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Nie jest jeszcze za późno

ników aptek, doktorów farmacji, specjalistów farmacji klinicznej i młodych farmaceutów z kilkuletnim
stażem w zawodzie przeniesie się w nieco inną rzeczywistość. Oby wykorzystali szansę na 100%”. Nie
wątpimy, że tak się stanie. Tak, jak w latach ubiegłych
będziemy zamieszczać w Aptekarzu Polskim relacje
uczestników staży.


Rok 2019 jest rokiem skoku technologicznego
w aptekarstwie i farmacji. Zainicjowane przez rząd
wielkie projekty, jak e-recepta, ZSMOPL czy serializacja, stanowią wyzwanie dla wszystkich aptekarzy
i farmaceutów, ale także dla innych zawodów medycznych oraz instytucji i organizacji działających
w sektorze ochrony zdrowia.
Kierując się zrozumieniem dla idei wspomnianych projektów modernizacyjnych, które w efekcie
mają podnieść na wyższy stopień organizację świadczenia usług zdrowotnych i przysłużyć się jeszcze
lepszej opiece nad pacjentami, środowisko aptekarskie z pełnym zaangażowaniem włączyło się we
wdrożenie tych projektów. Nie trzeba przekonywać,
że ta determinacja się opłaciła. Apteki są przygotowane. Dlatego tak ważne jest, żeby instytucje
państwowe chroniły uzyskany rezultat i stwarzały
warunki stabilizujące osiągnięty stan.
W przypadku wielkich projektów społecznych
przychodzi nam na myśl, wywiedzione z nauki prakseologii, wskazanie kierowania się praktyczną mądrością, która podpowiada, że w dążeniu do celu
bardziej efektywne od gróźb i kar jest partnerstwo
i wzajemne zrozumienie stron zaangażowanych
w łączącą je sprawę. Partnerstwo może przybrać formę stałej gotowości udzielenia wsparcia – w razie
potrzeby – przez inicjatora projektów podmiotom
je wdrażającym. To jest klucz do sukcesu.
Rozważania te snujemy na kanwie trwającej
aktualnie debaty nad nowelizacją ustawy Prawo
farmaceutyczne. Argumenty zgłoszone przez Naczelną Izbę Aptekarską w przedmiocie serializacji
są – zdaniem redakcji Aptekarza Polskiego – trafne
i nie jest jeszcze za późno, żeby Minister Zdrowia je
rozważył i poparł.
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Na drugiej okładce Aptekarza Polskiego przedstawiamy plakat promujący Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Wzorem lat ubiegłych uroczystości te odbędą się 26 września, w dzień święta Kosmy i Damiana,
patronów aptekarzy i farmaceutów w Warszawie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister
Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski.
Ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza
od wielu lat są jednym z najważniejszych wydarzeń
środowiska zawodowego. Udoskonalając swoją formułę, w tym roku staną się miejscem debaty aptekarzy, parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, środowisk akademickich i organizacji
pacjenckich na temat roli, jaką powinien odgrywać
farmaceuta w polskim systemie ochrony zdrowia.
Integralną częścią uroczystości będzie podsumowanie wyników półrocznej kampanii edukacyjnej: „Po
pierwsze farmaceuta”. Plan obchodów przewiduje
także uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych
i samorządowych osobom zasłużonym dla farmacji
i ochrony zdrowia.

Czas powrotu po wakacjach do zawodowej
aktywności sprzyja sięganiu po literaturę fachową.
Redakcja Aptekarza Polskiego przygotowała dla czytelników atrakcyjny numer obfitujący w pouczające
i ciekawe materiały. Mamy przyjemność przedstawić artykuły nowych i znakomitych autorów, których
z radością witamy na naszych łamach. Dołączył do
nas profesor Mateusz Kurzawski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jest autorem artykułu „Badania farmakogenetyczne w indywidualizacji terapii chorób cywilizacyjnych”. Autor
pisze, że „w ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił
bardzo dynamiczny rozwój badań genetycznych,
także dotyczących zależności pomiędzy zmiennością genetyczną a reakcją organizmu na leczenie”
i zauważa, że „w niektórych sytuacjach klinicznych,
szczególnie w przypadku wystąpienia niestandardowej reakcji pacjenta na lek, wykonanie badania farmakogenetycznego jest (…) uzasadnione”.

Do zespołu naszych autorów dołączyła także
dr Wiesława Lewgowd związana z Uniwersytetem
Medycznym w Łodzi, która – wspólnie z profesorem
Andrzejem Stańczakiem – przedstawiła artykuł „Cytykolina – co wiemy o niej dziś?”. – „Gwałtowne zainteresowanie klinicznym wykorzystaniem cytykoliny
rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku i trwa do chwili obecnej. Współcześnie, w oparciu o bardzo bogatą bibliografię, przedstawiającą eksperymenty przeprowadzone z udziałem cytykoliny
na modelach zwierzęcych oraz liczne prace kliniczne, przypisuje się jej aktywność, neuroprotekcyjną,
nootropową oraz poprawiającą funkcje poznawcze”.


Minęły wakacje. Szybko, dla wielu za szybko.
Pozostały wspomnienia. Dzięki powszechnie panującej modzie na robienie zdjęć, wakacyjne chwile,
miejsca i zdarzenia zostały utrwalone na fotografiach. Będą przypominać beztroski i radosny czas kanikuły. Nadarza się świetna okazja, żeby tą radością
podzielić się z innymi. Jak? Można, na przykład wziąć
udział w konkursie fotograficznym „FotoFarm”, którego piątą edycję właśnie ogłoszono. Zachęcamy
i obiecujemy, że nagrodzone w tym konkursie zdjęcia opublikujemy na naszych łamach. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.
Redakcja.


Wkrótce wyruszy do Hiszpanii kolejna grupa
polskich farmaceutów, którzy będą odbywać staże
zawodowe w aptekach szpitalnych. Koordynatorem staży zawodowych dla polskich farmaceutów
organizowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską
we współpracy z Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria jest magister Katarzyna Gancarz. W informacji „Staże dla farmaceutów w Hiszpanii” pani
koordynator pisze: –„Kilkoro farmaceutów – kierowAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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cywilizacyjnych
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Choroby cywilizacyjne
Choroby cywilizacyjne, nazywane także chorobami XXI wieku, to według definicji powszechnie
występujące schorzenia, których główną przyczyną
jest postęp współczesnej cywilizacji. Paradoksalnie,
wzrost zachorowań związany jest tu z poprawą warunków ekonomicznych, wyeliminowaniem problemu głodu i ograniczeniem konieczności podejmowania wysiłku fizycznego [1].
Z drugiej strony, we współczesnych krajach
rozwiniętych postęp techniczny i ekonomiczny prowadzi często do zmiany trybu życia na „siedzący”,
modyfikacji diety (na bardziej kaloryczną, mimo
mniejszego zapotrzebowania energetycznego organizmu), ograniczenia aktywności fizycznej oraz przewlekłego stresu. W połączeniu z zanieczyszczeniem
6

środowiska (w tym atmosfery i wody), zwiększoną
ekspozycją na promieniowanie UV oraz powszechnym przyjmowaniem różnego rodzaju używek,
prowadzi to do ciągłego wzrostu zachorowalności
na choroby zaliczane do tej grupy.
Należą do nich, między innymi, choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca (prowadzące do udarów i zawałów),
cukrzyca, otyłość, choroby układu oddechowego
(astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba
płuc), układu pokarmowego oraz niektóre nowotwory. Do chorób cywilizacyjnych często zalicza się
także wybrane choroby psychiczne, w tym depresję,
a także uzależnienia czy niektóre choroby zakaźne
(np. gruźlica, AIDS). Ocenia się, że choroby cywilizacyjne są odpowiedzialne za ponad 80% zgonów
w krajach rozwiniętych, stanowią główną przyczynę
niepełnosprawności, pogorszenia jakości i skrócenia
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Wszechnica aptekarska
długości życia, a w konsekwencji są także głównym
celem farmakoterapii i najczęstszą przyczyną przewlekłego przyjmowania leków.

Różnice w odpowiedzi
pacjentów na leki
Mimo ciągłego postępu nauk medycznych
i wprowadzania na rynek nowych leków, skuteczność
leczenia wielu chorób pozostaje nadal niezadowalająca. Jednym z głównych problemów farmakoterapii
jest znaczna zmienność w odpowiedzi pacjentów
na lek, co prowadzi do nieskuteczności leczenia,
a także wystąpienia u niektórych pacjentów działań niepożądanych i objawów zatrucia po podaniu
standardowej dawki leku. Konieczna jest więc indywidualizacja leczenia i uwzględnienie w optymalizacji
farmakoterapii szeregu czynników.
Na osobniczą reakcję na lek może mieć wpływ
między innymi stan nerek i wątroby, płeć, wiek, masa
ciała, współistniejące choroby, a także interakcje
wynikające ze stosowanej diety, przyjmowania innych leków, używek czy suplementów diety. Z tego
powodu przy ustalaniu właściwego sposobu leczenia
i dawek leków dla pacjenta, zalecana jest jak najbardziej szczegółowa diagnostyka, umożliwiająca precyzyjny dobór metody leczenia farmakologicznego, co
zwiększa skuteczność terapeutyczną i minimalizuje
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
W przypadku niektórych leków, na przykład
hipotensyjnych, przeciwpadaczkowych czy immunosupresyjnych indywidualną dawkę leku ustala się
na podstawie monitorowania parametrów klinicznych lub oznaczeń stężenia leku we krwi pacjenta [2].
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił bardzo dynamiczny rozwój badań genetycznych, także
dotyczących zależności pomiędzy zmiennością genetyczną a reakcją organizmu na leczenie. Dziedzinę badań, zajmującą się tym obszarem medycyny
nazwano farmakogenetyką. Wiadomo obecnie,
że oprócz stanu klinicznego pacjenta oraz czynników
środowiskowych, na indywidulane predyspozycje
pacjenta do reakcji na niektóre leki, wpływ mają obAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

serwowane w każdej populacji międzyosobnicze różnice genetyczne, określane często jako polimorfizm
genetyczny. W niektórych wypadkach identyfikacja
czynników genetycznych może, a nawet powinna
stanowić dodatkowy element diagnostyki [3].

Mechanizmy interakcji
między genami a lekami
– metabolizm leków
Najczęściej wpływ różnic genetycznych na farmakoterapię dotyczy genów kodujących enzymy biorące udział w biotransformacji (metabolizmie) leków.

Fenyloketonuria – przykład dziedzicznej
choroby metabolicznej
Genetycznie uwarunkowany niedobór aktywności tych enzymów można by porównać do
dziedzicznych chorób metabolicznych (tzw. bloków
metabolicznych), na przykład fenyloketonurii, u której podłoża leży mutacja genu hydroksylazy fenyloalaninowej (PAH). W przypadku fenyloketonurii,
w organizmie dzieci z dwoma niefunkcjonalnymi
allelami genu PAH nie zachodzi przekształcenie fenyloalaniny w tyrozynę, w wyniku czego dochodzi
do akumulacji fenyloalaniny, wzrostu jej stężeń do
wartości toksycznych, a w konsekwencji do zatrucia,
skutkującego między innymi trwałym uszkodzeniem
mózgu. Aby temu zapobiec, u dzieci z blokiem metabolicznym stosuje się dietę eliminacyjną, zawierającą
białka o niskiej zawartości fenyloalaniny [4].

Niedobór metylotransferazy tiopurynowej
– ważny aspekt leczenia tiopurynami
Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy u pacjenta występuje genetycznie uwarunkowany niedobór aktywności enzymu odpowiedzialnego za ważny
etap biotransformacji leku. Przykładem może być
na przykład niedobór metylotransferazy tiopurynowej (TPMT), enzymu biorącego udział w meta►
bolizmie merkaptopuryny i azatiopryny (są to leki
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►

o działaniu przeciwnowotworowym i immunosupresyjnym). U pacjentów z niedoborem enzymu,
podczas stosowania standardowych dawek leków,
toksyczne nukleotydy tioguaninowe ulegają akumulacji w tkankach, co prowadzi do leukopenii lub
całkowitej mielosupresji, a w skrajnych przypadkach
nawet do zgonu.
Analogicznie do diety o niskiej zawartości
fenyloalaniny w przypadku fenyloketonurii, u pacjentów z niedoborem TPMT, którzy muszą być
leczeni tiopurynami (np. terapia ostrej białaczki
limfoblastycznej merkaptopuryną), dawka leku jest
znacząco redukowana (do około 10% standardowej),
a także zmniejszana jest częstość jego podawania.
Taka modyfikacja prowadzi do uzyskania podobnej
skuteczności i bezpieczeństwa leczenia, jak u pacjentów bez mutacji, przy stosowania rutynowego
schematu leczenia [5].

Choroba metaboliczna a genetycznie
uwarunkowana nietolerancja leku
Jest natomiast pewna podstawowa różnica
pomiędzy chorobą metaboliczną a genetycznie uwarunkowaną nietolerancją leku. Fenyloalanina znajduje się w składnikach podstawowej diety i niewykrycie
bloku enzymatycznego będzie zawsze skutkowało
objawami choroby. Niedobór enzymu związanego
z metabolizmem leków pozostaje najczęściej zupełnie bezobjawowy do momentu podania pacjentowi
określonego leku, będącego substratem dla tego
enzymu.
Genetycznie uwarunkowany brak aktywności
enzymatycznej może więc być przyczyną toksyczności leku i zwiększać ryzyko wystąpienia jego działań
niepożądanych, szczególnie tych zależnych od dawki.

U których pacjentów stosowanie klopidogrelu jest mniej skuteczne?
Odwrotna sytuacja występuje natomiast
w przypadku proleków, które w procesie biotransformacji są przekształcane w organizmie do aktywnego metabolitu, wykazującego działanie terapeu8
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tyczne. Jako przykład można wskazać popularny
lek przeciwagregacyjny klopidogrel, w którego aktywacji bierze szereg enzymów, ale wiodąca jest
rola enzymu CYP2C19. Wykazano, że u pacjentów
z obniżoną aktywnością CYP2C19 lub jej brakiem,
poziom aktywnych metabolitów jest istotnie obniżony, a w konsekwencji profilaktyczne stosowanie
klopidogrelu jest mniej skuteczne (większe ryzyko
wystąpienia powikłań zakrzepowych) [6].

Tempo metabolizmu a teoria pokarmowa
Enzymy związane z metabolizmem leków, których aktywność w dużym stopniu zależy od czynników genetycznych to – między innymi – szereg
enzymów układu cytochromu 450 (np. CYP2D6,
CYP2C9, CYP2C19, CYP2A6), a także niektóre enzymy tzw. II fazy metabolizmu leków (TPMT, NAT2,
UGT1A1). W przeciwieństwie do zagrażających życiu
bloków enzymatycznych, częstość występowania
genetycznie uwarunkowanego niedoboru aktywności enzymów metabolizujących leki w populacji
europejskiej jest relatywnie wysoka, np. ok. 10% osób
nie wykazuje aktywności CYP2D6 (tzw. „wolni metabolizerzy”). Cecha ta występuje z różną częstością
w różnych populacjach i np. wśród ludności Kenii
czy Arabii Saudyjskiej – praktycznie nie jest obserwowana, natomiast znacznie częściej obserwuje się
tam osoby z wieloma kopiami genu, charakteryzujące się podwyższoną aktywnością enzymatyczną
i ultraszybkim metabolizmem substratów CYP2D6.
Zjawisko to stara się wytłumaczyć tzw. teoria
pokarmowa. W przeszłości ewolucyjnej człowieka,
enzymy nie posiadające endogennych substratów,
takie jak CYP2D6, pełniły istotną rolę w procesie
biotransformacji toksyn pochodzących z pokarmu
(głównie roślinnego). Teoria zakłada, że na terenach, gdzie spożywane rośliny zawierały dużo toksyn
będących substratem enzymu, wysoka aktywność
enzymu była ważnym czynnikiem protekcyjnym i elementem doboru naturalnego. Na obszarach, gdzie
toksyny nie występowały, cecha ta traciła na znaczeniu, a dezaktywujące mutacje przez pokolenia
ulegały akumulacji w genomie [7].
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Inne mechanizmy interakcji
między genami a lekami
Na farmakokinetykę leków, oprócz enzymów
związanych z szybkością ich metabolizmu, wpływ
ma także aktywność białek transportujących leki.
Dobrze poznane jest zjawisko interakcji międzylekowych wynikających np. z zahamowania aktywności
glikoproteiny P (np. przez antybiotyki makrolidowe)
lub też aktywacji tego transportera (np. przez wyciąg
z dziurawca).
Ponieważ glikoproteina P, obecna w nabłonku jelit, nerkach, wątrobie i barierze krew-mózg,
uczestniczy w transporcie bardzo wielu leków, zmiany jej aktywności mogą mieć olbrzymi wpływ na ich
absorbcję czy też dostępność w miejscu działania.
Na aktywność niektórych transporterów mogą również mieć wpływ czynniki genetyczne, co czasem
może mieć istotne konsekwencje kliniczne.

ziom cholesterolu [8]. Rozpowszechniony wariant
521C genu SLCO1B1 zmienia specyficzność substratową kodowanego transportera, odpowiedzialnego
za wychwyt statyn z krwioobiegu do hepatocytów,
co prowadzi do znacznie wyższych osoczowych stężeń simwastatyny, a w konsekwencji zwiększonego
ryzyka miopatii. W dużym badaniu, z udziałem 20
tysięcy pacjentów stwierdzono, że nosiciele jednego allela 521C byli 4,5-krotnie bardziej narażeni
na wystąpienie miopatii, a u pacjentów homozygotycznych z dwoma allelalmi 521C miopatie wystąpiły
16.9-krotnie częściej w porównaniu z pacjentami bez
tego wariantu genetycznego (przy stosowaniu takiej
samej dawki simwastatyny). Ponieważ na rynku jest
dostępnych kilka innych statyn, o porównywalnej lub
większej skuteczności terapeutycznej, dla których
nie stwierdzono związku polimorfizmu SLCO1B1
z miopatią, wynik badania genetycznego może być
w tym przypadku przydatny w podejmowaniu decyzji
o wyborze sposobu leczenia.

Warianty genu SLCO1B1 warunkują ryzyko
miopatii po simwastatynie

Ryzyko ciężkich reakcji skórnych na leki
zależne od wariantów genów HLA

Najlepiej opisany jest związek pomiędzy wariantem genu SLCO1B1, a występowaniem niebezpiecznych mięśniowych działań niepożądanych (miopatie, rabdomioliza) u pacjentów leczonych simwastatyną, lekiem hipolipemizującym obniżającym po-
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Innym mechanizmem odpowiedzialnym za genetycznie uwarunkowane różnice w reakcji pacjenta
na lek jest związek określonych wariantów genów
HLA, kodujących białka głównego układu zgodności
►
tkankowej (MHC) ze zwiększonym ryzykiem wystą-
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pienia reakcji nadwrażliwości na substancję leczniczą.
Dobrze udokumentowanym przykładem jest tu związek allela HLA-B*1502 z wielokrotnie zwiększonym
ryzykiem ciężkich, nawet zagrażających życiu reakcji
alergicznych skórnych (zespół Stevensa-Johnsona,
toksyczna nekroliza naskórka) u pacjentów leczonych
karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy, stosowany
także w leczeniu bólu neuropatycznego i choroby
afektywnej dwubiegunowej). Allel ten występuje
głównie u osób pochodzenia azjatyckiego, w populacji europejskiej zdefiniowano natomiast jako
czynnik ryzyka allel HLA-A*3101. Mechanizmy leżące
u podstaw reakcji nadwrażliwości są dość słabo poznane, ale uważa się, że lek lub jego metabolit łączy
się z określonym wariantem białka MHC, tworząc
kompleks immunologiczny, stymulujący limfocyty T
i eozynofile [9]. Podobnie jest w przypadku chorych
przyjmujących abakawir (lek anty-HIV): nosiciele
allela HLA-B*5701 są szczególnie narażeni na wystąpienie ciężkich wysypek skórnych o podłożu
alergicznym. Przeprowadzenie testu genetycznego
pod kątem obecności tego wariantu przed rozpoczęciem leczenia abakawirem i zastosowanie innego
schematu leczenia u nosicieli HLA-B*5701, niemal
kompletnie eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości [10]. Informacja o zaleceniu wykonania
badania genetycznego w przypadku abakawiru znajduje się w ulotce dołączanej do leku.

Badania genetyczne
a celowana farmakoterapia
nowotworów
Z nieco odmienna sytuacją mamy do czynienia
w przypadku niektórych leków przeciwnowotworowych, szczególnie nowoczesnych leków biologicznych i inhibitorów kinaz, będących elementem
terapii celowanej. Zastosowanie tych leków musi
być poprzedzone diagnostyką, w celu określenia
wrażliwości komórek nowotworowych na dany lek
i celowości jego zastosowania, a diagnostyka ta
w wielu przypadkach polega na przeprowadzeniu
określonego badania genetycznego.
10

Wszechnica aptekarska
Farmakogenetyka
a leczenie raka jelita grubego
Przykładem może być zastosowanie przeciwciał monoklonalnych (np. cetuksymabu czy panitumumabu) skierowanych przeciwko receptorowi dla
naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), co może być
elementem terapii adjuwantowej w leczeniu przerzutującego raka jelita grubego. Aktywacja receptora
EGFR, poprzez szlak sygnalny (z udziałem m.in. białka
KRAS) nasila proliferację komórek nowotworowych
oraz angiogenezę, co zwiększa ryzyko nawrotu choroby. Jego zablokowanie przeciwciałem ma na celu
zahamowanie stymulacji podziałów komórek nowotworowych oraz indukcję apoptozy. W około 30-40%
metastatycznych raków jelita grubego stwierdza się
jednak aktywujące mutacje w genie KRAS, które
prowadzą do ciągłej stymulacji proliferacji komórek,
niezależnie od receptora. W konsekwencji, zastosowanie cetuksymabu lub panitumumabu u pacjentów
z mutacjami KRAS jest nieskuteczne i niezasadne,
a wykonanie testu genetycznego pod kątem ich
obecności jest obligatoryjne przed rozpoczęciem
leczenia [11].

Leczenie celowane
w leczeniu białaczek i czerniaka
Inny przykład może stanowić zastosowanie
imatynibu, dazatynibu i nilotynibu w leczeniu białaczek – celem tych leków jest fuzyjna kinaza Bcr-Abl,
powstała na skutek translokacji i wytworzenia tzw.
chromosomu Filadelfia. Warunkiem zastosowania
leku jest więc potwierdzenie obecności w komórkach białaczkowych genu Bcr-Abl, co można określić
za pomocą badania genetycznego. Podobna jest
sytuacja w przypadku zastosowania wemurafenibu –
leku, który został opracowany do leczenia czerniaka
z mutacją kierującą V600E w genie BRAF: potwierdzenie obecności mutacji w komórkach nowotworowych jest obligatoryjne przed podjęciem decyzji
o sposobie leczenia. W przypadku wielu nowoczesnych leków celowanych w onkologii wymagane jest
więc przeprowadzenie określonego badania geAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

netycznego przed rozpoczęciem leczenia, a wprowadzenie leku na rynek wiąże się z koniecznością
równoległego wprowadzenia walidowanego testu
genetycznego (tzw. companion test) [11].

Zastosowanie testów
farmakogenetycznych
w indywidualizacji terapii
chorób cywilizacyjnych
W ciągu ostatniej dekady informacje na temat
znaczenia farmakogenetyki w indywidualizacji leczenia zostały w znacznym stopniu uporządkowane i zrewidowane. Przeprowadzono szereg
randomizowanych, prospektywnych
klinicznych badań farmakogenetycznych z udziałem dużych grup
pacjentów, a także opublikowano
wiele metaanaliz wyników wcześniejszych badań. Powołano międzynarodowe zespoły eksperckie, których
zadaniem jest implementacja wyników badań naukowych w praktyce
klinicznej.
Najbardziej uznanym z tych zespołów jest The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium
(www.cpicpgx.org). W wyniku pracy
zespołu opracowano szczegółowe,
racjonalne zalecenia dotyczące modyfikacji leczenia w oparciu o wynik
badania farmakogenetycznego dla
szeregu leków, w tym stosowanych w chorobach
krążenia, nowotworach, chorobach psychicznych,
a także niektórych chorobach zakaźnych (np. infekcjach wirusem HIV).

Zmienność genetyczna
a leczenie warfaryną
Spośród leków stosowanych w chorobach
układu krążenia, oprócz wspomnianych wcześniej
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

klopidogrelu i simwastatyny, zmienność genetyczna istotnie wpływa na przebieg leczenia warfaryną.
Warfaryna, obok acenokumarolu, należy do antagonistów witaminy K – relatywnie starych leków
przeciwzakrzepowych. Ponieważ nowe doustne antykoagulanty nie są refundowane w pełnym zakresie
wskazań, warfaryna jest nadal stosowana. Wielkość
skutecznej dawki tego leku dla poszczególnych
pacjentów może różnić się ponad 10-krotnie, przy
czym zarówno konsekwencje stosowania dawki zbyt
małej (ryzyko zakrzepów), jak i zbyt dużej (ryzyko
krwawień, w tym doczaszkowych) mogą być bardzo poważne. Za międzyosobniczą
zmienność działania leku w dużej
części odpowiedzialne są czynniki
genetyczne, przede wszystkim polimorfizm enzymu metabolizującego warfarynę (CYP2C9) oraz genetycznie uwarunkowana aktywność
enzymu, który jest celem działania
leku (VKORC1), a także zmienność
genu kodującego enzym katalizujący oksydację witaminy K (CYP4F2).
Wykazano, że wykonanie badania
genetycznego przed rozpoczęciem
leczenia i uwzględnienie jego wyniku przy ustalaniu wstępnego dawkowania, wiąże się z szybszym ustaleniem optymalnej dawki leku dla
pacjenta oraz mniejszym ryzykiem
epizodów nadmiernego obniżenia
krzepnięcia (INR>4). Test farmakogenetyczny może więc zwiększyć
bezpieczeństwo leczenia, szczególnie w jego początkowym etapie, zanim dawkowanie
zostanie zoptymalizowane w oparciu o pomiar czasu
protrombinowego [12].

Personalizacja terapii beta-blokerami
Innymi lekami stosowanymi w chorobach
krążenia, w przypadku których możliwa jest personalizacja terapii w oparciu o wynik badania ge►
netycznego są niektóre leki beta-adrenolityczne
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(tzw. β-blokery). Wykazano, że z tej grupy leków
metabolizm metoprololu jest szczególnie zależny
od aktywności enzymu CYP2D6. W konsekwencji
stężenia metoprololu u pacjentów z niedoborem
aktywności CYP2D6, przyjmujących standardowe
dawki leku są znacznie wyższe, w porównaniu do
pacjentów z wysoką aktywnością enzymu, co może
zwiększać ryzyko wystąpienia bradykardii. Na tej
podstawie opracowano zalecenia, umożliwiające
redukcję dawki leku u wolnych metabolizerów [13].
Alternatywnie, u takich pacjentów można zastąpić
metoprolol innym beta-adrenolitykiem, mniej zależnym od aktywności CYP2D6, a przez to relatywnie
bezpieczniejszym.

Tempo metabolizmu,
a działanie leków przeciwbólowych
Elementem terapii wielu schorzeń zaliczanych
do chorób cywilizacyjnych jest leczenie bólu, gdzie
w przypadku dolegliwości o większym natężeniu,
dość powszechnie stosowane są leki opiodowe.
Oprócz dużej skuteczności, leki opioidowe wykazują szereg działań niepożądanych, a także mogą
być przyczyną zatrucia, w skrajnych przypadkach
prowadzącego do utraty przytomności, zatrzymania
oddechu i śmierci. Niektóre z leków opioidowych
podawane są w postaci proleków, które w wątrobie pacjenta ulegają przekształceniu do aktywnych
metabolitów, o dużej aktywności farmakologicznej.
W procesie tym uczestniczy enzym CYP2D6. Zjawisko to dotyczy nie tylko silnych opioidów (oksykodon, hydrokodon), ale także częściej stosowanego
tramadolu oraz dostępnej w mniejszych dawkach
w preparatach bez recepty kodeiny. W organizmie
osób z niedoborem aktywności enzymu („wolni
metabolizerzy”) nie dochodzi do przekształcenia
kodeiny w substancję aktywną (morfinę), w wyniku
czego leczenie (zarówno przeciwkaszlowe jak i przeciwbólowe) jest nieskuteczne. Z kolei u pacjentów
z ultraszybkim metabolizmem substratów CYP2D6,
stosowanie dużych dawek kodeiny może być niebezpieczne, ze względu na wysokie stężenia morfiny
(szczególnie przy równoczesnym stosowaniu innych
12
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leków, np. antybiotyków makrolidowych). Nieco
mniej udokumentowana jest zależność pomiędzy
genotypem CYP2D6 a przebiegiem leczenia tramadolem, oksykodonem i hydrokodonem, ale nie zaleca
się ich stosowania u osób z nietypowym genotypem
CYP2D6, potencjalnie narażonych na nieskuteczność
leczenia lub zwiększone ryzyko toksyczności [14].

Zmienność genetyczna,
a farmakokinetyka leków
przeciwdepresyjnych
Wykazano, że zmienność genetyczna ma także
wpływ na farmakokinetykę leków przeciwdepresyjnych, szczególnie z grupy selektywnych inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Dla tych leków
również dostępne są zalecenia dotyczące możliwej
modyfikacji leczenia na podstawie wyniku testu farmakogenetycznego. W przypadku leków przeciwdepresyjnych, zależność stężenie – efekt kliniczny nie
jest jednak tak jednoznaczna jak np. w przypadku
leków hipotensyjnych, dlatego interpretacja wyniku
badania i jego wykorzystanie w praktyce klinicznej
wymaga od lekarza psychiatry dużej wiedzy i doświadczenia [15].

Więcej informacji na temat
farmakogenetyki
Najpełniejszym wiarygodnym i ogólnodostępnym źródłem informacji na temat związków
pomiędzy genotypem pacjenta, a reakcją na leki jest
anglojęzyczny portal PharmGKB (www.pharmgkb.
org). W bazie tej można sprawdzić, czy dla wybranego leku opisano występowanie zależności gen-lek, uzyskać informacje na temat „siły” uzyskanych
dowodów naukowych, a także dowiedzieć się, czy
któraś z agencji medycznych (w tym amerykańska
Food and Drug Administration – FDA lub European
Medicines Agency – EMA) zaleciła zamieszczenie
informacji dotyczącej farmakogenetyki w ulotce dla
pacjenta, dołączanej do leku. Jeżeli międzynarodowe zespoły eksperckie opracowały dla danego leku
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Tabela. Najlepiej zdefiniowane markery genetyczne w terapii lekami stosowanymi w chorobach cywilizacyjnych.

Lek

Zastosowanie

Badanie
genetyczne

Korzyści z wykonania testu
farmakogenetycznego

Klopidogrel

Choroby układu
krążenia: lek
przeciwagregacyjny

CYP2C19

Identyfikacja osób o zmniejszonej
skuteczności działania leku, możliwa
modyfikacja leczenia przeciwpłytkowego
(zmiana leku)

Warfaryna

Choroby układu
krążenia: doustny
antykoagulant

CYP2C9,
VKORC1,
CYP4F2

wynik testu pomocny w ustaleniu
indywidualnej dawki leku, co zwiększa
skuteczność i bezpieczeństwo leczenia

CYP2D6

Identyfikacja pacjentów ze zwiększonym
ryzykiem działań niepożądanych,
możliwa redukcja dawki, zalecenia
monitorowania stężenia leku lub zmiana
sposobu leczenia

CYP2D6

Badanie opcjonalne, może być pomocne
w wyborze alternatywnego leku
u pacjentów z nietypową aktywnością
enzymu

Propafenon

Choroby układu
krążenia: lek
przeciwarytmiczny

Metoprolol
Karwedilol

Choroby układu
krążenia:
nadciśnienie,
zaburzenia rytmu
serca

Simwastatyna

Lek obniżający
SLCO1B1
stężenie cholesterolu

Identyfikacja pacjentów narażonych
na mięśniowe działania niepożądane,
możliwa zmiana leku na inny

Tamoksyfen

Terapia
adjuwantowa raka
piersi

CYP2D6

U pacjentek z brakiem aktywności
enzymu prawdopodobnie skuteczność
leczenia jest mniejsza, możliwa
modyfikacja leczenia

DPYD

Identyfikacja osób szczególnie
narażonych na ciężkie działania
niepożądane leku, możliwa modyfikacja
dawkowania

UGT1A1

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciężkiej
biegunki, leukopenii i małopłytkowości
u osób z obniżoną aktywnością enzymu

TPMT

Identyfikacja pacjentów szczególnie
narażonych na niebezpieczne działania
niepożądane (mielosupresja), możliwa
modyfikacja dawkowania

Fluorouracyl
Kpetacybina
Tegafur

Rak jelita grubego

Irynotekan

Rak jelita grubego

Merkapropuryna
i Azatiopryna

Terapia onkologiczna
(białaczki)
i immunosupresja
(np. Ch.
LeśniowskiegoCrohna)

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

►
13

Wszechnica aptekarska

Wszechnica aptekarska

►
Ondansetron
Tropisetron
Palonosetron

Nudności i wymioty
wywołane
chemioterapią oraz
pooperacyjne

Trójcykliczne
antydepresanty

Leki
przeciwdepresyjne

Selektywne
inhibitory zwrotnego
wychwytu
serotoniny:
Fluoksetyna
Leki
przeciwdepresyjne
Fluwoksamina
Paroksetyna
Citalopram
Escitalopram
Sertralina
Kodeina
Tramadol
Hydrokodon
Oksykodon

Opioidowe leki
przeciwbólowe

CYP2D6

Obniżona skuteczność leczenia
u pacjentów z podwyższoną aktywnością
enzymu, możliwość zamiany leku na
alternatywny

CYP2D6

Badanie genetyczne opcjonalne, może
stanowić dodatkowy element diagnostyki
przy decyzji o modyfikacji leczenia

CYP2D6,
CYP2C19

Badanie genetyczne opcjonalne, może
stanowić dodatkowy element diagnostyki
przy decyzji o modyfikacji leczenia

CYP2D6

Identyfikacja osób, u których leczenie
może być nieskuteczne oraz pacjentów
szczególnie narażonych na toksyczność
leków

CYP2C9

Obniżenie wyjściowej dawki leku u osób
z obniżoną aktywnością enzymatyczną,
bardziej narażonych na wystąpienie
działań niepożądanych

Celekoksyb

Niesteroidowy lek
przeciwzapalny

Karbamazepina

Lek
przeciwdrgawkowy,
stosowany
także w bólu
neuropatycznym

HLA-A
HLA-B

Identyfikacja pacjentów szczególnie
narażonych na alergiczne reakcje skórne,
szczególnie zalecane u osób pochodzenia
azjatyckiego

Abakawir

HIV/AIDS

HLA-B

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia
ciężkich reakcji alergicznych skórnych
u pacjentów z allelem HLA-B*5701

Allopurynol

Kamica nerkowa,
hiperurykemia, dna
moczanowa

HLA-B

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia
ciężkich reakcji alergicznych skórnych
u pacjentów z allelem HLA-B*5801

wytyczne dotyczące jego stosowania lub modyfikacji
dawkowania w oparciu o wynik badania genetycznego, takie informacje także znajdują się na podanej
stronie internetowej.

Czy w Polsce można
wykonać badania
farmakogenetyczne?
Obecnie wiele komercyjnych laboratoriów, także w Polsce, oferuje możliwość wykonania badania
genetycznego. Nie jest ono jednak refundowane,
a ponieważ badania farmakogenetyczne są często
oferowane jako element szerszej diagnostyki genetycznej, wykonywanej metodami wysokoprzepustowymi, koszt badania jest zazwyczaj dość wysoki.
W niektórych sytuacjach klinicznych, szczególnie
w przypadku wystąpienia niestandardowej reakcji
pacjenta na lek, wykonanie badania farmakogenetycznego jest jednak uzasadnione. Należy jednak
podkreślić, że pacjent nie powinien samodzielnie
dokonywać interpretacji wyniku badania, ani wprowadzać zmian w sposobie leczenia, a wynik taki
powinien być zawsze dokładnie przeanalizowany
przez lekarza specjalistę.
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Podsumowanie
Podsumowując, chociaż zmienność genetyczna
nie jest wyłącznym ani też najważniejszym czynnikiem determinującym reakcję pacjenta na większość
leków, w niektórych przypadkach przeprowadzenie
badania genetycznego może stanowić dodatkowy
element diagnostyki i znacząco przyczynić się do
zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa leczenia.
Najlepiej udokumentowane zależności pomiędzy czynnikami genetycznymi a zróżnicowaniem
odpowiedzi na leki, w tym nie omówione szerzej
w tekście, przedstawiono w załączonej tabeli. ■
dr hab. n. med. Mateusz Kurzawski
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
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M

Mocznik
w preparatach
półstałych
– zastosowanie i problemy
recepturowe
16

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

ocznik (z łac. Urea), czyli diamid
kwasu węglowego jest substancją
czynną wchodzącą w skład wielu
preparatów półstałych takich jak
kremy w/o lub o/w czy maści hydrofobowe. Szerokie zastosowanie mocznika w leczeniu schorzeń
dermatologicznych oraz w kosmetyce do pielęgnacji skóry wynika z jego właściwości nawilżających
i keratolitycznych.
Mocznik jest humektantem, czyli posiada
zdolność pochłaniania wody i utrzymywania jej
w strukturach skóry. Wchodzi w skład naturalnego
czynnika nawilżającego skóry (NMF), którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu
nawodnienia. Właśnie ze względu na właściwości
nawilżające i zdolność zatrzymywania wody w naskórku, mocznik jest składnikiem wielu preparatów
kosmetycznych.
Do leczenia różnych schorzeń dermatologicznych sam mocznik stosowany jest w stężeniach
od 5% do 40%, ale też często w połączeniu z innymi
substancjami leczniczymi jak kortykosteroidy, kwas
salicylowy czy kwas mlekowy. Naturalnie mocznik powstaje w organizmie jako produkt uboczny
przemiany białek, ale do celów farmaceutycznych
i kosmetycznych jest otrzymywany syntetycznie.

Charakterystyka substancji
Mocznik jest białą substancją stałą o budowie
krystalicznej, higroskopijną, dobrze rozpuszczalną
w wodzie, metanolu, etanolu i glicerolu. Mocznik
słabo rozpuszcza się w eterze etylowym, jest praktycznie nierozpuszczalny w chloroformie. Częściowy rozkład substancji może nastąpić podczas
długotrwałego przechowywania. Mocznik podczas
ogrzewania rozkłada się wydzielając amoniak, kwas
izocyjanowy, karbamoilomocznik, kwas cyjanurowy
oraz tlenki azotu. W roztworach wodnych mocznik
ulega powolnemu procesowi hydrolizy, w wyniku
której tworzy się amoniak i dwutlenek węgla. Roztworów mocznika nie należy ogrzewać, ponieważ
ciepło przyspiesza rozkład substancji i następuje znaczny wzrost pH środowiska. Przyjmuje się,
że stabilne są roztwory mocznika o pH 4-8, przy
czym najmniejszy rozkład może następować przy
pH około 6.
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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Mocznik na skalę przemysłową jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem. Pod ciśnieniem 12 ÷ 20 MPa
o temp. 160÷200°C powstaje karbaminian amonu,
który po zmniejszeniu ciśnienia do około 550 kPa
ulega rozkładowi na mocznik i wodę, a następnie
w procesie krystalizacji uzyskuje się oczyszczony
mocznik.
W organizmie mocznik jest endogennym
produktem katabolizmu aminokwasów i białek.
Powstaje w cyklu mocznikowym z amoniaku, który
jest produktem deaminacji aminokwasów w hepatocytach. Wydalany jest głównie z moczem, ale też
z potem.

Zastosowanie mocznika w preparatach
W zależności od stężenia w preparacie mocznik jest stosowany do nawilżania skóry, zmiękczania
czy złuszczania naskórka. Zastosowany w niskim,
2% stężeniu ma działanie nawilżające i regenerujące naskórek, gdyż przyspiesza podziały komórek
w warstwie ziarnistej. W tym stężeniu polecany jest
do pielęgnacji skóry. W stężeniu 3-10% stosowany jest do nawilżania i zmiękczania skóry, przez
zwiększenie ilości wody w warstwie rogowej naskórka, głównie w preparatach do stóp. Działanie
przeciwbakteryjne mocznika występuje w stężeniu
10% i takie jest zachowane w tonikach do skóry
trądzikowej. Mocznik użyty w stężeniach 10-30%
powoduje rozerwanie wiązań wodorowych keratyny, a w wyniku tego zmiękcza skórę i zwiększa
jej przepuszczalność ułatwiając wnikanie w głąb
skóry substancji aktywnych w danym preparacie.
Do złuszczania naskórka, w preparatach do skóry
suchej i nadmiernie zrogowaciałej stosuje się 3040% stężenie mocznika. Czasami może być przepisywany przez lekarzy dermatologów w stężeniach
powyżej 40% w różnych schorzeniach - na przykład
do leczenia łuszczycy, w egzemie, rybiej łusce, do
atopowego zapalenia skóry, gdzie wykorzystuje się
efekt keratoliczny mocznika, występujący na skutek rozpuszczania i denaturacji aminokwasów.
Mocznik jest obecnie bardzo szeroko stosowany w preparatach kosmetycznych, zwłaszcza
ze względu na właściwości nawilżające. Występuje
►
w kremach do twarzy, stóp i rąk, w balsamach do
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►

ciała, maściach, emolientach, tonikach do twarzy,
szamponach i odżywkach do włosów.
Mocznik polecany jest do pielęgnacji skóry
suchej i skóry atopowej ze względu na swoje właściwości nawilżające i możliwości zatrzymywania wody w naskórku. Działanie antyseptyczne mocznika
wykorzystywane jest w preparatach do cery tłustej
i trądzikowej, które zapobiegają rozwojowi bakterii
i stanów zapalnych.
Kremy z mocznikiem zalecane są do pielęgnacji skóry przesuszonej na kolanach i łokciach oraz
na pękające pięty.
Mocznik w dużych stężeniach stosowany jest
do redukcji rozstępów zlokalizowanych w różnych
miejscach ciała. Likwiduje świeże, czerwone rozstępy, ale pomaga także zredukować te powstałe
dawniej.
Krem z mocznikiem stosowany jest w rogowaceniu okołomieszkowym występującym na nogach i ramionach. Zastosowanie kremu powoduje
złuszczanie martwego, zrogowaciałego naskórka
i ochronę przed powstawaniem kolejnych zmian.
Maści z mocznikiem polecane są w menopauzie, gdyż w tym okresie naturalna zawartość
mocznika i kolagenu w naskórku maleje. Mocznik
zapobiega utracie wody, która jest niezbędna do
zachowania elastyczności i napięcia skóry.

Przygotowanie preparatów półstałych
z mocznikiem
Mocznik jest rozpuszczalny w wodzie w stosunku 1:1, ale ze względu na możliwość jego krystalizacji, należy w maściach użyć większą ilość
wody, co najmniej dwukrotną w stosunku do ilości
mocznika. Często w recepturze sporządza się maści zawierające mocznik w stężeniu 5-30%. Jeżeli
w składzie recepty nie zapisano wody lub nie jest
określona jej ilość, to wtedy mocznik rozpuszcza
się w wodzie w stosunku 1:1, a przy mniejszych stężeniach mocznika w maści (5-10%), nawet w stosunku 1:1,5. Można również substancję rozpuścić
w podłożu emulsyjnym o/w (np. Lekobaza), ucierając z tym podłożem.
W przypadku, gdy lekarz jako podłoże maściowe zapisał wazelinę, należy rozważyć możliwość
wytworzenia maści w/o. Zamiast hydrofobowej
18
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podstawy maściowej (wazeliny) należałoby wprowadzić mocznik w postaci rozpuszczonej, co pozwoli uniknąć obecności zbyt dużych kryształów
mocznika i zapewni lepsze jego działanie. Zmiana
typu podłoża maściowego powinna zostać skonsultowana z lekarzem.
W celu zapewnienia stabilności i czystości mikrobiologicznej kremów, fazę wodną należy
konserwować dodatkiem substancji przeciwbakteryjnych. Ponadto w kremach hydrofilowych wskazany jest dodatek substancji zapobiegających wysychaniu, np. glicerolu lub glikolu propylenowego,
sorbitolu.

Przykłady recept z mocznikiem
Rp.

Ureae		 10,0
Aquae		 30,0
Lekobaza 		
ad 100,0
M.f. ung.
Rozpuścić mocznik w wodzie i dokładnie wymieszać z podłożem.

Rp.

Ureae		 10,0
Aquae		 q.s.
Lanolini
Vaselini albi
aa ad 100,0
M.f. ung.
Mocznik rozpuścić w 20 g wody. Lanolinę
wymieszać z wazeliną białą i wemulgować roztwór
mocznika.

Rp.

Ureae		 5,0
Aquae		 q.s.
Eucerini		
ad 100,0
M.f. ung.
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Mocznik rozpuścić w 10 g wody. Do moździerza wprowadzać porcjami odważoną eucerynę (85
g) i ucierać, po czym porcjami wprowadzać roztwór
mocznika, mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji.

Rp.

Ureae			5,0
3% Sol. Acidi borici
Eucerini
Vaselini			
aa ad 100,0
M.f. ung.
Mocznik rozpuścić w 31,7 g 3% roztworu
kwasu borowego i porcjami wprowadzać do moździerza zawierającego mieszaninę wazeliny i euceryny.

Rp.

Ureae			10,0
Acidi salicylici		
1,0
Lanolini anhydrici
Vaselini albi
Aquae
		
aa ad 100,0
M.f. ung.
Mocznik rozpuścić w 29,7 g wody. Kwas salicylowy rozetrzeć z 1 g wazeliny, dodać resztę wazeliny, lanolinę bezwodną i porcjami wodny roztwór mocznika.

Rp.

Ureae			10,0
Acidi salicylici		
3,0
Aquae			20,0
Ung. Cholesteroli 		
ad 100,0
M.f. ung.
W moździerzu kwas salicylowy rozetrzeć
z dodawaną porcjami maścią cholesterolową i wemulgować roztwór mocznika.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Rp.

Hydrocortisoni
Ureae
1% Sol. Acidi borici
Eucerini			
M.f. ung.

1,0
10,0
aa ad 100,0

Do wykonania recepty należy użyć 14,8 g 3%
roztworu kwasu borowego i 29,7 g wody. W moździerzu hydrokortyzon rozetrzeć z maścią eucerynową, po czym dodawać porcjami roztwór mocznika i 14,8 g 3% kwasu borowego.

Rp.

Hydrocortisoni		 0,5
Acidi salicylici		
1,0
Ureae			5,0
Eucerini
Vaselini
Aquae			
aa ad 50,0
M.f. ung.
W moździerzu rozetrzeć kwas salicylowy
z 1 g wazeliny białej oraz hydrokortyzon i dodawać porcjami pozostałą ilość wazeliny oraz euceryny. Po wymieszaniu dodawać porcjami roztwór
mocznika uzyskany przez rozpuszczanie substancji
w 14,5 g wody.

Rp.

Acidi salicylici		
2,5
Sulfuris ppt.		
2,5
Ureae			5,0
Eucerini			ad 100,0
M.f. ung.
Mocznik rozpuścić w 7,5 g wody. Ilość euceryny powinna być pomniejszona o ilość wody pobranej do rozpuszczenia mocznika. Należy użyć 82,5 g
euceryny. W moździerzu rozetrzeć kwas salicylowy
z częścią euceryny i siarką, dodać resztę podłoża,
►
po czym roztwór mocznika.
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►
Rp.

Hydrocortisoni		 0,5
Acidi salicylici		
0,5
Ureae			5,0
Aquae
Ung. Cholesteroli
aa ad 50,0
M.f. ung.
Rozpuścić mocznik w 22 g wody. W moździerzu rozetrzeć kwas salicylowy z częścią maści cholesterolowej, dodać hydrokortyzon, ucierać oraz
porcjami dokładać resztę podłoża. Do maści wemulgować roztwór mocznika.

Rp.

Hydrocortisoni		 0,5
Ureae			2,5
3% Sol. Acidi borici
Lanolini
Eucerini			
aa ad 50,0
M.f. ung.
Mocznik rozpuścić w 15,7 g 3% roztworu kwasu borowego. W moździerzu rozetrzeć hydrokortyzon z częścią euceryny, po czym dodawać porcjami
resztę euceryny i lanolinę, ucierając, na końcu wemulgować roztwór mocznika.
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żony hydrokortyzon i rozcierać z dodawaną porcjami euceryną. Po uzyskaniu homogennej mieszaniny wemulgować roztwór mocznika i kwas mlekowy.
Możliwe jest użycie wazeliny pod warunkiem,
że doda się do niej około 5% emulgatora w/o, np.
Spanu 60 lub mieszaniny Spanu 80 i Polisorbatu 80
o wypadkowej wartości HLB 5 (0,37 cz. Polisorbatu
i 4,63 cz. Spanu), gdyż taka wartość jest potrzebna
aby powstała maść emulsja w/o na wazelinie.

Rp.

Vit. A liq.		
Acidi salicylici
Ureae		
Aquae		
Eucerini		
M.f. ung.

Mocznik dobrze rozpuszcza się w wodzie
w stosunku 1:1,5, dlatego należy zwiększyć ilość
wody do 30 gramów kosztem podłoża. W moździerzu rozetrzeć kwas salicylowy z małą ilością
podłoża i po roztarciu dodawać porcjami pozostałą ilość, mieszając. Następnie dodawać porcjami
i emulgować roztwór mocznika, po czym roztwór
olejowy witaminy A (Vitaminum A syntheticum densatum oleosum).

Rp.
Rp.

Hydrocortisoni		 0,3
Acidi lactici			1,5
Ureae			3,0
Vaselini albi		
ad 30,0
M.f. ung.
W celu prawidłowego wykonania recepty,
należy wazelinę zamienić na eucerynę, która ma
zdolność emulgowania wody, a mocznik rozpuścić
w wodzie (1:1,5). Nie należy go rozdrabniać, gdyż
mocznik nie rozciera się na proszek. Mocznik rozpuścić w 4,5 g wody. Do moździerza wsypać odwa-
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4,0
2,0
20,0
20,0
ad 100,0

Acidi salicylici
Ureae		
Vit. A gtt. 		
Eucerini
Vaselini albi
Aquae		
M.f. ung.

Rp.

Acidi salicylici		
2,0
Ureae			2,5
Vit. A liq.			
1,5
1% Sol. Acidi borici
Eucerini			
aa ad 30,0
M.f. ung.
W recepturze występuje 3% roztwór kwasu
borowego w postaci roztworu zapasowego. Odważyć 4 g 3% kwasu borowego. Mocznik rozpuścić w 8 g wody. Kwas salicylowy rozetrzeć z taką
samą ilością podłoża (2 g euceryny). Ze względu
na obecność w składzie recepty dużej ilości wody
w odniesieniu do witaminy A zalecane jest użycie
olejowego roztworu witaminy A. Maść wykonuje się
kilkuetapowo ze względu na dużą zawartość wody
w recepcie oraz obecności roztworu witaminy A.

Sposób sporządzenia w unquatorze
Do pojemnika o pojemności 50 ml odważyć
10 gramów euceryny. Podłoże równomiernie rozprowadzić po dnie naczynia i ściankach bocznych
pojemnika w celu zabezpieczenia przed ewentualnym wypłynięciem składników płynnych. Do
pojemnika dodać roztarty w moździerzu kwas
salicylowy i odważony roztwór kwasu borowego.
Włożyć mieszadło, zakręcić pojemnik i zamonto-

wać w mikserze. Mieszać 4 minuty ustawiając 5 poziom obrotów mieszadła. Następnie do pojemnika
wprowadzić rozpuszczony w wodzie mocznik i kontynuować mieszanie przez 3-4 min na 5 poziomie
obrotów. Po tym czasie dodać witaminę A i mieszać 5-10 sekund, stosując najniższy poziom.
Powyższe przykłady recept pokazują, że maści z mocznikiem najlepiej wykonywać po uprzednim rozpuszczeniu mocznika w wodzie, a proces
przygotowania będzie się nieco różnił w zależności
od użycia unguatora i pozostałych składników recepty. ■
dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
email: regina.kasperek@umlub.pl
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1,0
10,0
25 000 j.m.

aa 30,0

Mocznik rozpuścić w zlewce w 30 g wody.
Kwas salicylowy rozetrzeć z równą ilością wazeliny
białej, dodawać porcjami pozostałą ilość podłoża.
Do uzyskanej maści dodawać porcjami roztwór
mocznika, a na końcu witaminę A.
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Fosfolipidy
– ważna rola w organizmie
człowieka

Cytykolina

– co wiemy o niej dziś?
Błony biologiczne są podstawowymi elementami strukturalnymi i funkcjonalnymi wszystkich komórek żywych organizmów. Tworzą odrębne przedziały, oddzielające wnętrze od
środowiska zewnętrznego. W komórkach eukariotycznych są to
struktury płynne, utworzone przez regularnie ułożoną podwójną

Fosfolipidy stanowią najliczniejszą grupę lipidów błonowych. Należą do nich m.in. fosfatydylocholina (PtdCho, lecytyna), fosfatydyloetanoloamina, fosfatydyloseryna i fosfatydyloinozytol. Są to
pochodne sfingozyny lub glicerolu, w którym dwie
grupy hydroksylowe zostały zestryfikowane przez
kwasy tłuszczowe, a trzecia – przez kwas fosforowy.
PtdCho występuje we wszystkich komórkach
organizmu człowieka, uczestnicząc w procesach
przemiany materii i gospodarce cholesterolem. Pełni
też funkcje ochronne, stanowiąc barierę dla ścian
żołądka i osłonki mielinowej – istotnego elementu składowego tkanki nerwowej. Powstaje w cyklu
Kennedy’ego (Rycina 1) z cytydylo-5´-difosfocholiny
(CDP-choliny) – endogennego związku, zbudowanego z cytozyny, rybozy, pirofosforanu i choliny
(Rycina 2). [2]

Citicolinum – egzogenny
odpowiednik
fosfatydylocholiny
Citicolinum (INN), związek zwany powszechnie
cytykoliną jest syntetyczną cytydylo-5’-difosfocholiną dostępną komercyjnie w postaci wolnej zasady
lub soli sodowej (Rycina 2). Jest substancją wykorzystywaną od wielu lat, w ponad 40 krajach świata, jako produkt leczniczy lub suplement, zarówno
w medycynie opartej na dowodach naukowych EBM
(ang. Evidence-Based Medicine), jak i w medycynie
alternatywnej.

Rycina 2. CDP-cholina (Cytydylo-5´-difosfocholina)

Choć pierwsze prace empiryczne dotyczące jej
zastosowania w leczeniu urazów mózgu sięgają lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, praktyczne użycie
jako leku w terapii choroby Parkinsona odnotowano
w 1974 r w Japonii. [3, 4]
Gwałtowne zainteresowanie klinicznym wykorzystaniem cytykoliny rozpoczęło się w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku i trwa do chwili
obecnej. Współcześnie, w oparciu o bardzo bogatą
bibliografię, przedstawiającą eksperymenty przeprowadzone z udziałem cytykoliny na modelach
zwierzęcych oraz liczne prace kliniczne, przypisuje
się jej aktywność neuroprotekcyjną, nootropową
oraz poprawiającą funkcje poznawcze. [5, 6]
Zgodnie z WHO Collaborating Centre for Drug
Statistics Methodology cytykolina została zakwalifikowana do grupy farmakoterapeutycznej N06BX06
(Leki układu nerwowego; Psychoanaleptyki; Leki
psychotymulujące stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
i nootropowe; Inne leki psychostymulujące i nootropowe).
Cytykolina jest związkiem dobrze rozpuszczalnym w wodzie, aplikowanym doustnie, domięśniowo
lub dożylnie. Analiza procesów farmakokinetycznych
(ADME – ang. Absorption, Distribution, Metabolism

warstwę lipidową złożoną z fosfolipidów, sfingolipidów (sfingomielin i glikolipidów) i steroli, w której umiejscowione są białka
powierzchniowe, zakotwiczone i integralne. [1]
22
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Rycina 1. Enzymatyczna biosynteza fosfatydylocholiny (PtdCho). CK – kinaza cytydynowa, CCT – cytydylotransferaza fosfocholiny, CPT – fosfotransferaza cholinowa, ATP/ADP – adenozyno-5’-trifosforan/ adenozyno-5’-difosforan, PPi
– difosforany, CTP/CMP – cytydyno-5’-trifosforan/cytydyno-5’-monofosforan, DAG - 1,2-diacyloglicerol.
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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► and Excretion) zachodzących z jej udziałem wskazuje,

że po podaniu doustnym szybko ulega absorpcji
(w ponad 90%), osiągając biodostępność w przybliżeniu taką samą, jak przy podaniu parenteralnym. Tylko niewielka jej część (ok. 1%) jest wydalana
z kałem w stanie niezmienionym. Po wchłonięciu
szybko podlega procesom biotransformacji w ścianie jelita cienkiego i wątrobie, a powstające metabolity – cholina i cytydyna ulegają rozproszeniu
w krążeniu ogólnoustrojowym, wchodząc w różne
szlaki biosyntezy. [5, 7]
W ludzkim osoczu, bez względu na drogę
podania, cytydyna ulega przekształceniu w urydynę, a po ufosforylowaniu do fosforanu urydyny jest
ponownie konwertowana na poziomie neuronalnym ośrodkowego układu nerwowego (OUN) do
trifosforanu cytydyny (CTP), wchodząc w resyntezę
CDP-choliny. Proces przemiany cytydyny w urydynę
nie zachodzi u gryzoni (np. szczurów), czym autorzy prac doświadczalnych często tłumaczą różnice
w wynikach oceny skuteczności terapeutycznej cytykoliny. [5, 8]
Natomiast uwolniona w wyniku hydrolizy
cholina, bierze udział w kilku istotnych procesach
biochemicznych.
• Po pokonaniu bariery krew-mózg pod wpływem enzymu cytydylotransferazy fosfocholiny (CCT) wobec cytydyno-5’-trifosforanu
(CTP) ulega ponownie przemianie do CDPcholiny, wykorzystanej w szlakach biosyntezy fosfolipidów błonowych (w tym PtdCho),
a uwolniony w przebiegu reakcji monofosforan cytydyny (CMP) staje się substratem
w syntezie kwasów nukleinowych i nukleotydów cytydynowych. [5]
•

24

Jest zużywana przez neurony cholinergiczne
w syntezie acetylocholiny (ACh), odpowiadającej m.in. za zdolności kognitywne, pamięć
i koncentrację. Te dwie ścieżki metabolizmu,
synteza PtdCho i ACh, konkurują o pulę choliny, która jest jednak preferencyjnie wykorzystywana do syntezy ACh na drodze
estryfikacji kwasem octowym, przy udziale

acetylotransferazy cholinowej (ChAT). Podaż
egzogennej cytykoliny oszczędza zatem endogenne rezerwy choliny, hamując rozpad
fosfolipidów błonowych, których katabolizm
pozwala na przywrócenie jej fizjologicznego
poziomu. [5]
•

Ulega przekształceniu w betainę w dwuetapowym procesie enzymatycznym zachodzącym w wątrobie i nerkach. Betaina
jest donorem grup metylowych w procesach transmetylacji m.in. podczas syntezy
egzogennego aminokwasu – metioniny
z homocysteiny. Homocysteina natomiast,
powstająca w toku fizjologicznych przemian
metioniny ulega transsulfuracji do cysteiny,
która obok kwasu glutaminowego i glicyny
jest elementem strukturalnym tripeptydu –
glutationu, najważniejszego endogennego
systemu obrony antyoksydacyjnej. [7, 9]

Eliminacja cytykoliny zachodzi dwuetapowo,
z moczem oraz przez drogi oddechowe – w postaci
dwutlenku węgla. Okres półtrwania w fazie eliminacji
wynosi 56 godzin dla CO2 i 71 godzin w przypadku
wydalania z moczem. [10]
Farmakodynamiczne właściwości cytykoliny wykraczają daleko poza metabolizm fosfolipidów błonowych, choć wiedza o nich na poziomie
molekularnym nie jest jeszcze w pełni poznana.
Egzogenna CDP-cholina – cytykolina uczestniczy
w wielu procesach biochemicznych, zachodzących
w komórkach całego organizmu, ze szczególnym
uwzględnieniem komórek OUN.
Cytykolina w stanach patologicznych podana
parenteralnie szybko pokonuje uszkodzoną barierę
krew-mózg, stając się w OUN substratem syntezy
fosfatydylocholiny (PtdCo). [6, 11, 12] Jak wykazano, transformacja CDP-choliny do błonowej PtdCho
może w OUN stymulować acetylocholinoesterazę
(AChE) oraz pompę sodowo-potasową (Na+/K+
ATP-azę), zapewniającą transport jonów potasowych (K+) do wewnątrz komórki, a sodowych (Na+)
na zewnątrz, niezależnie od acetylocholiny (ACh)
i noradrenaliny (NA), co częściowo wyjaśnia efekt
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

kliniczny cytykoliny w niektórych zaburzeniach neuronalnych. [13]
•

•

Wykorzystując różne mechanizmy, wykazuje
aktywność w stanach niedokrwienia, polegającą przede wszystkim na ochronie i regeneracji fosfolipidów błon neuronowych, w tym
sfingomieliny – składnika osłonki mielinowej
aksonów oraz kardiolipiny – składnika wewnętrznej błony mitochondrialnej, istotnego
w aktywacji enzymów fosforylacji oksydacyjnej i produkcji adenozyno-5’-trifosforanu
(ATP), niezbędnego do zapewnienia potrzeb
energetycznych organizmu. [14]
Redukuje aktywność fosfolipazy A2 (PLA2)
przyczyniającej się do degradacji fosfolipidów błonowych i uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu arachidonowego, którego nadmiar powoduje z jednej
strony wzrost aktywności COX-2 i syntezy
prostaglandyn, a przez to wzrost produkcji
cytokin prozapalnych i wolnych rodników,
z drugiej zaś, obniżenie poziomu glutationu
– endogennego przeciwutleniacza. Cytykolina wyrównuje stosunek między glutationem
zredukowanym (GSH), a glutationem utlenionym (GSSG), wpływając na podwyższenie
profilu antyoksydacyjnego. [5, 7, 14]
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•

Stymuluje syntezę glutationu i aktywność
reduktazy glutationowej, obniżając stres oksydacyjny, zmniejszając apoptozę związaną
z niedokrwieniem mózgu i wzmacniając jednocześnie mechanizmy neuroplastyczności.
[11, 14, 15]

•

Przywraca po stanach niedokrwienia OUN
właściwy poziom sfingomieliny, ulegającej hydrolizie pod wpływem sfingomielinazy stymulowanej przez cytokinę TNF-α
(ang. Tumor Necrosis Factor-α). Stanowi to
także dowód wpływu cytykoliny na aktywność fosfolipazy (PLA2), pośredniczącej w hydrolizie sfingomieliny. [16]

•

Nasila sygnalizację międzykomórkową, wpływając na ilość uwalnianych neuroprzekaźników w OUN, głównie poprzez modulowanie
neurotransmisji katecholamin. Zwiększa poziom noradrenaliny (NA) w korze mózgowej i podwzgórzu oraz dopaminy w ciele
prążkowanym. Podnosi poziom serotoniny
w korze mózgowej, prążkowiu i podwzgórzu,
a acetylocholiny (ACh) w hipokampie i korze
nowej. Podwyższony poziom 3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikolu (MHPG) – metabolitu
►
NA w moczu pacjentów poddanych tera-
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pii cytykoliną jest dowodem jej wpływu na
uwalnianie NA. [17]
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•

Zwiększa poziom tyrozyny w prążkowiu,
a także stymuluje aktywność hydroksylazy
tyrozynowej odpowiedzialnej za przekształcenie aminokwasu L-tyrozyny do 3,4‑dihydroksyfenyloalaniny (L-DOPA, lewodopa),
prekursora dopaminy i noradrenaliny (NA)
w szlaku syntezy adrenaliny. [17]

•

Wspomaga działania zapobiegające degeneracji neuronów w warunkach niedotlenienia
i niedokrwienia, a także poprawia proces
uczenia się i wydajność pamięci w zwierzęcych modelach starzenia się mózgu. [5, 18]

•

Poprawia przemianę egzogennej lewodopy
do dopaminy, spowalniając w ten sposób
utratę skuteczności lewodopy stosowanej
w długoterminowej terapii choroby Parkinsona. [19]

•

Zwiększa wychwyt glutaminianu poprzez
translokację astrocytowego transportera
glutaminianu EAAT2 z cytozolu do błony
komórkowej. Wysoki poziom zewnątrzkomórkowego glutaminianu w warunkach
niedokrwienia OUN jest wynikiem zwiększonego uwalniania tego ekscytotoksycznego neuroprzekaźnika z pęcherzyków presynaptycznych, bądź jego zmniejszonego,
wskutek wyczerpywania się zapasów ATP,
wychwytu zwrotnego. Stymulacja receptora
N-metylo-D-asparaginowego (NMDA) dla
glutaminianu oraz napływ jonów wapniowych do wnętrza neuronów prowadzi do
aktywacji wielu szlaków enzymatycznych,
w tym wzrostu aktywności fosfolipazy (PLA2),
uczestniczących w apoptozie komórek nerwowych. [12, 18, 20]

•

Gwarantuje prawidłową aktywność syntazy
ATP, przywracając funkcje błonowej Na+/
K+ ATP-azy i mitochondrialnej ATP-azy, odpowiedzialnej za wytwarzanie energii nie-

zbędnej do transportu kationów i prawidłowe funkcjonowanie neuronów, co skutkuje
zmniejszeniem obrzęku i jego szybszą resorpcją w obrębie OUN. Uwzględniając fakt,
że kwas arachidonowy hamuje działanie Na+/
K+ATP-azy, w przywróceniu jej aktywności
może pośrednio odgrywać rolę redukcja
przez cytykolinę aktywności fosfolipazy
PLA2, skutkująca zmniejszeniem puli uwalnianego kwasu arachidonowego. [15]
•

W modelach zwierzęcych wywiera pozytywny wpływ na metabolizm glukozy oraz
zwiększa nieznacznie mikrokrążenie w strukturach OUN, zmniejszając nagromadzanie
mleczanów w mózgu. [21]

•

W eksperymentach na szczurach cytycholina
podawana do komory mózgowej zwiększa
poziom hormonu adrenokortykotropowego
(ACTH) w surowicy krwi, niezależnie od poziomu kortykotropiny (CRH) oraz stymuluje
wzrost poziomów hormonów osi podwzgórze, przysadka mózgowa i kora nadnerczy,
tj. hormonu wzrostu (GH), hormonu tyreotropowego (TSH) i hormonu luteinizującego (LH). Aktywacja cytykoliną ośrodkowych
receptorów nikotynowych pośredniczy
w indukowanym wzroście poziomów ACTH,
podczas gdy aktywacja receptorów muskarynowych – we wzrost poziomów TSH. Izolowana aktywacja receptora muskarynowego,
jak i receptora nikotynowego, pośredniczy
w zwiększaniu poziomów GH i LH w surowicy
krwi szczurów. Uzyskane rezultaty sugerują,
że cytykolina poprzez uwalnianą cholinę jest
w mózgu skutecznym agonistą cholinergicznych receptorów nikotynowych α7nAChR,
które jako receptory postsynaptyczne, modulują uwalnianie neurotransmiterów m.in.
glutaminianu, kwasu γ-aminomasłowego,
dopaminy i noradrenaliny, natomiast w mechanizmach presynaptycznych mogą poprawiać funkcje uczenia się i pamięci. [22, 23]
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Wywiera działanie antyapoptotyczne, neuzmiany patofizjologiczne i biochemiczne zachodzące
w mózgu człowieka nasuwa się pytanie o jej prakroprotekcyjne i antyamnezyjne w warunkach
tyczne wykorzystanie w leczeniu uszkodzeń w obneurodegeneracji indukowanej przez hiporębie OUN, będących skutkiem stanów nagłych lub
perfuzję hipokampu szczura przez Abeta4
chorób neurodegeneracyjnych. Odpowiedź na to
plus (beta-amyloid). Odkładanie się złogów
pytanie nie jest jednoznaczna, albowiem spośród
amyloidu i fosforylacja białka Tau wydaje
4088 prac udostępnionych w biomedycznych basię odgrywać kluczową rolę w patofizjolozach bibliograficznych (Embase, 1974‑2019, Ovid
gii choroby Alzheimera, w postępie której
MEDLINE(R), 1946‑2019) znajdziemy zarówno te
dochodzi do degeneracji i nasilenia procepotwierdzające, jak i negujące terapeutyczną skusów apoptotycznych neuronów oraz obniteczność cytykoliny.
żenia stężeń substancji przekaźnikowych,
Cytykolina ewidentnie
niezbędnych do
prawidłowego Ponad 50-letni okres testów na przyspiesza powrót do
zdrowia po śpiączce pofunkcjonowania
zwierzętach i oceny w warunkach urazowej i przyczynia
mózgu. [24, 25]
się do zmniejszenia de• W niedowidze- klinicznych pozwala na zintegro- ficytu neurologicznego,
niu może popraco ułatwia rehabilitację
wić siatkówkowe wanie wiedzy potwierdzającej ko- pacjentów, pozwalając
i postretinalne
lepszy końcorzyści łączenia cytykoliny z lecze- osiągnąć
drogi wzrokowy wynik czynnościowy
we poprzez styniem przyczynowym w stanach i skrócić pobyt w szpitamulację układu
lu. Obserwowany efekt
dopaminergicz- ostrych udarów niedokrwiennych kliniczny związany jest
ne go. Popratu ze wspomaganiem
wia wrażliwość i urazów czaszkowo-mózgowych. procesów:
na kontrast
1. neuroprotekcji, któi ostrość widzenia. [26]
rych celem jest ochrona i utrzymanie w możliwie
optymalnym stanie struktury i funkcji uszkodzo• Uwzględniając 3 etapy neuroprotekcji w janych neuronów,
skrze: ochrona nienaruszonych aksonów i ko2. neuroregeneracji, czyli wspomaganie regeneracji
mórek zwojowych siatkówki (RGC), zachoi odbudowy uszkodzonych komórek oraz
wanie minimalnie uszkodzonych aksonów
i RGC oraz ich regeneracja, cytykolina może
3. neuroplastyczności, dzięki którym możliwe jest
odgrywać rolę w drugim etapie, działając
przywrócenie niektórych utraconych funkcji.
między dysfunkcją a apoptozą RGC. [27]
Cytykolina zapobiega niekorzystnym zmianom
• Wstępne wyniki prac sugerują, że cytykobiochemicznym związanym z tzw. kaskadą niedolina może być wskazana w terapii uzależkrwienia, prowadzącą do degradacji struktur i błon
nień, w tym ograniczaniu zażywania kokainy
komórkowych, a ostatecznie do śmierci komórek
i ewentualnie nadużywania alkoholu i konopi,
mózgowych. [29] Efekt neuroprotekcyjny i neurorechoć wyniki badań nie są tu jednoznaczne. [28]
generacyjny jest wielokierunkowy i obejmuje:
• stymulację syntezy PtdCho i przeciw- ►
Biorąc pod uwagę mechanizm działania cydziałanie uszkodzeniom błon neurotykoliny na poziomie molekularnym oraz wpływ na
•
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nalnych, w tym kardiolipiny oraz sfingomieliny,
•

obniżenie ekscytotoksyczności (regulacja homeostazy jonów wapniowych),

•

zapobieganie peroksydacji lipidów
i uwalnianiu kwasów tłuszczowych
(w tym kwasu arachidonowego),

•

•

wzrost syntezy glutationu i aktywności
reduktazy glutationu (endogennych systemów antyoksydacyjnych),
przywrócenie aktywności pompy sodowo-potasowej (Na+/K+ATPazy), utrzymującej prawidłowy potencjał błonowy
i objętość komórki,

•

progresję produkcji ATP oraz

•

inne procesy antyapoptotyczne, których
dokładny mechanizm nie jest jeszcze
w pełni poznany. [12]

Działanie neuroprotekcyjne cytykoliny manifestuje się także w schorzeniach neurodegeneracyjnych. Stosowana wspomagająco w stanach otępienia
naczyniowego z rozległym obszarem niedokrwiennym przyczynia się do zmniejszenia zmian oraz
poprawia wyniki oceny poznawczej, a u pacjentów
z otępieniem starczym typu Alzheimera spowalnia
ewolucję choroby. [6, 29] W leczeniu uzupełniającym
choroby Parkinsona polepsza sprawność motoryczną oraz umożliwia zmniejszenie dziennej dawki lewodopy, co ogranicza ryzyko występowania działań
niepożądanych. [6]
Wykorzystując działanie neuroprotekcyjne
i neuroregeneracyjne cytykolina może być również cennym środkiem wspomagającym w leczeniu
pacjentów z postępującą jaskrą, pomimo dobrze
kontrolowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Uwzględniając bowiem współczesny pogląd na etiologię tego schorzenia, jako zaburzenia o podłożu
neurologicznym, objawiającego się uszkodzeniem
włókien nerwu wzrokowego i ubytkami w polu widzenia, neuroprotekcja może odgrywać szczególną
rolę terapeutyczną. [30].
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Ocenę korzyści klinicznych cytykoliny potwierdza także profesjonalna, referencyjna baza informacji o lekach, chorobach, toksykologii itd. IBM MICROMEDEX (Truven Health Analytics), redagowana
przez międzynarodowy zespół ekspertów, czynnych
klinicystów, dołączająca także krótką informację na
temat stopnia udokumentowania naukowego (informacja w nawiasie). Wg. IBM MICROMEDEX wskazania do stosowania obejmują:
• incydenty mózgowo-naczyniowe, ogólnie (prawdopodobnie skuteczna),
•

urazy głowy, od umiarkowanego do
ciężkiego (prawdopodobnie skuteczna),

•

otępienie naczyniowe z rozległym obszarem niedokrwiennym (prawdopodobnie skuteczna),

•

dyskinezę późną (prawdopodobnie skuteczna),

•

jaskrę (prawdopodobnie skuteczna),

•

chorobę Parkinsona (prawdopodobnie
skuteczna),

•

poprawę pamięci (ewentualnie efektywna),

•

wstrząs mózgu, objawy (ewentualnie
skuteczna),

•

niedowidzenie (badania pediatryczne,
ewentualnie skuteczna),

•

chorobę Alzheimera (dane niejednoznaczne),

•

demencję naczyniową (nieskuteczna),

•

zatrucie kokainą, ostre (nieskuteczna),

•

przemijające ataki niedokrwienne (dane
dotyczące tylko zwierząt). [31]

sila działanie tych leków. Dlatego przy konieczności
łącznego stosowania lewodopy i cytykoliny należy
dokonać korekty dawki tej pierwszej.
Jest lekiem dobrze tolerowanym przez organizm, a potencjalne, rzadko pojawiające się działania
niepożądane mogą dotyczyć układu nerwowego
(bóle, zawroty głowy), układu sercowo-naczyniowego (niedociśnienie, bradykardia, tachykardia) lub
przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, ból
w nadbrzuszu, biegunka). [31]
Cytykolina może być podana enteralnie i parenteralnie. Zalecana dawka dzienna dla dorosłych
pacjentów wynosi 500-2000 mg dziennie (7-28 mg/
kg). [32] Zgodnie z IMB MICROMEDEX proponowana droga podania i porcja leku przedstawia się
następująco: [31]
• w otępieniu z dużym obszarem niedokrwiennym, doustnie: 1000 miligramów
dziennie lub domięśniowo: 1000 miligramów dziennie,
•

w chorobie Parkinsona, doustnie: 400
miligramów trzy razy dziennie, do-

dawana do terapii lewodopą lub domięśniowo: 500 do 1000 miligramów
dziennie (dawka pojedyncza lub 2 dawki
podzielone), dodawana do leczenia lewodopą przez 10 do 30 dni,
•

w następstwie udaru, doustnie: 100 do
800 miligramów (mg) dziennie (zwykle
600 mg na dobę),

•

w udarze, dożylnie: 250 do 1000 miligramów dziennie (cytykolina rozcieńczona
w roztworze soli fizjologicznej lub 5%
dekstrozie w wodzie). [31]

W Polsce cytykolina dostępna jest jako produkt leczniczy o nazwie Proaxon (Biofarm) w postaci
roztworu doustnego o stężeniu 100 mg/ml w formie
saszetek o objętości 10 ml, wskazany do stosowania
w leczeniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych
spowodowanych incydentem mózgowo-naczyniowym (np. udarem) oraz leczeniu
zaburzeń neurologicznych
i poznawczych spowodowanych urazami czaszki
[33] oraz produktach
dostępnych w polskich
aptekach, wymienionych w Tabeli 1, która nie uwzględnia
jednak suplementów pochodzących z in►
nych państw

Cytykolina jest substancją bezpieczną w stosowaniu. Przeciwskazaniem jest jedynie nadwrażliwość na lek. Brak badań naukowych eliminuje ją
jednak z używania w ciąży i w okresie karmienia
piersią. Nie powinna być także podawana podczas
terapii lewodopą i meklofenoksatem, ponieważ naAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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Tabela 1. Wykaz produktów zawierających w swoim składzie cytykolinę, dostępnych w polskich aptekach.

Nazwa

Postać, moc, opakowanie

Producent

5.
6.
7.

Axobrex

tabletki; 250 mg; 30 tabl. - suplement

Unipharm

Citogla VIS

krople do oczu; zawierają: kwas hialuronowy, cytykolinę;
10 ml – wyrób medyczny

Solinea

tabletki; 250 mg; 30 tabl. - suplement

Solinea

Citogla VIS

8.
9.
10.

Citotrop

kapsułki; 250 mg; 30 kaps. - suplement

Solinea

Cytykot

kapsułki; 250 mg; 30 kaps. - żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego

S-LAB

HUMAVIT
Cytykolina

kapsułki; 500 mg; 30 kaps. - suplement

Varia

Unii Europejskiej i USA, dostępnych w tzw. sklepach
ze zdrową żywnością i Internecie.

Podsumowanie
Założeniem artykułu było przybliżenie czytelnikom starej/nowej CDP-choliny, której rola w organizmie człowieka została poznana już w połowie lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Starej – ze względu
na odległe lata pierwszego zastosowania klinicznego, nowej – ponieważ prace eksperymentalne
prowadzane z jej udziałem, rozszerzone o badania
na poziomie molekularnym przynoszą coraz to nowe
informacje na temat potencjalnego zastosowania
terapeutycznego. Ze względu na obszerność danych, celem tej publikacji nie była jednak analiza
uwzględniająca „za i przeciw”, ukierunkowana na
efekt terapeutyczny, lecz wybór prac wyjaśniających
jej aktywność na poziomie farmakodynamicznym,
z przełożeniem na współczesne zastosowanie kliniczne.
Dokonując wyboru piśmiennictwa staraliśmy
się kierować aktualnymi, dobrze udokumentowanymi wskazaniami do stosowania, traktując „nowinki”
jedynie jako ciekawostkę. Stąd nie znajdziecie Państwowo w tym artykule bliższych informacji o za30

stosowaniu cytykoliny w leczeniu otyłości (redukcja
apetytu), ADHD, poprawy wydajności psychicznej,
efektów hiperwentylacji itp. Uwzględniając jednak
postęp prac eksperymentalnych, progresję wiedzy
o działaniu leków na poziomie molekularnym nie
należy ich odrzucać, albowiem patogeneza tych
zaburzeń jest ściśle powiązana z OUN, tj. punktem
uchwytu działania choliny – aktywnego metabolitu
opisywanej cytykoliny. ■
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Probiotyki i prebiotyki

Probiotyczna
żywność
funkcjonalna
– część II

Bakterie probiotyczne działają wielokierunkowo i pełnią

w organizmie wiele prozdrowotnych funkcji. Wpływają między
innymi na modulowanie funkcji układu immunologicznego, biorą
udział w procesach trawiennych, przyswajaniu witamin i mikroelementów z diety. Są składową regulującą czynność osi mózgo-

wo-jelitowej. Produkty probiotyczne i prebiotyczne, zaliczane do

żywności funkcjonalnej wykazują liczne prozdrowotne właściwo-

ści. Ten typ żywności jest przeznaczony zarówno dla osób zdrowych (profilaktyka), jak i osób należących do grup ryzyka różnych
rodzajów schorzeń.
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Określenie „probiotyk” dotyczy preparatów lub produktów, które zawierają żywe komórki
drobnoustrojów, poprawiają stan zdrowia człowieka i zwierząt. Wywierają korzystny efekt w obrębie
jamy ustnej i przewodzie pokarmowym, w górnych
drogach oddechowych lub w układzie moczowo-płciowym. Według Delzenne i Roberfroid’a w wybranych składnikach diety wprowadza się żywe
bakterie w takiej formie i takiej ilości, aby przetrwały
w górnym odcinku przewodu pokarmowego (przede wszystkim w żołądku i w dwunastnicy), a następnie zasiedliły się i były aktywne w jelicie grubym.
Przykładem bakterii probiotycznych są: Lactobacillus reuteri – różne szczepy, Lactobacillus
gasseri szczep ADH, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei rhamnosus szczep GC, Lactobacillus
casei – różne szczepy, Lactobacillus plantarum 299,
Bifidobacterium, Saccharomyces boulardi. Ogromna
zmienność międzyszczepowa w obrębie jelitowych
gatunków bakterii probiotycznych, istnienie wielu
biotypów Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium
bifidum czy innych gatunków tego rodzaju narzuca
konieczność precyzowania, jaki szczep jest wprowadzany do preparatów czy produktów fermentowanych. Właściwości te są bowiem związane ze
szczepem, a nie gatunkiem bakterii.
W 1995 roku Gibson i Roberfroid użyli po raz
pierwszy określenia prebiotyk w odniesieniu do
grupy składników żywności, które nie ulegają strawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka, korzystnie wpływają na organizm gospodarza przez
selektywną stymulację wzrostu i aktywności jednego lub niewielkiej liczby gatunków bakteryjnych,
a szczególnie bakterii probiotycznych w okrężnicy.
W efekcie może to poprawić stan zdrowia gospodarza. Przykładem prebiotyku jest inulina występująca w licznych owocach i warzywach (cebuli,
czosnku, porze, szparagach, karczochach, cykorii).
Związek ten, będący polimerem glukozy i fruktozy,
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w większych stężeniach tworzy żel, który przy 50%
stężeniu inuliny jest twardy, ale posiada teksturę
podobną do tłuszczu. Dzięki tym właściwościom
inulina może być stosowana w produktach żywnościowych jako zamiennik tłuszczu.
W chwili obecnej za najkorzystniejsze uznaje
się stosowanie preparatów lub produktów fermentowanych przez bakterie probiotyczne z dodatkiem
odpowiednich oligosacharydów. Takie preparaty,
zawierające probiotyk i prebiotyk, określa się mianem synbiotyków. Podejście to jest szczególnie
ważne w dalszym rozwoju żywności funkcjonalnej.

Probiotyki jako żywność
funkcjonalna
Ze względu na rosnącą świadomość znaczenia flory jelitowej, obserwujemy intensywny rozwój produkcji nowych rodzajów żywności fermentowanej, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak
i roślinnego. Do fermentacji tych surowców stosuje
się szczepy bakterii fermentacji mlekowej o udokumentowanych właściwościach probiotycznych,
z gatunków Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus paracasei czy bakterii z rodzaju
Bifidobacterium. Podczas rozpatrywania potencjalnych terapeutycznych wartości preparatów probiotycznych i produktów fermentowanych z udziałem
mikroflory jelitowej istotne jest, aby produkt zawierał dostateczną liczbę żywych i aktywnych komórek w chwili spożycia (minimalnie 106 komórek/cm3
produktu).
Proces wytwarzania probiotycznej żywności
funkcjonalnej stanowi technologiczne wyzwanie,
ponieważ podczas etapu produkcji i przechowywania istotnych jest szereg czynników mogących mieć
wpływ na stabilizację żywotności organizmów probiotycznych, którym należy przeciwdziałać. Ważny
z punktu widzenia konsumenta jest także fakt za►
chowania właściwości sensorycznych produktu.
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Asortyment żywności funkcjonalnej sukcesywnie staje się coraz bardziej różnorodny, dopasowany do wymagań i potrzeb konsumentów.
Przykłady form probiotycznej i synbiotycznej żywności funkcjonalnej to między innymi jogurty, kefiry, acidofilne mleko, lody probiotyczne fermentowane i niefermentowane soki i napoje warzywne i owocowe zawierające żywe kultury bakterii
fermentacji mlekowej. Zbadana została zależność
rozwoju i przeżywalności pałeczek fermentacji
mlekowej z rodzaju Lactobacillus w soku aloesowym, potęgując tym właściwości stymulacji układu odpornościowego człowieka. Dodatek bakterii
probiotycznych do żywności znalazł zastosowanie
także w produkcji przetworów mięsnych – surowych długo dojrzewających wędlin oraz kiełbas.
Przyczynia się nie tylko do poprawy właściwości
sensorycznych produktów, ale także – poprzez powstawanie bakteriostatycznych i bakteriobójczych
metabolitów szczepów probiotycznych – do zahamowania rozwoju niepożądanej patogennej mikroflory (E. coli, S. aureus).

Wpływ żywności
probiotycznej na zdrowie
człowieka

Istnieje wiele dowodów naukowych wskazujących na wpływ probiotyków na zachowanie stabilności i odpowiedniej równowagi mikroflory jelitowej,
zapobieganie rakowi okrężnicy oraz innym przewlekłym stanom zapalnym przewodu pokarmowego.
Ich suplementacja często stanowi terapię różnych typów biegunki. Odpowiadają za modulowanie funkcji
układu immunologicznego, zwiększając odporność
na infekcje spowodowane przez patogeny.
Częstość występowania alergii pokarmowej sukcesywnie wzrasta, jednak skuteczne środki zapobiegawcze i terapeutyczne wciąż pozostają
ograniczone. Według niedawnych badań bakterie
probiotyczne mogą wspomagać tą terapię. Inne
badania wykazały, że podawanie żywych (w pro34
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duktach fermentowanych) lub liofilizowanych preparatów bakterii Lactobacillus acidophilus i z rodzaju
Bifidobacterium, w liczbie rzędu 109-1012 komórek
dziennie, w czasie kilku tygodni może powodować
wzrost liczby leukocytów, makrofagów, limfocytów,
komórek plazmatycznych, wzrost aktywności fagocytamej leukocytów, zwiększenie aktywności makrofagów i limfocytów, a także zwiększenie poziomu
g-interferonu i immunoglobuliny A w surowicy krwi.
Probiotyki zawarte w żywności funkcjonalnej
(mleko sojowe fermentowane przez mieszaninę Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei i Lactobacillus plantarum) mogą mieć wpływ na obniżenie
parametrów hiperlipidemii wywołanej dietą wysokotłuszczową, skutkując obniżeniem przyrostu masy
ciała, zahamowaniem akumulacji tłuszczu w komórkach wątroby oraz ograniczeniem produkcji szkodliwych reaktywnych form tlenu (ROS).
Jedną z korzyści włączenia do diety żywności
probiotycznej jest zapobieganie lub leczenie stłuszczenia wątroby. Inną dolegliwością, której łagodzenie mogą wspomóc produkty probiotyczne jest
zespół jelita drażliwego. Ponadto produkty probiotyczne powinny stanowić istotny element diety tych,
którzy chcą stracić na wadze. Powinny być również
istotnym elementem w menu osób zmagających
się z chorobami układu oddechowego (bóle gardła,
alergia, astma). Innym powodem, dla którego warto
sięgać po tego rodzaju produkty jest poprawa pracy
mózgu i koncentracji.

Prognozy na przyszłość
Popularność żywności wzbogacanej wzrasta
w zaskakująco szybkim tempie. Prognozy wykazują
wzrost światowego rynku żywności funkcjonalnej
do wartości 192 miliardów dolarów w 2020 roku.
Natomiast szeroko zakrojone badania Instytutu
Millward-Brown SMG/KRC wykazały, że największe
zainteresowanie żywnością funkcjonalną przejawiają kobiety poniżej 50-tego roku życia, najczęściej z wyższym wykształceniem, z pensją powyżej
średniej krajowej oraz z dużych i średnich ośrodAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

ków miejskich. Co ważne, dokonywane przez nie
wybory żywieniowe bardzo często przekładają się
na dietę codzienną całych rodzin.
Z uwagi na spadek wraz z wiekiem liczby
bifidobakterii w jelicie, korzystna wydaje się być
zwiększona podaż zarówno pre-, jak i probiotyków właśnie wśród osób starszych, których liczba
w społeczeństwie zwiększa się z każdym rokiem.
Potwierdzono również istotną rolę suplementacji
żywnością wzbogaconą w bakterie probiotyczne
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Niemowlęta z różnych przyczyn karmione sztucznie, powinny przyjmować mieszanki wzbogacone zarówno
w prebiotyki, jak i probiotyki, tak by zapewniony
był właściwy wzrost ich mikroflory jelitowej. Wspomoże to prawidłowy rozwój odporności niemowlęcia i być może w przyszłości ustrzeże przed chorobami układu sercowo-naczyniowego czy otyłością.
Za ciekawą perspektywę uznaje się również
próby zastosowania prebiotyków i probiotyków
w terapii chorób psychicznych, a wśród nich tych
z szerokiego spektrum zaburzeń autystycznych.
Jednakże wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia większej ilości niezbędnych badań i wyselekcjonowania konkretnych szczepów bakterii o udowodnionym w badaniach klinicznych działaniu.
Nieprawidłowości w składzie mikroflory jelit mogą odgrywać również znaczącą rolę w etiopatogenezie wielu innych chorób, takich jak stany
zapalne układu pokarmowego, zaburzenia odporności czy nawet nowotwory. Prozdrowotne efekty
spożycia probiotyków wiążą się z ich terapeutycznym działaniem w przypadku tych schorzeń, co zostało udowodnione badaniami.
Nadal jednak daje się odczuć pewien niedosyt wiedzy na temat szerokich interakcji między
mikroflorą jelitową i organizmem człowieka, a tym
samym skojarzenia konkretnych szczepów bakterii
z określonymi jednostkami chorobowymi. Stanowi to zatem motywację dla badaczy do dalszych
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

poszukiwań. Ważną obserwacją jest to, że wraz
z rozwojem nauki i wynikami kolejnych badań
potwierdzają się prawdy znane od starożytności.
O tym, że prawidłowa flora jelitowa wpływa korzystnie na stan organizmu nikt już nie dyskutuje.
Współczesna nauka uznaje też kluczową rolę mikroorganizmów zasiedlających jelita w procesach
fizjologicznych, takich jak wchłanianie składników
odżywczych, wytwarzanie witamin czy wreszcie
tworzenie pierwszej bariery przeciwko patogenom oraz kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej.
Dane te skłaniają do intensywnych prac nad
żywnością funkcjonalną zawierającą probiotyki, jak
i prebiotyki. Produkty tego typu odegrać mogą
niebagatelną rolę w profilaktyce, jak i terapii wielu chorób z korzyścią dla indywidualnych osób, jak
i całego społeczeństwa. ■
dr hab. n farm. Anna Oniszczuk,
mgr farm. Kamila Kasprzak
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Źródła
informacji
o zdrowiu
i lekach
dla pacjentów

S

wobodny dostęp do Internetu oraz szybkość i łatwość w komunikowaniu między
ludźmi sprawiły, że obecnie pacjent nie polega bezkrytycznie na poradzie medycznej
farmaceuty bądź lekarza lecz weryfikuje, sprawdza,
upewnia się, że zaproponowany sposób leczenia jest
dla niego właściwy. I taka postawa nie powinna drażnić ani też irytować, tylko stanowić motywację i zachętę, aby nieustanie się kształcić i uzupełniać swoją
wiedzę z zakresu nowoczesnych terapii i aktualnie
prowadzonych badań klinicznych. W przeciwnym
razie, zaskoczeni wiadomościami przekazywanymi
przez pacjenta, nie będziemy w stanie mu pomóc ani
dostatecznie szybko zweryfikować przekazywanych
przez niego informacji.
Jeszcze gorzej jest w momencie, gdy pacjent
na podstawie wątpliwej jakości danych próbuje polemizować z wiedzą farmaceuty i zarzuca mu brak
kompetencji. Dlatego tak ważne jest, aby farmaceuci sami korzystali z odpowiedniej jakości danych
klinicznych i potrafili na podstawie własnej wiedzy
i doświadczenia poprowadzić tak rozmowę z pacjentem, aby go przekonać o zasadności i racjonalności
danej terapii.

Źródła „wiarygodnej
informacji” kiedyś i dziś

zmianom, dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań tech-

Kilkanaście lat temu pacjent, aby uzyskać
specjalistyczną wiedzę z dziedziny, która go interesowała musiał zadać sobie wiele trudu, aby takie
informacje zdobyć. Wtedy najszybszym sposobem
była konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, na którą
trzeba było poświęcić czas – udać się do apteki lub
przychodni. Sprawiało to jednak, że chory dogłębniej analizować problem i otrzymane informacje,
miał także szansę, aby zdać sobie sprawę z jego
złożoności oraz wielu możliwości jego rozwiązania.

wania się rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Obecnie pacjent chce uzyskać informację
szybko i bezproblemowo, bardzo często nie zadając
sobie trudu, aby ją zweryfikować. Porada u specjalisty nie stanowi już podstawowej metody uzyskania

Funkcje apteki i farmaceuty ulegają nieustannym

nologicznych i informatycznych, co jest wynikiem kształto-
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porady na temat zdrowia, współcześnie wiodącym
źródłem informacji jest Internet. Niestety taka postawa prowadzi do tego, że wiele podmiotów wykorzystuje środki masowego przekazu, aby manipulować
pacjentem, oferując mu informacje niepełne lub
zafałszowane.
Brak rzetelności oraz wybiórczość w przekazywaniu faktów bywają wykorzystywane szczególnie
w mediach społecznościowych. W przypadku osób
z wykształceniem medycznym sprawa jest dużo
prostsza, ponieważ są to osoby posiadające gruntowną wiedzę z zakresu szeroko pojętej medycyny
czy farmacji i przy odrobinie zaangażowania i dociekliwości są w stanie odpowiednio zweryfikować
przekazywane im informacje.
W przypadku pacjentów, którzy tworzą grupę
o bardzo zróżnicowanym poziomie edukacji, weryfikacja takich informacji jest bardzo trudna, a niekiedy
wręcz niemożliwa. Przykładem takiej manipulacji są
pseudonaukowe dane na temat ryzyka związanego
ze szczepieniami. Jak pokazują dane epidemiologiczne z ostatnich lat odnotowano trend, wskazujący na wzrost zachorowalności na choroby zakaźne, wynikający z niepoddania się obowiązkowym
szczepieniom ochronnym. Jest to istotny problem
zdrowotny, który dotyczy całego społeczeństwa,
każdego z nas.

Dlaczego pacjenci tak często
ufają „dr Google”?
W przypadku osoby chętnej do współpracy lub
mającej zaufanie do specjalisty, udzielanie porady
medycznej jest stosunkowo łatwe i przyjemne. Co
więcej, satysfakcja z pomocy niesionej takiej osobie
jest ogromna. Niestety duża część pacjentów nie wykazuje chęci uzyskania fachowej porady farmaceuty
w zakresie informacji o danym leku bądź konsultacji
lekarskiej. Taka postawa wynika głównie z przekonania, że zapoznanie się z ogólnodostępnymi stronami internetowymi jest wystarczające, aby postawić
►
samemu diagnozę, zmienić zaproponowaną przez
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►

lekarza farmakoterapię lub całkowicie ją zakwestionować. Pacjenci ci próbują samodzielnie postawić
diagnozę na podstawie zasłyszanych od znajomych
informacji bądź diagnozują się w oparciu o informacje zawarte w Internecie. W takiej sytuacji pacjentom
jest trudno dotrzeć do prawdy o swojej dolegliwości
albo wręcz szukając konkretnego objawu, diagnozują u siebie śmiertelną czy nieuleczalną chorobę.
Następnie prowadzą - również samodzielną - farmakoterapię na podstawie informacji znalezionych
w Internecie. Niestety bardzo wiele z nich zawiera
treści nie do końca zgodne z prawdą lub odbiegające
od rekomendacji i zaleceń polskich i światowych
organizacji zdrowia i kompetentnych lekarzy.

Ulotka jako podstawowe
źródło wiedzy pacjenta
o leku
Opisana powyżej grupa pacjentów stanowi
ogromne wyzwanie dla środowiska lekarzy i farmaceutów. Dla osoby, która nie ma wykształcenia medycznego lub okołomedycznego, informacje na temat dostępnych farmakoterapii i diagnozowania
poszczególnych chorób powinny być przekazywane
w sposób rzetelny oraz zrozumiały.
Podstawowym źródłem informacji o leku,
do której pacjent powinien sięgać w pierwszej kolejności jest ulotka dołączona do produktu leczniczego. Aktualna i zatwierdzona ulotka w wersji
elektronicznej znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL),
pod adresem http://urpl.gov.pl/pl. Znajduje się tam
wyszukiwarka produktów leczniczych, które są zarejestrowanie na terytorium naszego kraju http://
pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Do tej witryny
można skierować pacjenta, który chce samodzielnie
zapoznać się z ulotką konkretnego preparatu. Można
także korzystać z niej w sytuacji, kiedy ulotka nie
jest dostępna na miejscu w aptece lub ze względu
na np. anti-tampering device.
38

Rynek leków
Ulotka dla pacjenta jest to dokument, który
zawiera najważniejsze dane dotyczące leku, które zostały zebrane przez podmiot odpowiedzialny
i zweryfikowane przez ekspertów odnośnych władz
wydających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego na terenie danego kraju lub
Unii Europejskiej. Dokument ten zawiera takie informacje jak: wskazania do stosowania leku, schemat
dawkowania, przeciwwskazania, środki ostrożności,
możliwość stosowania leku u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią, wpływ leku na prowadzenie
samochodu oraz informacje na temat znanych działań niepożądanych.
Jednak bardzo często pacjent nie znajduje
w ulotce odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania. Bywa również tak, że informacje, jakie znajdzie
w niej - szczególnie te dotyczące działań niepożądanych - wzbudzają jego niepotrzebny niepokój lub
sprawiają, że nieświadomie przypisuje on pewne objawy fizjologiczne niezamierzonemu działaniu leku.
Realia poradnictwa, jakie może być realizowane w ramach ekspedycji leków za pierwszym stołem
w aptece, nie zawsze pozwalają farmaceucie na podjęcie dogłębnej dyskusji na temat proponowanej
farmakoterapii.

terapią lub zgłaszania takich działań lekarzowi. Akcja
ma również uświadamiać zagrożenia wynikające
z możliwości wystąpienia interakcji leków z innymi
lekami, a także z żywnością oraz suplementami diety.

Serwis Głównego
Inspektoratu Sanitarnego
– wszystko dla pacjenta
na temat żywności,
suplementów i zdrowego
stylu
Tematyka tak popularnych w ostatnich latach
suplementów diety jest bardzo dobrze przedstawiona i omówiona w formie dostępnej dla pacjentów na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl). Zakres jego działalności jest
skoncentrowany na dostarczaniu pacjentom aktualnych danych na temat nie tyle leków, ale pozostałych
produktów stosowanych przez pacjentów w celach
profilaktycznych.

Strona jest medium, poprzez które GIS realizuje zadania informowania o zagrożeniach, zachęcania
do udziału w akcjach prozdrowotnych oraz edukacji
w zakresie ogólnie pojętej ochrony zdrowia. Znajdują
się tam informacje na temat środków spożywczych
(nie tylko samych suplementów diety), zagrożeń
jakie powodują narkotyki, spożywany w nadmiarze
alkohol, papierosy czy niezdrowy tryb życia.
Szczególnie interesujące dla rodziców są dane
sanitarne dotyczące żłobków, szkół i przedszkoli oraz
innych placówek. Zakładka „Wypoczynek” stanowi
interesujące źródło edukacyjne dla osób planujących
podróże m.in. w zakresie niezbędnych szczepień.
Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybranych kategorii żywności określają przepisy art. 29,
30, 31 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Główny Inspektorat
Sanitarny prowadzi także rejestr (https://rejestrzp.gis.
gov.pl) suplementów diety, żywności wzbogacanej
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
►
żywieniowego. Jest on przydatny, aby ustalić, czy

„Lek bezpieczny”
– co pacjent powinien
wiedzieć o bezpieczeństwie
farmakoterapii?
W związku z coraz większą liczbą przyjmowanych przez Polaków leków i innych produktów
w celach profilaktycznych, w 2015 roku URPL rozpoczął kampanię zatytułowaną „Lek bezpieczny”,
której celem jest uświadamianie pacjentom zasad
bezpiecznego przyjmowania leków, zapobieganie
ich nadużywaniu i wyeliminowanie kupowania leków
niewiadomego pochodzenia. Ponadto prowadzone
są działania mające zachęcić pacjentów do zgłaszania działań niepożądanych związanych z prowadzoną
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jakiś preparat w ogóle został zakwalifikowany do
którejś z tych grup.

Gdzie pacjent może znaleźć
wiarygodne informacje na
temat szczepień?
Tematyka szczepień, traktowana w sposób odpowiedzialny i obiektywny jest rzetelnie omawiana
na stronie internetowej szczepienia.info.pl. Portal ten
powstał w 2007 roku z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem
Wakcynologii w odpowiedzi na rosnącą potrzebę
prostowania pojawiającej się coraz większej liczby
informacji na temat szkodliwości szczepień rozpowszechnianych przez osoby niekompetentne.
Portal jest finansowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny. Posiada akredytację WHO i znajduje się
na liście stron internetowych rekomendowanych
w celu uzyskania wiarygodnych danych na temat
szczepień.
Informacje znajdujące się na tej stronie przeznaczone są zarówno dla pacjentów i ich rodzin, jak
i personelu medycznego. Tak jak inne leki, również
i szczepionki nie są tak samo skuteczne u wszystkich
pacjentów, jak również ryzyko wystąpienia reakcji
niepożądanych nie u każdego jest takie samo. W zawiązku z tym decydując się na podanie szczepionki
należy rozważyć korzyść do ryzyka. Decyzję należy
podjąć w oparciu o wiarygodne dane dotyczące
profitów, jakie dają szczepienia, ale również potencjalnego ryzyka, jakie towarzyszy przyjęciu każdego
leku, w tym szczepionki.
Na stronie prezentowane są tylko i wyłącznie
informacje, które są poparte rzetelnymi i obiektywnymi dowodami naukowymi. W dostępnej dla każdego formie pytań i odpowiedzi przedstawione są
informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności
wszystkich szczepionek dopuszczonych do obrotu
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w Polsce, jak również informacje ogólne o samej organizacji. Na stronie dostępny jest również aktualny
i historyczny kalendarz szczepień.

Jakie informacje może
znaleźć pacjent na stronie
Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego?
Kolejną stroną internetową zawierającą sekcję
skierowaną do pacjentów jest strona Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (https://www.gif.gov.
pl/). W zakładce „Informacje dla pacjentów” znajdują
się informacje dotyczące wstrzymania w obrocie oraz
wycofania z obrotu leku, zasady zwrotu leków do
aptek przez pacjentów, informacje na temat leków
sfałszowanych, informacja dla podróżnych w sprawie przewozu środków odurzających i substancji
psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia
medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestr aptek, w tym aptek
prowadzących sprzedaż wysyłkową.

Pacjent.gov.pl
– portal Ministerstwo
Zdrowia dedykowany
świadczeniobiorcom
Portal pacjent.gov.pl umożliwia przede wszystkim zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta. Po zalogowaniu się do IKP, pacjent ma możliwość
zobaczenia swoich recept, a w przyszłości – także
dokumentacji medycznej. Ze strony pacjent dowie
się także jak działają e-usługi (e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie), znajdzie również informacje
na temat działania systemu ochrony zdrowia czy
praw pacjenta.
Portal kieruje także do informacji na temat
szczepień, diet, zawiera zakładki dla rodziców
i seniorów. Można się także przekierować z niego
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na stronę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia czy
Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ.
Serwis zawiera także zakładkę umożliwiającą wyszukanie informacji o usługach medycznych,
w tym możliwości znalezienia pomocy w nagłym
przypadku i wyszukania danych o wolnych terminach leczenia.
Nowością jest zakładka „Szukam informacji
o leku lub aptece”. Można z niej przejść do jednego
z portali (ktomalek.pl oraz gdziepolek.pl) oferujących
informacje o dostępności produktów w aptekach
(ale tylko w tych, które są z daną
usługą zintegrowane).
Można także poprzez nie
dokonać rezerwacji leku.
Portale te dostarczają
także materiałów dedykowanych pacjentom – na temat
zdrowia, farmakoterapii,
diety, pielęgnacji czy stylu
życia. Pacjenci mogą także anonimowo zadawać
pytania na dedykowanym
forum.
Warto przy
okazji wspomnieć
o Telefonicznej Informacji
Pacjenta, która działa pod numerem
800 190 590. Od 2 września infolinia o dostępności
leków będzie działała przez całą dobę, we wszystkie
dni tygodnia.

Prawa pacjenta
– gdzie chory powinien
szukać informacji o swoich
prawach?
Podstawowym źródłem informacji dla pacjentów o ich prawach może być strona Rzecznika
Praw Pacjenta https://www.rpp.gov.pl. Chorzy znajdą
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tam nie tylko informacje o podstawowych prawach
pacjenta, ale również poradniki (np. na temat, jak
przygotować się do hospitalizacji), dane o dostępie
do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących
na otyłość czy zasady postępowania przy rejestracji
w placówce medycznej. Interesujące mogą być także materiały Orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka (ETPCz) czy informacje o transgranicznej opiece zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia
– recepty i leki
Bardziej techniczne aspekty dotyczące regulacji obrotem lekami tj. zasad wystawiania recept
na leki refundowane, informacji na temat terminu
ważności recept, co to jest recepta transgeniczna
lub jak wygląda import docelowy leków w Polsce,
pacjenci mogą znaleźć na stronie Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakładce „Dla pacjenta – Recepty i leki” (http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/
recepty-i-leki). Oprócz tej zakładki znajduje się tam
szereg informacji na temat bezpłatnych programów profilaktycznych
i grup docelowych pacjentów, które
mogę w nich brać udział (zakładka – programy profilaktyczne). Strona ta umożliwia sprawdzenie terminu
możliwości wykonania konkretnego
świadczenia medycznego na terenie całego kraju
(zakładka – sprawdź termin leczenia) oraz w jaki
sposób pacjent może prześledzić historię wszystkich
usług medycznych, jakie zostały u niego wykonane
(zakładka – internetowe konto pacjenta).

Aptekarze pacjentom
– aptekarskie porady
i informacje dla pacjentów
Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej działa
►
zakładka zawierające materiały dedykowane pa41
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► cjentom. Wspólnie z Narodowym Instytutem Leków
powstała także strona uwaganaleki.pl, gdzie pacjenci
mogą znaleźć informacje m.in. na temat przeziębienia i grypy. Natomiast pacjentów zainteresowanych
tajnikami pracy farmaceuty warto skierować na portal
www.popierwszefarmaceuta.pl, który zawiera materiały przygotowane w ramach kampanii wizerunkowej
zawodu.

Medycyna Praktyczna
dla pacjentów
W serwisie Medycyna Praktyczna https://
www.mp.pl/pacjent/ można odnaleźć szeroki zakres informacji na temat wszystkich dziedzin medycyny. Pod poszczególnymi artykułami znajdują
się nazwiska ich autorów, najczęściej lekarzy lub
innych przedstawicieli branży medycznej, co zwiększa wiarygodność informacji. Portal ten umożliwia
odnalezienie lekarza danej specjalizacji i umówienie się z nim na wizytę. Oferuje również dostęp do
informacji zawartych w ulotce dla pacjenta leków
zarejestrowanych w Polsce. Strona charakteryzuje
się bardzo łatwą nawigacją, co sprawia, że nawet
niedoświadczony pacjent bez problemu się po niej
porusza i znajduje interesujące go informacje.

Europejska Akademia
Pacjentów – Inicjatywa na
rzecz Nowoczesnych Leków
Niezwykle ciekawą stronę internetową stworzoną dla pacjentów oferuje Europejska Akademia
Pacjentów (EUPATI). Platforma EUPATI.eu powstała
dzięki współpracy 33 organizacji o charakterze publiczno-prywatnym pochodzących z różnych krajów
Europy. Obejmuje ona organizacje pacjentów i ich
przedstawicieli, środowiska akademickie, odnośne
władze regulatorowe, niezależne instytucje rządowe,
organizacje typu non-profit oraz firmy farmaceutyczne. Jest to ogólnoeuropejski projekt finansowany
w ramach “Inicjatywy na rzecz Nowoczesnych Leków”
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(IMI – Innovative Medicines Initiative). Celem tego
portalu jest dostarczenie pacjentom wiarygodnych,
obiektywnych i wszechstronnych oraz łatwych do
zrozumienia danych klinicznych na temat badań
i rozwoju nowych leków. Przedstawione tam informacje mają zadanie edukacyjne, którego działanie
jest nakierowane na lepsze zrozumienie sedna powstawania i prowadzenia badań klinicznych oraz roli
pacjenta. Poprzez ten portal dostępne są szkolenia,
które od stycznia 2016 r. dostępne są w językach angielskim, włoskim hiszpańskim, polskim, niemieckim,
francuskim i rosyjskim przeznaczone dla rzeczników
pacjentów w całej Europie.

pomocy z farmaceutą, który po krótkiej rozmowie
przede wszystkim wie z jakiego rodzaju pacjentem
ma do czynienia oraz w jaki sposób i jakie informacje
powinien mu przekazać. Wiedza na temat leków jest
tematem bardzo ważnym dla pacjentów, a odpowiednia ich komunikacja sprawia, że pacjent może
pokierować swoim zdrowiem w odpowiedni sposób.
Informacje medyczne powinny być przekazywane
obiektywnie i rzetelnie, ale jednocześnie w sposób
prosty i zrozumiały. Niestety wiele podmiotów przekazuje dane kliniczne, w tym informacje na temat
działania leków, tendencyjnie i w sposób, aby uzyskać odpowiedni efekt w zakresie marketingowym.
Nieocenionym był i jest bezpośredni kontakt pacjen-

ta z farmaceutą, który potrafi w sposób odpowiedni
przekazać niezbędne informacje na temat działania
leków i udzielić innych porad medycznych. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert

Centrum Informacji o Leku
Centrum Informacji o Leku to istniejąca od
2006 roku strona internetowa dedykowana zarówno
osobom z wykształceniem medycznym (lekarze, farmaceuci), jak i pacjentom. Zamieszczone tam treści
powstają na podstawie informacji pochodzących
ze stron odnośnych władz w Polsce i Europie oraz
instytucji naukowo-szkoleniowych z zachowaniem
praw autorskich. Centrum Informacji o Leku zawiera
informacje na temat leków, z wyodrębnieniem takich
sekcji jak: leki refundowane, nowe rejestracje, bezpieczeństwo, które obejmuje dane m.in. na temat
leków wycofanych, wstrzymanych w obrocie, komunikaty bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz Ministra Zdrowia. Na stronie portalu znajduje się również zakładka pt. „Biuletyn”,
w którym pacjenci znajdą informacje na temat radzenia sobie z wybranymi jednostkami chorobowymi czy praktyczne rady ułatwiające funkcjonowanie
pacjenta w dzisiejszych czasach.

Podsumowanie
Informacje znajdujące się na opisanych stronach internetowych są przygotowywane rzetelnie
i w sposób dostępny dla pacjenta. Jednak nic nie
zastąpi bezpośredniego kontaktu osoby szukającej
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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Ruminacje
jako mechanizm
radzenia sobie
z emocjami

Praca w kontakcie z ludźmi sprzyja przeżywaniu niekomfortowych sytuacji i spiętrzaniu się obaw, że one się powtórzą.
Typowy scenariusz - otwierają się drzwi apteki, wchodzi pacjent
i już od progu wiadomo, że będą kłopoty.
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rzy „aptecznej ladzie" nie raz pojawia się
pacjent, który jest napastliwy, nieuprzejmy,
niezadowolony i którego obsługa wydaje
się być iście syzyfową pracą. Następnym
razem gdy przychodzi, powoduje, że powraca atmosfera wcześniejszej sytuacji, a nastawienie do niego
automatycznie zmienia się na negatywne. Z drugiej
strony, jeśli farmaceuta ma pozytywne doświadczenia z jakimś pacjentem, to na jego widok zapewne
odczuwa radość i uśmiecha się, może nawet wyobraża sobie, że uda się uciąć krótką, miłą pogawędkę
z tą lubianą osobą.
Sposób, w jaki rzutujemy swoje nastawienie
na innych, zawsze będzie wpływać na to, jak ich potraktujemy. W psychologii to zjawisko nosi nazwę
samospełniającego się proroctwa lub samospełniającej się przepowiedni. Polega ono na tym, że ludzie
mają określone oczekiwania względem innej osoby, co wpływa na ich względem niej postępowanie.
W konsekwencji powoduje to, że sprawy przybierają
bieg zgodny z pewnym wcześniej założonym scenariuszem.
Jest taki dowcip o mężczyźnie, który poszedł
do swojego szefa, o którym nie miał najlepszego
zdania, aby poprosić o podwyżkę. Przez całą drogę
zastanawiał się, co sam powie i jak zareaguje przełożony, wyobrażając sobie coraz czarniejsze scenariusze tej rozmowy, zakładając z góry, że dostanie odmowę. W coraz gorszym nastroju przybliżał się celu,
a kiedy wreszcie zapukał do drzwi gabinetu swego
szefa, ten otworzył mu… uśmiechnięty i serdecznie
zaprosił do środka. Jednak mężczyzna poprzez swoje wyobrażenia nadchodzącego negatywnego doświadczenia był już tak zdenerwowany, że zamiast
poprosić o pieniądze, wrzasnął w zdenerwowaniu
na całe gardło „a wypchaj się z tą swoją zasmarkaną
podwyżką!”.
To zachowanie na pewno wywoła niechęć
u przełożonego i gdy następnym razem spotka tego
mężczyznę w biurze, nie będzie do niego mile nastawiony. Może wykazywać jawną wrogość i opowiadać
innym o tym incydencie, ubarwiając go w taki sposób, by mężczyzna wyszedł na skończonego gbura.
Co więcej – może nawet wyciągnąć formalne konsekwencje, nawet, jeśli mężczyzna zreflektuje się
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i przeprosi. To zaś może spowodować, że inni także
będą się w stosunku do niego zachowywać się z rezerwą czy niechęcią. Oziębłe podejście otoczenia
może natomiast doprowadzić do tego, że mężczyzna utwierdzi się w swoim przekonaniu, że wszyscy
ludzie są niemili. Tak powstaje „błędne koło” przekonań opartych na nieprawdziwych przesłankach.

Dlaczego negatywne myśli
lubią do nas powracać?

Ilość informacji z którymi każdego dnia styka się człowiek jest tak duża, że konieczna jest ich
redukcja do poziomu, nad którym łatwiej jest zapanować. Jednym ze sposobów jest zastosowanie
schematów poznawczych, które poprzez zakwalifikowanie informacji i stworzenie na jej podstawie reguły, tworzą schematy myślenia i zachowania. Dzięki
nim człowiek może szybciej i łatwiej zinterpretować
napływającą informację, bez ponownego analizowania jej od podstaw. Stąd spotykając miłą osobę jest
się do niej miło nastawionym, a spotykając gbura –
reaguje się odruchowo w negatywny sposób.
Niestety często to, co dostępne w pamięci
może prowadzić do błędnych ocen, bo nie uwzględnia wielu dodatkowych czynników wpływających
na zachowanie się danej osoby w określony sposób.
Przykładowo – nie można ze stuprocentową dokładnością stwierdzić, dlaczego pacjent zachowuje
się nieuprzejmie. Jeśli nie zastanowimy się nad jego
motywami, ryzykujemy automatyczne zaszufladkowanie go jako osoby nieprzyjemnej, gburowatej.
Jednocześnie możemy mu nieświadomie przypisać
dodatkowo kilka innych cech osoby niesympatycznej jeśli zaczniemy mu przypisywać także inne cechy osoby, która w przeszłości nas do siebie zraziła
swoim zachowaniem. Przykładowo, jeśli w naszym
umyśle powstanie skojarzenie, iż osoba niemiła jest
również agresywna, to będziemy pacjentom zachowującym się obcesowo przypisywać napastliwość,
nawet jeśli faktycznie ona nie wystąpiła. W ten
sposób kreujemy mentalny obraz osoby, który ma
niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zjawisko to
►
określa się mianem heurystyk. To uproszczone,
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nieformalne reguły umysłowe, które podobnie jak
samospełniające się proroctwo porządkują naszą
rzeczywistość. Na ich podstawie wydaje się – często
nieuprawnione – sądy lub opinie.

Czemu służy

rozpamiętywanie?
Wróćmy do naszego mężczyzny, który chciał
poprosić o podwyżkę. Można domyślać się, że wrócił do domu zezłoszczony, może smutny i zaczął
rozpamiętywać w myślach sytuację, która mu się
przytrafiła. Przypomniał sobie wszystkie inne negatywne sytuacje, które go w życiu spotkały w relacjach z innymi ludźmi i w pracy. Zastanawiał się,
dlaczego zachował się w ten określony sposób,
a negatywne myśli jeszcze przez kilka kolejnych dni
zaprzątały mu głowę.
Powtarzające się nieprzyjemne myśli dotyczące wydarzeń przyszłych lub przeszłych określane są
mianem ruminacji. Dotyczą one rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym, a tym, jak człowiek chciałby
się w danej sytuacji zachować, jaki chciałby być albo
jak chciałby być postrzegany przez innych.

Ruminacje o różnym nasileniu przydarzają się
każdemu człowiekowi. Nie ma na świecie osoby, która chociaż raz nie rozpamiętywałaby w myślach negatywnego doświadczenia, które jej się przydarzyło.
Są jednak ludzie – szczególnie pacjenci chorujący
na depresję, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami
odżywiania czy uzależnieni – którzy ruminacje przeżywają zbyt często. Wówczas negatywne myślenie
rozgrywające się w ich głowach może blokować realne działania i utrudniać normalne funkcjonowanie.
Nawracające ruminacje mogą na przykład odwlekać
poproszenie o pomoc lub rezygnację z niej nawet
w sytuacji zagrożenia, ponieważ będą generować
przekonanie, że i tak nikt jej nie udzieli.
Osoby doświadczające ruminacji mogą również wycofywać się z sytuacji, które wydają im się
trudne. To emocjonalna forma uniku. Im mocniejsze
zostały zbudowane negatywne struktury myślowe,
tym bardziej człowiek usiłuje się przed nimi chronić,
nie wchodząc w zagrażającą psychice sytuację. Im
dłużej ucieka, tym silniej negatywne przekonania
wpływają na niepodjęcie określonych działań, a to
z kolei dalej dezorganizuję psychikę. W skrajnym
przypadku, wielokrotnie przeżywana, negatywna
sytuacja może wywołać lęk przed wychodzeniem
do ludzi, unikanie spotkań towarzyskich i izolację.

A wszystko to z powodu fałszywych myśli, jeśli człowiek pozwoli im sobą zawładnąć.
Nagminne negatywistyczne myślenie powoduje, że bardzo trudno jest przyjąć do wiadomości – tak po prostu – że przeszłość to przeszłość,
przyszłość to przyszłość, a teraźniejszość to teraźniejszość.
Nigdzie nie jest powiedziane, że przeszłość
będzie się zawsze powtarzać w przyszłości. Jednak mimo tego bardzo wiele osób żyje w takim
przeświadczeniu, co prowadzi ich do zamknięcia
się w błędnym wyobrażeniu świata. Oczekując wyłącznie najgorszego, nastawiają się na negatywną
sytuację i jednocześnie sami zwiększają prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Schemat jest bardzo
prosty: negatywne doświadczenie z przeszłości wywołują zamartwianie się, że przeszłość się powtórzy,
czyli ruminację. Zwiększa to ryzyko, że faktycznie
tak się stanie. Jeśli negatywne doświadczenie faktycznie nastąpi, całość toku myślowego utrwala się,
a samospełniająca się przepowiednia sprawdza się
jako dowód słuszności katastroficznych przekonań
jej autora.
Przesadne zamartwianie się zawsze przynosi
więcej szkody niż pożytku dla martwiącego się, ponieważ nastawienie psychiczne odgrywa istotną rolę

względem zachowania i odczuwanych w związku
z tym emocji. Wszystko to, co się czuje i robi w danej sytuacji zależy w dużym stopniu od tego, co
sobie ktoś o niej pomyśli. To zaś ponownie wywołuje określone uczucia, emocje, myślenie i wpływa
na zachowanie – zatacza się psychologiczny krąg.

Jak uporać się

z ruminacjami?
Osobom, które doświadczają ruminacji zaleca się trening konkretności i aktywację behawioralną. Pierwsza metoda polega na nauce skupienia
się na konkretnie odczuwanych emocjach i działaniach, które można podjąć w danym momencie, zamiast na uogólnionym roztrząsaniu przyczyn, skutków i znaczenia danych wydarzeń, które wystąpiły w przeszłości i mogą nie przydarzyć
się w przyszłości. Z kolei aktywacja behawioralna
polega na zastąpieniu ruminacji inną konkretną
czynnością, która zaangażuje w 100% daną osobę.
W obu przypadkach psycholog czy terapeuta zastosuje najkorzystniejsze działania, aby pomóc wyjść ►
z „błędnego koła”.

Z aptekarską wnikliwością - ćwiczenie dla dociekliwych
Pomyśl o pacjencie, którego zachowanie w ostatnim czasie negatywnie na ciebie wpłynęło i postaraj
się zrozumieć czynniki, które złożyły się na takie odczuwanie tej sytuacji.
1. Co to za osoba – opisz ją. Jak wyglądała, ile miała lat, jak się zachowała, w jaki sposób mówiła,
co mówiła?
2. Co podczas kontaktu z tą osobą wytraciło cię z równowagi – tembr głosu, mimika, wygląd, niemiły
zapach z ust? Napisz wszystko co przychodzi ci do głowy, bez analizowania czy jest to logiczne
czy nie.
3. Jakie inne znane ci osoby działają na ciebie w podobny sposób? Spróbuj odnaleźć wśród rodziny,
przyjaciół czy znajomych osoby, których zachowanie możesz określić jako podobne. Kim są? Jakie
są podobieństwa między nimi?
4. Jakie konkretnie emocje czujesz w tych trudnych sytuacjach?
5. Na podstawie powyższego określ, jak się zachowasz, gdy do apteki przyjdzie tak zwany „trudny
pacjent”.
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Jak nie dopuścić do tego,
aby ruminacje zaburzały
kontakt z pacjentem?

Obie te metody terapeutyczne można wykorzystać podczas pracy farmaceuty, który pracuje
w kontakcie z pacjentem.
Wiedząc czego możesz się spodziewać, odsuń od siebie negatywne emocje. Skoncentruj się
na najważniejszym celu swojej pracy, którym jest
udzielenie profesjonalnej pomocy pacjentowi.
Spójrz na taką osobę oczami empatii i współczucia
dla jego choroby. Pomyśl o nim jak o osobie, która
doświadczyła w życiu wielu negatywnych sytuacji.
Może jest zmęczony kilkugodzinnym oczekiwaniem
na wizytę u lekarza? Być może leczenie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów? Może zdenerwowanie nie
wynika z charakteru, ale jest skutkiem bólu? Przyjmij, że to zaburzone zachowanie nie ma z tobą nic
wspólnego, lecz wynika z braku właściwego wglądu
w emocje i wynikające z nich zachowanie.
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Gdy kolejnym razem drzwi twojej apteki przekroczy pacjent za którym nie przepadasz, pomyśl
o nim jak o mężczyźnie, który przyszedł poprosić
o pożyczkę – nie bierz do siebie jego słów i zachowania, ponieważ stosuje je przez pryzmat swoich
wcześniejszych osobistych doświadczeń z którymi
ty nie masz absolutnie nic wspólnego. Oddziel swoje emocje od jego zachowania. Umiejąc oddzielić
się od negatywnych emocji innych osób, zyskasz
dystans, który da ci siłę w prowadzeniu trudnych
rozmów. ■
mgr Aneta Styńska
psycholog w Psychorada.pl
Piśmiennictwo:
1.
Psychologia społeczna – serce i umysł, Elliot Aronson, Timoty D.
Wilson, Robin M. Akert, Zysk i S-ka Wydawnictwo, wyd. I, 1997
2. Ludwika Tomala, Czemu mi się to zdarza?! Rzut oka na powracające negatywne myśli http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news%2C77491%2Cczemu-mi-sie-zdarza-rzut-oka-na-powracajace-negatywne-mysli.html
3. Leczenie uzależnionej osobowości, Lee Jampolsky, Wydawnictwo
Czarna Owca 2018
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Staże dla farmaceutów
w Hiszpanii
Już po raz trzeci, polscy farmaceuci mają możliwość rozwoju kompetencji zawodowych w uznanych jednostkach farmacji szpitalnej na Półwyspie
Iberyjskim w ramach programu organizowanego
przez Naczelną Izbę Aptekarską. Międzynarodowa
aktywność rozpoczyna się w ważnym i gorącym
dla nas okresie. Liczymy, że lada moment zostanie
uchwalona od dawna wyczekiwana przez środowisko ustawa o zawodzie, która rozszerza zakres
świadczeń w taki sposób, abyśmy mogli brać aktywny udział w profilaktyce, edukacji i farmakoterapii pacjentów w aptece ogólnodostępnej oraz
w szpitalu. Niezwykle ważny pierwszy krok w kierunku umocowania istotnej roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia jest już prawie zrobiony. I co
dalej? Za wzrostem kompetencji jak smuga ciągnie
się równie wielka odpowiedzialność. Nie sztuką jest
wziąć na swoje barki ogrom tej odpowiedzialności,
sztuką jest poradzić sobie w nowej roli i sprostać
oczekiwaniom środowisk m.in. pacjentów, którzy coraz częściej wymagają profesjonalnej opieki
na najwyższym poziomie i indywidualnej porady.
Jednak nie od razu Rzym zbudowano, a Krzysztof Kolumb nie odkrył Ameryki podczas swojego
pierwszego rejsu. Farmaceuci nie spowodują, że już
od jutra zużycie antybiotyków w szpitalach spadnie o znaczący procent, ale dzięki podpatrywaniu
rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują w innych europejskich krajach, mogą istotnie wpłynąć
na gospodarkę lekową jednostki w przeciągu kilku
lat. Bo kto inny ma to zrobić? Pielęgniarka? Lekarz?
Interdyscyplinarne komitety ds. antybiotykoterapii umożliwiają wymianę doświadczeń, ustalenie
wspólnego frontu działań. Jednak to farmaceuta
powinien najbardziej zaangażować się w realizację
celów. Raport NIK z czerwca 2019 r. o bezpieczeństwie pacjentów stosujących antybiotyki w szpitalach obnażył słabe punkty szpitalnej polityki antybiotykowej, która w zasadzie nie spełnia swoich
Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

zadań. Jak więc z problemem antybiotykoodporności, zbyt dużych, nieracjonalnych wydatków na
leki oraz ogromem potrzebnych lub nie procedur
radzą sobie inne kraje? Czy wybrany europejski
model jest skuteczny? Nie dowiemy się, jeśli nie
zgłębimy tematu, czytając, obserwując, a najlepiej
ucząc się w praktyce. Te wnioski możemy odnieść
do wielu zagadnień z obszaru farmacji, a więc także
do kwestii związanych z realizacją opieki farmaceutycznej. Wzorujemy się na Europie. To dobrze, bo
sprawdzone europejskie modele funkcjonujące od
lat zdążyły wyeliminować błędy, których na początku działań nie da się uniknąć. Uczymy się więc na
pomyłkach, na szczęście cudzych. Jednak Europa
już robi kolejny krok naprzód. Pierwsze refundacje
świadczeń immunoterapii adoptywnej z udziałem
limfocytów T CAR-T w hiszpańskich szpitalach referencyjnych ujawniły potrzebę posiadania kompetentnego personelu medycznego. Nowa terapia
stanowi wyzwanie nie tylko dla lekarzy, lecz także
dla farmaceutów, którzy są lub będą w najbliższym
czasie zaangażowani w proces leczenia genowego
pacjentów na dużo większą skalę. Hiszpańscy farmaceuci już się do tego przygotowują.
Dobrze, że mamy gdzie i od kogo się uczyć.
Kilkoro farmaceutów – kierowników aptek, doktorów farmacji, specjalistów farmacji klinicznej i młodych farmaceutów z kilkuletnim stażem w zawodzie
przeniesie się w nieco inną rzeczywistość. Oby wykorzystali szansę na 100%.
Zapraszam do śledzenia Aptekarza Polskiego,
w którym cyklicznie będziemy zamieszczać relacje
uczestników z wyjazdu, a także profilu na FB StażedlaFarmaceutów. ■
mgr farm. Katarzyna Gancarz
Koordynator Programu

e-mail: stazedlafarmaceutow@gmail.com
FB @StażedlaFarmaceutów
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Osobowości farmacji

leżanką ze Śląska, a w tym czasie krakowską studentką po czwartym roku farmacji – Ewą i wkrótce
został ojcem.

Magister Krzysztof Kokot

Krzyśkowi Kmieciowi, mojemu Przyjacielowi

Maleńki
Przedstawia stężone życie,
strącone kryształy zdarzeń,
faktami błyskając skrycie,
zachęca, kusi do marzeń.

– aptekarz zwykły niezwykły

Krzysztof Kokot urodził się 16 września 1949 r.
na Śląsku – w Nikiszowcu, obecnie już zabytkowym
osiedlu górniczym w Katowicach. Uczył się w Technikum Hutniczym przy Hucie Metali Nieżelaznych
w Katowicach – Szopienicach w klasie o profilu –
analiza chemiczna. Był to dobry wybór, gdyż wszystkie przedmioty, związane z przygotowaniem do
zawodu okazały się dla niego bardzo interesujące.
Praktyki odbywał w szopienickim wydziale ołowiu
oraz w Hucie Aluminium w Skawinie na niezwykle
ciekawym oddziale ziem rzadkich. Poznał tam, m.in.
produkcję korundów technicznych (rubiny) i germanu w postaci metalicznej. Przed maturą gremium
50

Krzysztof Kokot, „Exlibrisy”,
Kraków marzec 2005
Pan magister na tle obrazów, przedstawiających miejsce
jego urodzenia – Nikiszowiec.
Fot. Adam Kwiatek.

Fot. Adam Kwiatek

Stali czytelnicy „Aptekarza Polskiego” doskonale znają wiersze, których autorem jest mgr farm.
Krzysztof Kokot. Poznali je również czytelnicy regionalnych biuletynów aptekarskich. Utwory naszego
utalentowanego kolegi ukazują blaski i cienie zawodu aptekarza, towarzyszą w chwilach oddechu
po pracy, pomagają dostrzec uroki zmieniających się
pór roku. Często też wprowadzają w nastrój świąt:
Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Wielkiej Nocy.
Wiersze te czytamy i lubimy, ale zazwyczaj niewiele wiemy o ich twórcy. Aby to zmienić, zapraszam
Państwa do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Osobowości farmacji”.

Rozwiana przeszłości wstęga,
wyryte milowe znaki,
zadumy otwarta księga,
ex libris maleńki taki.

rodzinne uznało, że ze względów zdrowotnych nie
powinien jednak pracować w hucie. Musiał więc
wybrać inny kierunek studiów, związany z ulubioną
chemią.
W 1968 r. zdał egzamin wstępny na Wydział
Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Krakowie.
Swój młodzieńczy sukces wspomina w następujący
sposób: „Byłem pierwszym studentem w rodzinie.
Dziadek był górnikiem, ojciec miał maturę, a ja dostałem się na studia i to do Krakowa. Wydarzenie
wielkie. Wielkie też obciążenie domowego budżetu”. Toteż uczył się pilnie (średnia ponad 4,5), aby
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

nie przynieść rodzinie wstydu. Praktykę wakacyjną
odbył w aptece w Sofii, co było niewątpliwie dużym
wyróżnieniem. Działał w kole naukowym przy Katedrze Chemii Organicznej i tam też w 1973 r. napisał
pracę magisterską. Po jej obronie został asystentem
w Katedrze Farmacji Stosowanej, kierowanej przez
Leszka Krówczyńskiego – profesora o wielkiej wiedzy
i niezwykłej osobowości. Zarówno na uczelni, jak
i podczas odbywania stażu zawodowego w jednej
z krakowskich aptek poznał wielu interesujących ludzi – ówczesne i późniejsze znakomitości miejscowego świata farmacji, oddane swojemu zawodowi.
Niektórzy z nich odeszli, a z niektórymi do dzisiaj
utrzymuje przyjacielskie kontakty.
Trudno też nie wspomnieć o jego aptecznej
znajomości z Piotrem Skrzyneckim, twórcą i guru
„Piwnicy pod Baranami”. Dzięki niemu stał się bywalcem tej najważniejszej wówczas sceny kabaretowej
w Polsce. Okres krakowski przyniósł mu również
zmiany w życiu osobistym: ożenił się ze swoją koAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Kłopoty mieszkaniowe młodych małżeństw
były w tamtych czasach prawie normą. Toteż, gdy
pojawiła się szansa objęcia pracy w aptece w Nowym Targu i zamieszkania nad apteką, farmaceutyczne małżeństwo Kokotów przeniosło się do tego
podhalańskiego miasta. Pobyt w nim miał być krótki,
a trwa do dzisiaj – przeszło 40 lat. Rezygnacja z pracy naukowo – dydaktycznej i wielkomiejskiego stylu
życia była trudną decyzją, ale nigdy jej nie żałował.
Przez pierwszych 15 lat pracował wraz z żoną w aptekach „cefarmowskich”. Szybko wrastał w nowe środowisko. Jak wspomina: „Po pewnym czasie wszyscy
byliśmy przyjaciółmi. Nikomu nie przeszkadzało,
że przybyłem z innego świata”.
Do apteki często zaglądali lekarze, aby pogawędzić i napić się góralskiej herbatki. Chęć niesienia
pomocy i fachowość przybysza z Krakowa docenili
nowotarżanie i górale z pobliskich i dalszych wiosek – gaździny i prawdziwi bacowie. W rozmowie
pan magister podkreśla: „Tu nasz zawód cieszył się
uznaniem, na które zapracowali swoją wiedzą i za►
angażowaniem poprzedni aptekarze".
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Remedium
Zapewne nie zgadniecie,
dzisiejsi aptekarze,
aromat starej apteki,
to zapach o jakim marzę.
Nuta szałwii, rumianku,
waleriany i mięty,
bukiet to niepowtarzalny,
klamrą tęsknoty spięty.
Recepta dawno wydana,
dzwonek aptecznej kasy,
słychać tykanie zegara,
nie wrócą już te czasy!
Krzysztof Kokot „Daj mi talent”,
Poznań 2007

Krzysztof Kokot w swojej nowotarskiej aptece.
Fot. Z archiwum mgr. Krzysztofa Kokota.

Poza pracą w aptece służył podhalańskiej
ludności doświadczeniem zawodowym i wiedzą
również w inny sposób. Ukończył odpowiedni kurs
fitochemiczny w Poznaniu i rozpoczął działalność
prywatną w zakresie ziołolecznictwa. Zajęcie to
sprawiało mu wiele satysfakcji przez kilka lat. Zrezygnował z niego w 1991 r., kiedy wspólnie z żoną
otworzyli własną aptekę ogólnodostępną. Oboje
zaangażowali się też w pracę na rzecz Okręgowej
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Izby Aptekarskiej w Krakowie. Magister Krzysztof
Kokot został wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd
Aptekarzy w Warszawie. Razem z żoną otrzymywali
mandaty delegatów jeszcze kilkakrotnie. Podczas IV
Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Licheniu w 2003 r.
magister Ewie Kokot powierzono funkcję Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (wcześniej
zastępca), a magister Krzysztof Kokot został jednym
z jej zastępców w kolejnej kadencji. Oboje pracowali
nad wprowadzeniem w życie Kodeksu Etyki Aptekarza RP, obowiązującego od 1993 r. Za zasługi dla
chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa byli wyróżniani i odznaczani przez Naczelną i Okręgową Radę
Aptekarską: magister Ewa Kokot – m.in. najwyższym
odznaczeniem samorządu – Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego (2004), a magister Krzysztof
Kokot – tytułem „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” (2012). Oboje zostali uhonorowani Medalem
XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego za szczególne zaangażowanie w jego tworzenie
i rozwój (2016).
Obecnie właścicielką i kierownikiem rodzinnej
apteki w Nowym Targu jest magister Ewa Kokot.
Prowadzi ją wraz z dziećmi, które też ukończyły studia farmaceutyczne. Równocześnie realizuje swoje
zainteresowania artystyczne. Występuje na scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie należy do amatorskiej grupy teatralnej. Jest wspaniałą opiekunką
ogniska domowego. W domu utrzymuje tradycje
kuchni śląskiej. Pan magister dodaje – „tej lżejszej.
Przecież nie pracujemy na kopalni”. Córka Aleksandra, jak mówi dumny tata – „jest energiczna (po mamie) i zanurzona w farmacji po uszy. To apteczne
dziecko! Od pierwszych dni związana z apteką. Bywało, że wrzucano ją do pudła z watą na zapleczu
i na chwilę był spokój, dopóki nie wyrzuciła ostatniej
paczki”. Syn Adam dzieli pracę w aptece ze swoją
wielką pasją – fotografią. Jest znanym i uznanym
fotografem, głównie sportowym i wspinaczkowym,
laureatem i finalistą wielu prestiżowych konkursów
fotograficznych. Pan magister Krzysztof Kokot od
niedawna jest na emeryturze. Chociaż zagląda do
apteki, ma więcej czasu dla swoich licznych zamiłowań i zainteresowań.
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

W mieście otoczonym malowniczymi górami – z jednej strony zielonym masywem Gorców,
z drugiej skalistymi Tatrami – narodziła się poetycka
pasja magistra Kokota.

Gorczańska kaplica
Przyklękła na psiorce,
pod samym Turbaczem
niepozorna i skromna.
Pokorni gazdowie,
biją się w piersi,
dziękują i proszą.
Wiatr modły unosi,
nad smreki, nad szczyty;
stąd do Boga bliżej.

Wkrótce powstały następne i następne utwory. Pisze je do dzisiaj – wiersze, a także krótsze formy
literackie, takie jak: fraszki, limeryki, aforyzmy i ...haiku. Posługuje się zarówno językiem literackim, jak
i gwarą śląską, znaną mu z dzieciństwa. Do Śląska
nadal czuje wielki sentyment, czasem tęsknotę. Nic
więc dziwnego, że już dwukrotnie został wyróżniony
tytułem „Pszociel Ślonski Godki”. Nie tworzy w gwarze podhalańskiej, bo jak wyjaśnia – „z szacunku
dla tej gwary i miejscowych poetów”. Sprawił jednak,
że te dwa bliskie mu światy łączą się choć na chwilę
ze sobą podczas Śląsko-Podhalańskich Biesiad Poetyckich. Wiersze prezentowane przez poetów obu
regionów zarówno w gwarze śląskiej jak i w podhalańskiej, mają wspólny mianownik – „pielęgnowanie
języka dziadków i ojców oraz ziemi ojczystej”.

Krzysztof Kokot, „Daj mi talent”, Poznań 2007

Sprawcą tego był doktor Roman Dzioboń,
podhalański poeta, regionalista i pacjent apteki,
a obecnie jego przyjaciel i niezastąpiony partner
w rozmowach o poezji. W 2003 r. za namową tego
już wówczas znanego poety, Krzysztof Kokot napisał pierwsze wiersze. W tym też roku jeden z jego
utworów, zatytułowany „Może” zdobył wyróżnienie
na konkursie w Rabce Zdroju i został wydrukowany
w tomiku pokonkursowym.

Może?
Może wiary
może nadziei,
może miłości
człowiekowi trzeba
by
morze wiary
morze nadziei
morze miłości odkryć
i wejść do nieba
cnym
Krzysztof Kokot, Biuletyn Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie „Farmacja Krakowska” 1/2004
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

„Doczekałem się zaszczytu...”

►

Fot. Adam Kwiatek.
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cięzców w Ogólnopolskim Konkursie
Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii
Michalskiej w Strumieniu na Śląsku.
W tym samym roku otrzymał prestiżową nagrodę czeskiego wydawnictwa
„Alisa”, co umożliwiło mu zaprezentowanie swoich utworów w czeskich
tomikach poetyckich. W 2007 r. twórczość magistra Krzysztofa Kokota poznali aptekarze podczas I Spotkania
Farmaceutów Artystów i Twórców
Amatorów w Jeziorkowskich koło
Giżycka, a następnie w albumie
„Apothecare necess est...”, wydanym
Podczas spotkania Gwar Podhalańskiej i Śląskiej w Nowym Targu, 2015 r.
przez Naczelną Izbę Aptekarską.
Zdjęcie mgra Krzysztofa Kokota.
Odtąd uczestniczył w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach poetyckich,
Tak sie myśla
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Do dzisiaj
regularnie bierze udział w Konkursie Poezji Religijnej
Na astach bezlistnych
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ludźmierzu i w KonJabko umiyro łostatnie
kursie na wiersz gwarą śląską im. ks. Bonczyka w RuChyto w krasne lica
dzie Śląskiej. Jednak rywalizacja nie była i nie jest dla
Blade resztki słońca
niego najważniejsza. Jak mówi – „Lubię brać udział
w konkursach, bo to doskonała okazja do kontaktu
I jo sie umiarkuja
ze środowiskiem piszących i poznania wielu wspaWiela mi łostało
niałych ludzi”. To też sam organizuje poetyckie spotTukej na łogrodku
kania, na które zjeżdżają się autorzy z różnych stron
Smutnych dni do końca
Podhala, Orawy, Pienin, a nawet z Krakowa.

Dyć trzeba wszystko
Za sobom posprzontać
Uschłe downo liście
Stare dziady spolić

					
między spojrzeniami
płomień świecy drżący
wędrujące dłonie
dotknięcie niechcący
czas cóż to takiego
dla nas bez znaczenia
chwile trwają wiecznie
nic tu się nie zmienia



Co ci z tego?

Krzysztof Kokot, „Bez Recepty”,
Nowy Targ 2010
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Chwile

i nie zauważasz
że oblicza stare
smukła świeca znikła
pozostał ogarek

Ku Bogu na glanc
Wyzamiatać droga
I zamknonć fortka
A reszta łosmolić

Wprawdzie wiersze zaczął tworzyć dopiero
w wieku dojrzałym, ale szybko przyniosły mu one
duże uznanie. W 2006 r. został jednym ze zwy-

Wiersze magistra Krzysztofa Kokota można
znaleźć w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, w almanachach i wydawnictwach okolicznościowych.
Drukowano je w zbiorach poezji ludów słowiańskich,
przetłumaczono na język bułgarski i chorwacki.
Mają też swoje miejsce w „Spotkaniach literackich”
– wydawnictwie prezentującym prace piszących nowotarżan. W 2007 r. wydał pierwszy tomik poezji,
zatytułowany „Daj mi talent”. Inicjatorem i opiekunem tego przedsięwzięcia był dr farm. Jan Majewski,
znany poznański aptekarz oraz miłośnik i mecenas
sztuki. Niebawem ukazały się dwa kolejne tomiki: „Bez recepty” (2010) i „Dmuchawce” (2011). Są
w nich utwory poważne – liryczne i mniej poważne,
często żartobliwe. Wszystkie skłaniają do refleksji
nad życiem i otaczającym nas światem. Wiele z nich
traktuje o sprawach bardzo istotnych dla człowieka
– o miłości, przemijaniu, starości.

I Watra Rogoźnicka, 2019 r.
Spotkanie poetów Podhala i gości w Rogoźniku,
na które zaprosił sołtys Kazimierz Zubek.
Zdjęcie mgra Krzysztofa Kokota.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Zbierasz mądrości,
Bezużyteczne.
Sprawy szarpiesz,
Niekonieczne.
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Monety ciułasz,
Zaśniedziałe.
Szczyty osiągasz,
Niebywałe.
Lepszy bywałeś,
Od drugiego.
Życie masz jedno,
Co ci z tego?
Krzysztof Kokot „Bez Recepty”,
Nowy Targ 2010.

Duża część utworów ukazuje urodę przyrody,
uczy miłości do natury. W innych autor wraca na rodzinny Śląsk – mówi o niepewnym losie górników,
wartościach religijnych, tradycjach, a nawet smakach
regionu. Jak już wiemy, spora część wierszy magistra
Krzysztofa Kokota opowiada – raz w sposób realistyczny, innym razem magiczny – o aptece i profesji
aptekarskiej. Warto powtórzyć za poetą Romanem
Dzioboniem: „Jego szeroki obiektyw serca i oka, pozwala mu objąć nadzwyczaj wielką liczbę zjawisk
tego świata”.

Wiosna w aptece
Antygrypiny kończą się zapasy,
Syropy jakby lekko przykurzone,
Prazole ostro już hamują kwasy
i bez kruszyny można iść na stronę.
To znak, że wiosna wchodzi do apteki
i „bajeruje” wszystkich dookoła.
Choć rozespane jeszcze ma powieki,
już pastelami delikatnie woła.
Spartany cugli utrzymać nie mogą,
Klaritro – Zyrtki czują już leszczyny.
Wapno przynosi ulgę jakże błogą,
Po Sildenafilu pięknieją dziewczyny.
Słońce zagląda przez apteczne szyby,
Kłują po oczach modne suplementy.
Biały fartuszku nie zdziwię się gdybyś,
Poczuła zapach rumianku i mięty.
Krzysztof Kokot, 2013 r.
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W 2009 r. nowotarski aptekarz spróbował sił
w pisaniu haiku. Inspiracją do tworzenia miniatur
poetyckich rodem z Japonii były.... scrabble. W rozmowie pan magister wyjaśnia: „Scrabble uczą logicznego myślenia i pewnego rodzaju minimalizmu.
Zwiększają zasób stosowania słownictwa, czasem
dziwacznego...”. Dzisiaj jest jednym z najlepszych
haijinów w Polsce, znanym też w świecie. Jego kunsztowne miniatury znajdują się na wielu stronach
internetowych, m.in.: japońskich, amerykańskich,
chorwackich. Dwukrotnie zdobył nagrodę „Samuraja
Internetu”. Zbiera laury w międzynarodowych konkursach haiku, publikuje w światowych wydaniach
prasy japońskiej oraz w antologiach. Jego utwory tłumaczone są na wiele języków, często bardzo egzotycznych. Sam pisze nie tylko w języku ojczystym, ale
też angielskim i niemieckim. Do swoich dotychczasowych tomików poezji dodał dwa następne: „Haiku
Time” (2012) i „Wokół haiku” (2017). Jego „dziećmi”
są również antologie haiku: „Haiku” (2011), „Niebieskie trawy” (2012), „Dajmy grać świerszczom” (2013)
i we współautorstwie z Andrzejem Dembończykiem
– „Pory roku w polskim haiku” (2015). W rozmowie pan magister mocno podkreśla – „wszystkie
tomiki haiku wydane są w poznańskim wydawnictwie „Kontekst”, któremu szefuje Tomasz Magowski. Jest to wspaniały człowiek i mój przyjaciel”.

pukanie do drzwi –
z tej i tamtej strony
znaki zapytania

odlot ptaków
ostatnia chwila
na fotografię

młoda sąsiadka rozchylają się kwiaty
herbacianych róż

blada dziewczynka
na szpitalnym trawniku
kwitną pierwiosnki
Krzysztof Kokot, http://salonliteracki.pl/new/zakatek-haiku,
http://www.slaskgtl.pl/dzial/poezja/100
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O dużym autorytecie magistra Krzysztofa Kokota w świecie haiku świadczą nadane mu tytuły
i powierzone funkcje. Jest członkiem honorowym
Polskiego Stowarzyszenia Haiku i jednym z redaktorów Internetowego Magazynu Polskiego Haiku
– „Papierowy Żuraw”, pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowego konkursu – „Polish
International Haiku Competition”. Razem z Robertem Kanią z Warszawy prowadzą „European Kukai”
– konkurs haiku o światowym zasięgu. Od kilku lat
przygotowuje też „Haiku Euro Top 100” – listę najbardziej aktywnych haijinów w Europie. Jego sukces
w egzotycznym gatunku poezji trafnie opisała Anna
Szopińska, dziennikarka podhalańskiego portalu informacyjnego „Podhale Region” – „(...) mieszkaniec
Podhala, który swoimi haiku zdobył uznanie wysokiego japońskiego jury, porównywany może być np.
z Japończykiem zdobywającym na Podhalu nagrodę
za najsmakowitszego oscypka. Łatwe? Bynajmniej”.
Jak wkrótce okazało się nie był to kres poszukiwań
i sukcesów twórczych magistra Krzysztofa Kokota.

uczestnik powstań śląskich. Zachęcony sukcesem
napisał kolejne sztuki: „Casablanca”, „Kluczyk”
i „Utopiec”, które z powodzeniem były wystawiane
w Polsce i w Austrii.

Picos de Europa,
Pasmo w Górach Kantabryjskich.

„Siwą głowę trzeba ćwiczyć cały czas, bo jeśli
się jej nie ćwiczy to klops, to jest już koniec życia,
a tak to jeszcze można pomyśleć, podedukować i jakoś na tej emeryturze żyć” – powiedział magister
Krzysztof Kokot w jednym z wywiadów. Zgodnie
ze swoją dewizą życiową jest niezwykle aktywny.
Ćwiczy nie tylko głowę, ale i ciało. Jest zapalonym
turystą i miłośnikiem przyrody. Uroki rodzimych gór
odkrył już w czasach studenckich. Później poznawał
Alpy, Bałkany, a jeszcze później – egzotyczne zakątki
świata. Wędrował z plecakiem po filipińskich i indonezyjskich wyspach, Jamajce, Zanzibarze. W zeszłym
roku podziwiał mniej znane miejsca w Hiszpanii.
Często podróżuje wraz z synem Adamem. Podczas
dalekich, kilkutygodniowych wypraw panowie świetnie dogadują się i działają.
Tatry i Gorce ma na co dzień, ale ciągle go
zachwycają. Jest aktywnym członkiem miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno
– Krajoznawczego „Gorce”. Wraz z innymi członkami Towarzystwa – ludźmi ciekawymi świata chodzi
w góry, wyjeżdża na Słowację, poznaje sekrety Spi-

Nagrodą za wygrany konkurs była wizyta w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu, 2017 r.
Zdjęcie mgra Krzysztofa Kokota.

W 2017 r. pan magister podjął próbę napisania scenariusza teatralnego, co zaowocowało
zajęciem pierwszego miejsca w konkursie „Jednoaktówka po śląsku”, który odbył się w Katowicach.
Fabułę swojej sztuki pt. „9292” oparł o opowieści
rodzinne z czasów II wojny światowej, a 9292 to
numer, jaki dostał w Buchenwaldzie jego dziadek,
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Zakończenie wyprawy do Santiago de Compostela
z książką o ks. prof. Józefie Tischnerze.
Zdjęcia mgra Krzysztofa Kokota.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Wycieczka w Zadnie Koperszady
(Słowackie Tatry Wysokie), 2015 r.

►
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Został nawet zwycięzcą w pierwszych mistrzostwach Polski w poszukiwaniu największego rydza
u stóp góry Krzywoń. Zebrał siedem kilogramów
rydzów i został najlepszym zbieraczem mistrzostw.
Zapytany o tę kolejną już jego pasję odpowiada:
„Wtedy jestem w swoim żywiole. Chodzę swoimi
ścieżkami. Przy okazji spalam kalorie. Nie jestem
amatorem jedzenia grzybów, marynuję je, a potem
stanowią wspaniały prezent dla znajomych”.

Zimowa wyprawa na Turbacz (Gorce), 2019 r.
Zdjęcia mgra Krzysztofa Kokota.

sza i Orawy. Znajduje też czas na inne zainteresowania: wspomniane już scrabble i filatelistykę. Oprócz
wszystkich polskich znaczków, wydanych po 1966
r. zgromadził pokaźną kolekcję znaczków z całego
świata. Szczególnie ceni sobie te, które otrzymał
od przyjaciół. Jego ulubionym sposobem spędzania
czasu jest też grzybobranie.

Pan magister Krzysztof Kokot jest człowiekiem
niezwykłym – barwnym, otwartym na świat i ludzi,
na rzeczy doniosłe i zwykłe, codzienne. Nas też do
tego zachęca, chociażby w jednym ze swoich wierszy:

Bez recepty

Samorządowy
peryskop

Ranek rześki, szum strumyka,
Piach na plaży, granie cykad,
Śnieżną zimę, letnią burzę,
Lód na stawie i kałuże.

19.08.2019. NIA o projekcie ustawy o zawodzie
farmaceuty.
– „Ustawa o zawodzie farmaceuty, to jedna
z najbardziej oczekiwanych przez środowisko regulacji. Jej celem jest wprowadzenie do aptek dodatkowych usług dla pacjentów oraz określenie czym jest
opieka farmaceutyczna i na jakich zasadach może
być prowadzona. Przepisy formułują również obowiązki i uprawnienia farmaceuty w systemie ochrony zdrowia”.

Ciepłe słowo, smak truskawki
Wierność psiaka, zieleń ławki,
Szczyty górskie, liście złote,
Na co tylko masz ochotę.
Blask księżyca, cieni szepty,
Możesz dostać bez recepty,
Świat ci daje cudne leki,
Bierz i nie chodź do apteki!

02.08.2019. Nowa funkcja mObywatela umożliwia realizację e-Recepty.

Krzysztof Kokot „Bez recepty”,
Nowy Targ 2010 r.

■

dr n. farm. Katarzyna Hanisz
Piśmiennictwo u autorki
Zdjęcia ze zbiorów magistra farm. Krzysztofa Kokota

Grzybobranie, Gorce 2016 r.
Zdjęcie mgra Krzysztofa Kokota.
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– „Aplikacja mObywatel właśnie wzbogaciła
się o nowy element. Za jej pośrednictwem apteki
mogą zrealizować eReceptę”.
– „eRecepta jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP; pacjent.gov.pl). Dzięki tej funkcji
w aplikacji mObywatel możemy pobierać i realizować recepty wystawione przez naszego lekarza.
Oprócz własnych recept, możemy też realizować
recepty naszych dzieci oraz innych osób, od których otrzymamy pełnomocnictwo. Po kliknięciu
w receptę aplikacja wyświetla jej szczegółowe dane, w tym status i informacje o lekach.”.
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

– „Naczelna Izba Aptekarska bardzo pozytywnie ocenia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, jednocześnie wskazując, że część jej zapisów
wymaga korekty. Co do zasady, projektowane rozwiązania należy uznać przede wszystkim jako propacjenckie – ich wprowadzenie korzystnie wpłynie
na cały system ochrony zdrowia. Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty będzie też czytelnym
znakiem dla środowiska farmaceutów, mówiącym
o wykorzystaniu potencjału tej grupy (ponad 30 tys.
profesjonalistów, na co dzień udzielających nawet
2 mln fachowych porad). Będzie również ogromnym
docenieniem roli ok. 14 tys. aptek i punktów aptecznych – będących najłatwiej dostępnym elementem systemu ochrony zdrowia, do którego pacjenci
►
często w pierwszej kolejności udają się po poradę”.
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21.08.2019. Debata z udziałem ekspertów, podsumowanie kampanii promującej zawód
farmaceuty oraz odznaczenia dla zasłużonych – to główne punkty tegorocznej
agendy Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.

20 sierpnia opublikowano informację „Działania SIA
w latach 2014-2019 zmierzające do usunięcia
z obrotu prawnego decyzji ŚLWIF w zakresie
nazw aptek naruszających zakaz reklamy aptek z art. 94a ustawy PF”.

– „Ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza
od wielu lat są jednym z najważniejszych wydarzeń
środowiska zawodowego. Udoskonalając swoją formułę, w tym roku staną się miejscem debaty aptekarzy, parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, środowisk akademickich i organizacji
pacjenckich na temat roli, jaką powinien odgrywać
farmaceuta w polskim systemie ochrony zdrowia.
Integralną częścią uroczystości będzie podsumowanie wyników półrocznej kampanii edukacyjnej:
„Po pierwsze farmaceuta”.

28 sierpnia opublikowano informację – „Od 1
września 2019 r. zmiany w zakresie opłat za
torebki foliowe”. – „Praktycznie wszystkie torby
foliowe (też te powyżej 50 mikrometrów), za
wyjątkiem tak zwanych zrywek na owoce, będą
objęte opłatą recyklingową. Minimalna opłata
to 20 groszy + VAT (maksymalna – 1 zł + VAT)”.

30.08.2019. Nowelizacja prawa farmaceutycznego przedmiotem obrad sejmowej Komisji
Zdrowia.
– „29 sierpnia br. odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa farmaceutycznego. Chodzi
o przepisy wykonawcze związane z wprowadzeniem
w Polsce tzw. dyrektywy fałszywkowej. Regulacje
dotyczą wprowadzenia kar m.in. dla aptek za uchybienia w realizacji przepisów dotyczących weryfikacji
autentyczności leków. Przeciwko ich wprowadzeniu
stanowczo protestowali przedstawiciele samorządu
aptekarskiego”.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
8 sierpnia opublikowano zaproszenie do wzięcia
udziału w V jubileuszowym Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów
– FotoFarm, który jest organizowany przez
Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach. Termin
składania prac upływa 27.09.2019 roku.
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI
2 sierpnia opublikowano komunikat, informujący
o tym, że 31.07.2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej
ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń. Ustawa ta
przedłuża do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń przez
mikro i małe przedsiębiorstwa oraz szpitale.
Zapowiedź. 7 września 2019 roku odbędzie się
w Łodzi szkolenie. Tematy szkolenia: – „Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani,
nosa i ucha”; – „Podstawy opieki farmaceutycznej. Nowe formy leków w nowoczesnej fitoterapii kaszlu”. Za udział w szkoleniu farmaceuci
mogą uzyskać 6 punktów „twardych”.
Zapowiedź. 14 września 2019 roku odbędzie się
w Łodzi szkolenie poświęcone zagadnieniom
nowoczesnej receptury w dermatologii i farmacji. Za udział w szkoleniu farmaceuci mogą
uzyskać 6 punktów „twardych”.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Zapowiedź. 14 września 2019 roku odbędzie się
w Łodzi szkolenie. Tematy: – „Postępy w farmakoterapii chorób układu sercowo–naczyniowego” (6 punktów twardych za udział); – „Sesja
interdyscyplinarna omawiająca najciekawsze
i aktualne tematy przydatne w codziennej
pracy w aptece (4 punkty „miękkie” za udział).
Zapowiedź. 30 września 2019 roku odbędzie się
w Łodzi posiedzenie naukowo szkoleniowe.
Tematy: – „Ustawa o zawodzie farmaceuty –
realizacja postulatów środowiska”; „Kategoryzacja magazynu i jej wpływ na obrót i marżę
apteki”; – „Nowe wyzwania dla aptek – ostatnie zmiany w prawie w 2019 r., w tym nowelizacja antywywozowa art. 86a., nowe zasady
wydawania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych na podstawie recepty i zapotrzebowania, środki odurzające i substancje psychotropowe, e-recepta a recepta papierowa –
zasady wydawania leków”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W WARSZAWIE
Zapowiedź. 15 września 2019 roku odbędzie się
w Warszawie szkolenie biznesowe: „Zarządzanie apteką w świetle aktualnych e-rewolucji”.
Tematyka: – „Marża oraz polityka cenowa
w kontekście rosnących kosztów prowadzenia apteki (rynek apteczny, postrzeganie cen
w aptekach, kształtowanie poziomu cen – polityka cenowa, walidacja cen konkurencji, poszukiwanie marży, kontrakty, narzędzia IT)”;
– „Skuteczne zarządzanie zakupem oraz magazynem aptecznym w świetlne aktualnych e-rewolucji (zakup, zamówienia, rotacja, pakiety,
magazyn apteczny jako inwestycja)”. Za udział
w szkoleniu stacjonarnym jego uczestnicy
otrzymują 4 „miękkie” punkty edukacyjne.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Zapowiedź. W dniach 20-22 września odbędzie się
w Gniewie XV sesja szkoleniowa Komisji Aptek
Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
27 sierpnia opublikowano informację „Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. – „Na
mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw gminy
tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
które zapewniają przyjmowanie co najmniej
odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych
leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Tym samym pacjenci zużyte igły i strzykawki
mogą oddawać do ekoportów. Obowiązuje od
22.08.2019”.
28 sierpnia opublikowano pracę poglądową nadesłaną przez mgr farm Karolinę Krzysztofik pt.
„Nowe doustne antykoagulanty".
Zapowiedź. 21 września odbędzie się w Szczecinie
konferencja „Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce”. Uczestnicy konferencji
otrzymają 10 punktów edukacyjnych (6 punk►
tów twardych oraz 4 punkty miękkie).
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Zapowiedź. 27 października odbędzie się w Rzeszowie szkolenie „Prawo w aptece. Aktualne
zmiany przepisów wpływających na prace farmaceutów i aptek”. Uczestnicy mają możliwość
uzyskania 4 punktów „miękkich”.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
Zapowiedź. 9 września odbędzie się w Gdańsku
posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Tematy:
– „Ustawa o zawodzie farmaceuty – realizacja
postulatów środowiska”; „Kategoryzacja magazynu i jej wpływ na obrót i marżę apteki”;
– „Nowe wyzwania dla aptek – ostatnie zmiany
w prawie w 2019 r., w tym nowelizacja antywywozowa art. 86a.,nowe zasady wydawania
produktów leczniczych i wyrobów medycznych na podstawie recepty i zapotrzebowania,
środki odurzające i substancje psychotropowe,
e-recepta a recepta papierowa – zasady wydawania leków”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W BIAŁYMSTOKU
8 września opublikowano informację o naborze
na studia podyplomowe „Marketing na rynku
farmaceutycznym” prowadzone przez Wydział
Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Zapowiedź. 21 września odbędzie się w Białymstoku konferencja nt. „Komunikacja i informacja
o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty
teoretyczne i praktyczne”. Uczestnicy mają
możliwość uzyskania 8 punktów edukacyjnych
„twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
19 sierpnia opublikowano informację o Rejonowych
Zjazdach Aptekarzy LOIA – Delegatura Chełmska w dniu 14 września oraz Delegatura Biała
Podlaska w dniu 21 września br.
Zapowiedź. 15 listopada odbędzie się w Poznaniu
I Konferencja pt.: „Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety”.

Zapowiedź. 12 września odbędzie się w Gdańsku
konferencja naukowo-szkoleniowa “Czy antyageing jest receptą na lepsze życie?”
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE
PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE
30 sierpnia – 1 września odbyły się na jeziorze Ryś
VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy.
Organizatorem regat była OIA w Olsztynie we
współpracy z Klubem Żeglarskim „Aptekarz”.
Zapowiedź. 5 września odbędzie się w Olsztynie
konferencja z cyklu „Nowoczesny Farmaceuta”. Uczestnicy będą mogli zdobyć łącznie 20
punktów edukacyjnych (4 miękkie oraz 16
twardych w szkoleniu on-line przygotowanym
specjalnie dla uczestników).
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Zapowiedź. W dniach w dniach 07-08 września odbędzie się Rajd Górski organizowany przez
POIA na trasie Duszatyń – Bystre.
Zapowiedź. 12 września odbędzie się w Rzeszowie
konferencja z cyklu „Nowoczesny Farmaceuta”. Uczestnicy będą mogli zdobyć łącznie 20
punktów edukacyjnych (4 miękkie oraz 16
twardych w szkoleniu on-line przygotowanym
specjalnie dla uczestników).
Zapowiedź. 4 października odbędzie się w Biadaczowie konferencja dla farmaceutów z aptek
szpitalnych.
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13 sierpnia opublikowano informację o uroczystej
Mszy Świętej w intencji małżeństwa Jadwigi
i Zygmunta Karłowskich z AK oraz gen. Stanisława Rostworowskiego, dowódcy Okręgu
Krakowskiego AK.
– „Magister farmacji Jadwiga z Koschów
Karłowska ukończyła studia w Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
26 czerwca 1936 roku. Po odbyciu praktyki aptecznej w Warszawie rozpoczęła pracę w rodzinnej aptece „Pod Gwiazdą” na ul. Floriańskiej 15 w Krakowie. Była w niej kierowniczką
i współwłaścicielką. Apteka przy ul. Floriańskiej
była od 1941 roku centralnym punktem zaopatrzenia sanitarnego Okręgu Krakowskiego
AK. Małżeństwo Karłowskich prowadziło tajne
szkolenia sanitariuszek, organizowali lekarstwa,
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

opatrunki i sprzęt medyczny, a w piwnicy apteki ukrywano broń. Działalność konspiracyjna
w aptece była zorganizowana tak precyzyjnie,
że nie doszło do jej wykrycia. Powodem aresztowania, a następnie rozstrzelania małżeństwa
Karłowskich było udzielenie przez nich kwatery
gen. Rostworowskiemu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane przez gestapo o godz. 6 rano
11 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu przy ul. św.
Marka 8. Zygmunt Karłowski i gen. Rostworowski jeszcze w tym samym dniu zostali zakatowani na śmierć podczas przesłuchań. Magister
farmacji Jadwigę Karłowską przewieziono do
obozu KL Płaszów, gdzie po serii przesłuchań
rozstrzelano 11 września 1944 r. Miejsce jej pochówku nie jest znane. Karłowscy umierając
osierocili dwójkę małych dzieci – 3 letnią Różę
i kilkumiesięczną Elżbietę.”
– „Jadwiga i Zygmunt Karłowscy przypłacili życiem swój patriotyzm. Ich bohaterska działalność związana jest z historią jednej
z największych niegdyś aptek w Krakowie, jest
ważna nie tylko jako część historii Polskiego
Państwa Podziemnego, ale także jako piękna
karta dziejów polskiego aptekarstwa. Cześć Ich
pamięci”.

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA
1 sierpnia opublikowano obszerną informację
o uruchomieniu na Uniwersytecie Medycznym
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu studiów
podyplomowych „Marketing na rynku farmaceutycznym”.
– „Zdobyta wiedza ułatwi menagerowi
zarządzanie zespołem i produktem oraz pozytywnie wpłynie na kompetencje związane
z negocjacjami cenowymi oraz kreowaniem
►
marki” – zachęcają organizatorzy studiów.
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14 sierpnia opublikowano komunikat organizacyjny
WOIA w związku z przypadającym na ten rok
Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym i zbliżającymi się zebraniami rejonowym. W komunikacie poinformowano między innymi
o terminach zebrań rejonowych.
26 sierpnia opublikowano wpis promujący artykuł
„Z e-receptą do apteki” zamieszczony w czasopiśmie „Farmacja Wielkopolska”, nr 2 (7).
30 sierpnia opublikowano wpis promujący artykuł
„Aptekarski team” zamieszczony w czasopiśmie „Farmacja Wielkopolska”, nr 2 (7).

Panorama samorządu
3) Projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz przesłane uwagi do projektu ustawy – dyskusja.
4) Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie recept
z dnia 9 lipca 2019 r.
5) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia – zmiany dotyczące
zasad wystawiania oraz terminów realizacji
recept.
6) Zmiany dotyczące opłaty recyklingowej za torebki foliowe od 1 września 2019 r. oraz wymóg prowadzenia ewidencji.

wą realizacji recept. Problem z dostępnością
leków jest w obecnej chwili bardzo poważny,
dlatego prosimy o czynny udział w akcji zgłoszeniowej. Dziękujemy. Polscy farmaceuci :)”.
Izba przygotowała ten dokument gotowy do
wydruku z prośbą o umieszczenie go w sali
ekspedycyjnej apteki.
22 sierpnia. Wpis informujący o organizowanym
przez Częstochowską Okręgową Izbę Aptekarską wyjeździe na obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się 26
września 2019 r. w Warszawie.

Zapowiedź. 26 października odbędzie się w Poznaniu III Ogólnopolska Konferencja „Geriatria
i medycyna paliatywna. Nowe trendy farmakoterapii”.
ŚRODKOWOPOMORSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
9 sierpnia opublikowano informację przedstawiającą
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów
zawierających te środki lub substancje.
Zapowiedź. 3 września odbędzie się we Wrocławiu
zebranie farmaceutów rejonu wrocławskiego.
Podczas posiedzenia omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:
1) Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne
z dnia 19 lipca 2019 r. – rozszerzenie katalogu
produktów leczniczych dostępnych w aptece
dla podmiotów innych, niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą
2) Zapytanie DWIF przesłane do aptek w sprawie
sposobu postępowania przy wydawaniu produktów leczniczych podlegających serializacji
oraz wdrożenia ZSMOPL.
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21 sierpnia. Opublikowano informację dotyczącą
organizacji i przebiegu Ogólnopolskiego Dnia
Aptekarza.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
6 sierpnia opublikowano wpis zachęcający do odbioru ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących kampanii: „Po pierwsze farmaceuta”
w celu ich udostępnienia pacjentom w aptece.

CZĘSTOCHOWSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
14 sierpnia. Wpis w serwisie Aktualności „Wywieszka dla pacjentów w sprawie braków leków”.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

2 sierpnia udostępniono pracę specjalizacyjną mgr
farm. Izabeli Moskwa, pod tytułem: „Interakcje leków ze szczególnym uwzględnieniem
leków działających na OUN”.
13 sierpnia opublikowano „Komunikat dotyczący wyborów w samorządzie aptekarskim
w 2019r.” Wprowadzeniem do komunikatu jest
list mgr farm Roberta Gocała, prezesa KORA
o następującej treści:

27 sierpnia zamieszczono wpis informujący o udostępnieniu na portalu „e-dukacja” kursu szkoleniowego „Opieka farmaceutyczna w cukrzycy”.

– „Z inicjatywy jednej z farmaceutek naszej izby przekazujemy Państwu wywieszkę
dla pacjentów następującej treści: „Szanowni
Pacjenci, jeśli w ostatnim czasie napotkali Państwo trudności z kupieniem JAKIEGOKOLWIEK
leku, prosimy o zgłaszanie takich sytuacji na
adres brakleku@mz.gov.pl W treści maila wystarczy podać nazwę leku, dodatkowo można
umieścić informację, jak długo jest poszukiwany
i w ilu aptekach spotkali się Państwo z odmo-

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

– „Koleżanki, Koledzy, Członkowie KOIA!
Zachęcam i zapraszam Was do aktywnego
udziału w wyborach samorządowych. Pokażcie
swoją postawą, że Wam zależy, a jednocześnie
będziecie mieć prawo do oceny i analizy tego
co robią lub czego nie robią władze KOIA. Wybory to czas, żeby podsumować dotychczasowe
działania samorządu, wskazać nowe kierunki
i wybrać odpowiedzialnych oraz najlepszych
przedstawicieli do pracy w samorządzie. Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska jest Waszą
korporacją i to Wy Członkowie tej Izby powinniście wyznaczać kierunki jej działania angażując
się w izbową codzienność. Do zobaczenia na
wyborach”.

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
2 sierpnia opublikowano informację „Wzory odznak
i legitymacji honorowych krwiodawców”.

POMORSKO-KUJAWSKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA
5 sierpnia opublikowano informację „Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury pod►
miotom na leki OTC”.

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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28 sierpnia opublikowano wpis „Zmiany w przepisach o receptach i matematyczna łamigłówka
dla farmaceutów”.
28 sierpnia zamieszczono wpis „Pomorsko-Kujawska OIA informuje o Białej Liście Podatników
VAT”.
– „1 września zostanie uruchomiona
Biała lista podatników VAT, która z założenia ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego
kontrahenta i zmniejszyć ryzyko wplątania
się w oszustwo podatkowe. Biała Lista jest to
wykaz podatników zarejestrowanych, wyrejestrowanych i wykreślonych oraz takich którym
odmówiono rejestracji do VAT. Wykaz ten ma
pozwolić skuteczniej weryfikować kontrahentów z którymi współpracujemy i określić to, czy
mamy do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą.
Wykaz przedstawiać będzie następujące istotne dla nas informacje: status VAT oraz numer
zgłoszonego rachunku bankowego. Listę prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa na stronach aktualnej CEiDG. Trzeba zapamiętać, że weryfikacja rachunków bankowych
(jak uporządkowanie własnych danych przed
1.09.2019 r.) będzie bardzo istotna w kontekście
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
Ustawodawca bowiem wprowadza zapis, że
od dnia 01.01.2020 r. w przypadku opłacenia
faktury na kwotę powyżej 15 tys. zł, na konto,
które nie jest zgłoszone w białej liście podat-
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ników, nie można jej zaliczyć do kosztów oraz
istnieje ryzyko poniesienia odpowiedzialności
solidarnie z kontrahentem za jego zobowiązania podatkowe. W przypadku dokonania przelewu na niewłaściwe konto ma się 3 dni, aby
powiadomić o tym właściwy Urząd Skarbowy
dla sprzedawcy i uniknąć sankcji. Dlatego prosimy w swoim zakresie sprawdzić, czy wszystkie
rachunki bankowe związane z działalnością zostały zgłoszone w organach administracji skarbowej (Urzędach, CEiDG, KRS itd.)”.

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
4 sierpnia. Opublikowano informację „Uniwersytet
Opolski otwiera 5-letnie studia na Wydziale Farmacji”. – „W Opolu zaczynamy kształcić magistrów farmacji. Uniwersytet Opolski
oficjalnie, po uzyskaniu wszystkich zgód, zezwoleń i opinii, otwiera Wydział Farmacji.” Na
stronie Uniwersytetu Opolskiego pojawiła się
informacja o rozpoczęciu w dniu 5 sierpnia br.
rekrutacji na 5-letnie studia magisterskie na
nowo otwartym Wydziale Farmacji. https://
rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2019-2020/
programme/7-PRK-FAR-...

Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019
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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

magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania
zawodu farmaceuty. Jak informuje Maciej Kochański, rzecznik Uniwersytetu Opolskiego, w pierwszych
dniach sierpnia uczelnia rozpoczęła nabór na pierwszy rocznik farmacji. Nowy kierunek ma być naturalnym uzupełnieniem kierunku lekarskiego na UO.
Magisterskie studia farmaceutyczne na UO będą
trwały pięć i pół roku. Na chętnych czeka czterdzieści miejsc”.

wpis z dnia 16.08
wpis z dnia 1.08

Zamiennictwo leków jest prawnie
dozwolone i leży w kompetencjach
farmaceutów.
- „Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego przypomina, że zamiennictwo
leków jest prawnie dozwolone i leży w kompetencjach farmaceutów, a informowanie o tańszych zamiennikach leków refundowanych jest wymagane
przez obowiązujące przepisy. W związku z opublikowanymi w ostatnich dniach informacjami, które
wprowadzały w błąd opinię publiczną w tym zakresie należy podkreślić, że podważanie legalności
tej procedury jest działaniem nieodpowiedzialnym
i niemoralnym”.
- „.Zasadą jest, że farmaceuta ma prawo wydania pacjentowi zamiennika przepisanego leku.
Możliwość ta zostaje wyłączona dopiero w sytuacji, o której mowa w art. 69a ust. 1d pkt. 2 Prawa
Farmaceutycznego, tj., gdy osoba uprawniona do
wystawiania recepty zamieści na niej dodatkowe
zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu leczniczego przez zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ”.
- „O zamiennictwie leków traktuje również art.
44 ustawy refundacyjnej, nakładający na farmaceutów obowiązek informowania pacjentów o tańszych
zamiennikach leków refundowanych wskazanych na
recepcie. Przedmiotowy przepis przewiduje także
obowiązek farmaceuty do wydania zamiennika pacjentowi, na jego prośbę”.
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wpis z dnia 8.08

PTSF powołuje Zespół ds. Jakości
Kształcenia.
- „Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
podjęło decyzję o powołaniu niezależnego Zespołu ds.
Jakości Kształcenia. Obecnie tworzy go 17 studentów
oraz absolwentów farmacji z różnych miast Polski.
Celem Zespołu jest wypracowanie studenckiego, popartego solidnymi dowodami stanowiska na temat jakości kształcenia przyszłych farmaceutów, które
finalnie zostanie przedstawione podmiotom decyzyjnym. Działalność członków jest skupiona na badaniu
opinii studentów wszystkich wydziałów farmaceutycznych na temat formy i jakości kształcenia na kierunku farmacja, a także przeglądzie literatury dotyczącej usług farmaceutycznych świadczonych w krajach, gdzie opieka farmaceutyczna jest rozwinięta.
Opracowanie i przedstawienie opinii studentów może mieć realny wpływ na poziom kształcenia
oraz sposób nauczania na studiach farmaceutycznych, a dzięki temu absolwenci będą posiadać wiedzę
dopasowaną do aktualnych potrzeb rynku pracy”.

wpis z dnia 12.08

Farmacja nowym kierunkiem
studiów na Uniwersytecie
Opolskim.
- „Uniwersytet Opolski rozpoczął pierwszy nabór na farmację. Absolwenci 5,5 rocznych studiów
magisterskich po uzyskaniu dyplomu zdobędą tytuł
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Od września refundowana
będzie pierwsza wziewna terapia
trójlekowa.
- „Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowa,
Maciej Miłkowski, poinformował w mediach społecznościowych, że resort zdrowia przewiduje nowość na
liście leków refundowanych. Zniżką objęty będzie
preparat zawierający w jednym inhalatorze aż trzy
substancje czynne: beklometazon, formoterol i glikopironium.”

wpis z dnia 20.08

Pacjenci apelują w sprawie nowych
terapii w cukrzycy typu 2.
- „Organizacje pacjenckie apelują o pilną refundację terapii flozynami i inkretynami”.
- „Pacjenci w Polsce w ramach refundacji
w pierwszej kolejności otrzymują terapie w tabletkach tj. metforminę, następnie pochodną sulfonylomocznika, a kiedy te przestają być skuteczne od
razu insulinę. Środkowy etap leczenia cukrzycy typu
2 tj. tuż przed włączeniem insuliny jest zaniedbany.
W luce tej powinny znaleźć się nowoczesne terapie,
które zabezpieczą pacjenta przed ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo -naczyniowych oraz odsuną w czasie zastosowanie uciążliwej terapii insuliną,
która wymaga zwiększonego zużycia refundowanych testów paskowych do pomiaru glikemii”.
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wpis z dnia 20.08

19 sierpnia w Dzienniku Ustaw
opublikowano nowelizację ustawy
Prawo farmaceutyczne.
- „Dzięki zmianie przepisów apteki będą mogły sprzedawać niektóre leki między innymi szkołom
i Domom Pomocy Społecznej, zakłady pracy, fundacje czy lecznice weterynaryjne. Do sprzedaży apteka
może wystawić fakturę, w której nabywca będzie ten
podmiot.
Od 20.08.2019 r. apteki mogą zaopatrywać
podmioty inne aniżeli pacjent lub podmioty upoważnione do obrotu produktami leczniczymi, we
wszystkie produkty lecznicze o kategorii dostępności
OTC (wydawane bez recepty), z wykluczeniem produktów leczniczych zawierających w swoim składzie
substancje psychoaktywne (pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina)”.

wpis z dnia 21.08

Agenda Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza 2019 – debata,
podsumowanie kampanii
#popierwszefarmaceuta,
odznaczenia dla zasłużonych.
- „Oficjalne 15. obchody Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza odbędą się 26 września br., w dniu
święta patronów aptekarzy i farmaceutów Kosmy
i Damiana. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Naczelna
Izba Aptekarska, która co roku organizuje uroczystą
galę z tej okazji, w tym roku zaprasza do warszaw- ►
skiego Teatru Syrena”.
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wpis z dnia 22.08

wpis z dnia 22.08

Rozporządzenie
w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania
m.in. zawodu farmaceuty.

III Kongres Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji. 19-22 września
w Poznaniu.

- „21.08.2019 w Dzienniku Ustaw ukazało się
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.”.

- „W dniach 19-22 września w Poznaniu odbędzie się III Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Tegoroczna edycja najważniejszego
wydarzenia w kalendarzu PTSF będzie podejmować
temat “Wszystko, co chcecie wiedzieć od farmaceuty, ale boicie się zapytać – problemy seksuologiczne
w praktyce aptecznej”. ■

VIII Żeglarskie
Mistrzostwa Polski
Aptekarzy.
Sprawozdanie Komandora Regat

W

dniach 30 sierpnia a 1 września
2019 r. w ośrodku Wrota Mazur
w Imionku koło Pisza odbyły się VIII
Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Do współzawodnictwa stanęło 13 załóg. Załogi reprezentowały izby aptekarskie lub firmy farmaceutyczne. W mistrzostwach wzięło udział 8 izb
aptekarskich oraz hurtownia NEUCA S.A. Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie wystawiła 4 załogi,
dwie załogi wystawiła Okręgowa Izba Aptekarska
w Warszawie, po jednej Okręgowa Izba Aptekarska
w Krakowie, Okręgowa Izba Aptekarska w Kaliszu,
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi, Śląska Izba
Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku oraz Pomorsko-Kujawska
Okręgowa Izba Aptekarska. Regaty odbyły się na
jeziorze Roś na jachtach typu Delphia 21.
Sponsorem głównym tegorocznej edycji regat farmaceutów była Hurtownia NEUCA
S.A. Podziękowania również dla Firmy Apotex
za ufundowanie upominków załogom biorącym
udział. Organizatorem technicznym była firma
Everest 6, a sędzią tegorocznych regat był pan
Grzegorz Kubicki.
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Regaty rozpoczęły się w piątek rano. Uroczyście otworzył je Roman Grzechnik komandor regat
i prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
– organizatora mistrzostw. Przed otwarciem regat została uroczyście zaprezentowana flaga regat
2019 oraz flaga Klubu Żeglarskiego Aptekarz przez
poczty sztandarowe.
Wyścigi rozpoczęły się odprawą sterników.
Ustalono, że w pierwszy dzień rozgrywamy biegi
krótkie. Tych wyścigów rozegrano sześć przy optymalnym wietrze 2/3 skali Beauforta. Pierwszy dzień
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Sport to zdrowie
zakończyła kolacja grillowa oraz zabawa przy muzyce. Przed kolacją odbyło się V Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków Klubu Żeglarskiego APTEKARZ. W czasie zebrania zakończono
5 letnią kadencję oraz wybrano nowe władze Klubu
na następne lata.
Drugi dzień regat również rozpoczął się odprawą sterników. Ustalono, że w tym dniu rozgrywany będzie bieg długi, który wymaga większych
umiejętności nawigacyjnych. Takie postanowienie
wynikało ze złych warunków pogodowych a właściwie z powodu słabego wiatru. Pomimo przeszkód
udało się rozegrać jeden wyścig długi niezbędny do
klasyfikacji.
Sprawa zwycięzcy regat nie była jasna do samego końca. Emocji nie brakowało. O zwycięstwie
zadecydował ostatni wyścig. Faworyt w tym roku
ukształtował się w pierwszych biegach i utrzymywał się do końca biegów krótkich. Była to załoga
z Olsztyna pod sterami Artura Czapskiego. Ale po
piętach deptała im załoga z Pomorsko Kujawskiej
OIA ze sternikiem Bernardem Witkowskim. I to
ona pojawiła się pierwsza na mecie, jako zwycięzca prawie wszystkich rozegranych biegów krótkich.
Natomiast sprawa trzeciego miejsca rozgrywała się
między załogami z Olsztyna, Warszawy, Kalisza, Białegostoku, Katowic.
Duży wpływ na końcową klasyfikację miał wynik biegu długiego, który odbywał się w ekstremalnych warunkach, zabrakło wiatru i też trzeba było
wykazać się dużymi umiejętnościami żeglarskimi.
Ostatecznie Regaty wygrała załoga OIA Olsztyn ze sternikiem Arturem Czapskim. Drugie miejsce zajęła załoga Pomorsko-Kujawskiej OIA ze sternikiem Bernardem Witkowskim a trzecie załoga OIA
Warszawa ze sternikiem Tomaszem Uchimiakiem.
Natomiast w biegu długim najlepsza okazała
się załoga OIA Pomorsko-Kujawska ze sternikiem
Bernardem Witkowskim drugie miejsce załoga OIA
w Olsztynie ze sternikiem Januszem Łazarczykiem
a trzecie miejsce załoga OIA Białystok ze sternikiem
Adamem Fiłonowiczem.
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Wśród firm farmaceutycznych najlepsza okazała się załoga NEUCA S.A.
Nad całością regat czuwała komisja regatowa w składzie: Grzegorz Kubicki sędzia regat i ze
strony organizatora OIA Olsztyn oraz KZ Aptekarz
Roman Grzechnik.
Regaty zostały zakończone galą rozdania nagród i pucharów a następnie uroczystą kolacją grillową połączoną z występem zespołu szantowego.
Oprócz Pucharów za I, II i III miejsca w trzech
kategoriach wszystkim załogom zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody specjalne.
Statuetka najmłodszego uczestnika regat
– Mateusz Połatyński lat 9.
Nagroda Fair Play – OIA Olsztyn
– Joanna Naruszewicz.
Statuetka dla najlepszego sternika
– Artur Czapski, zwycięzca całości regat.
Statuetkę dla najlepszej sterniczki
– Joanna Naruszewicz OIA Olsztyn.
Statuetkę najlepszego nawigatora
– Bernard Witkowski zwycięzca biegu długiego.
Specjalny dyplom dla najbardziej farmaceutycznej załogi na regatach – OIA w Kaliszu.
Rozpatrzono jeden protest złożony ustnie. Po
rozpatrzeniu i rozmowie z każdą ze stron protest
uznano. Nie wpłynął na wyniki regat. ■
Komandor Regat
Roman Jan Grzechnik

Patronat medialny:
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Rynek apteczny

Barometr rynku aptecznego

w lipcu 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
lip.19
1 089.2
707.8
1 222.9
3 046.8

cze.19
991.8
644.9
1 186.1
2 844.0

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

Informacja dla Aptekarza Polskiego

(+7,1%)
Rynek apteczny w lipcu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie
3 046.8 mln PLN. Jest to więcej o 336.6 mln PLN niż w analogicznym
okresie 2018 roku (+12.4%). Natomiast w porównaniu do czerwca
2019 wartość sprzedaży wzrosła o 202.8 mln PLN (+7.1%).
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trend
9.8%
9.7%
3.1%
7.1%

lip.19
1 089.2
707.8
1 222.9
3 046.8

lip.18
979.3
607.6
1 098.2
2 710.2

zmiana
109.9
100.2
124.7
336.6

trend
11.2%
16.5%
11.4%
12.4%

Średnia sprzedaż statystycznej apteki
lip.19
76.9
49.9
86.3
215.0

cze.19
69.8
45.4
83.4
200.0

zmiana
7.1
4.6
2.9
15.0

trend
10.2%
10.1%
3.5%
7.5%

lip.19
76.9
49.9
86.3
215.0

lip.18
65.8
40.8
73.7
182.0

zmiana
11.1
9.1
12.5
33.0

trend
16.9%
22.4%
17.0%
18.1%

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

 wyżej niż rok wcześniej (+12,4%)
 wzrost względem czerwca 2019 r.

W lipcu 2019 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 215 tys. PLN. Średnia
wartość przypadająca na aptekę była o 33.0 tys.
PLN większa od wartości w analogicznym okresie
poprzedniego roku. W porównaniu do czerwca 2019
wartość sprzedaży statystycznej apteki zwiększyła
się o 15 tys. PLN.

zmiana
97.4
62.9
36.8
202.8

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

Statystyczna apteka

poprzedniego roku. Względem czerwca 2019 marża
zmniejszyła 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 lipcu 2019 r. wyniosła 21.8 PLN.
W porównaniu do lipca 2018 r. średnia cena wzrosła
o 3.1%, a wobec poprzedniego miesiąca była wyższa
o 1.6%. Z monitorowanych segmentów największy
procentowy wzrost cen względem poprzedniego
roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej
(+4.0%) i segmencie leków pełnopłatnych (+4.6%).
Marża apteczna w lipcu wyniosła 24.3% i była
o 0.4 pp. mniejsza od marży z analogicznego okresu
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

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

Średnia cena opakowania
lip.19
28.1
26.5
16.4
21.8

cze.19
28.3
26.4
16.2
21.4

zmiana
-0.2
0.2
0.2
0.3

trend
-0.7%
0.7%
1.5%
1.6%

lip.19
28.1
26.5
16.4
21.8

lip.18
28.0
25.4
15.8
21.1

zmiana
0.1
1.2
0.6
0.6

trend
0.4%
4.6%
4.0%
3.1%

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
lip.19
18.9%
20.6%
29.0%
24.3%

cze.19
19.5%
21.1%
29.3%
24.7%

zmiana
-0.5%
-0.5%
-0.3%
-0.4%

trend
-2.7%
-2.5%
-1.0%
-1.7%

lip.19
18.9%
20.6%
29.0%
24.3%

lip.18
18.2%
22.2%
29.5%
24.7%

zmiana
0.7%
-1.7%
-0.5%
-0.4%

trend
4.1%
-7.5%
-1.8%
-1.5%

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
lip.19
790
810
3 100
3 820

cze.19
720
750
3 010
3 640

zmiana
70
60.0
90
180

trend
9.7%
8.0%
3.0%
4.9%

lip.19
790
810
3 100
3 820

lip.18
670
690
2 770
3 370

zmiana
120
120
330
450

trend
17.9%
17.4%
11.9%
13.4%

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 %

cze.19
54.9
40.5
14.5
73.7%
26.3%

zmiana
1.3
0.6
0.8
-0.7%
0.7%

trend
2.4%
1.4%
5.3%
-1.0%
2.8%

lip.19
56.3
41.1
15.2
73.0%
27.0%

lip.18
54.0
39.4
14.7
72.9%
27.1%

zmiana
2.3
1.7
0.6
0.1%
-0.1%

W lipcu 2019 r. statystyczną aptekę odwiedziło
średnio 3 820 pacjentów.
To o 13.4% więcej niż
w analogicznym okresie
2018 r. W porównaniu do
poprzedniego miesiąca
liczba pacjentów wzrosła
o 4.9%.
Średnia wartość
sprzedaży przypadająca
na pacjenta wyniosła w lipcu 2019 r. 56.3 PLN i była
o 4.2% wyższa niż w lipcu
2018 roku (54.0 PLN). Natomiast względem czerwca
2019 (54.9 PLN) wartość ta
wzrosła o 2.4%.
Udział refundacji
w średniej wartości sprzedaży na pacjenta w lipcu
2019 r. wyniósł 27.0% i był
wyższy o 0.7 pp. w porównaniu do poprzedniego
miesiąca oraz o 0.1 pp.
niższy niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku.
Średnia zapłata pacjenta
w odniesieniu do całkowitej ceny w lipcu wynosiła
73.0%, w porównaniu do
lipca ubiegłego roku była
wyższa o 0.1%. ■
PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
lip.19
56.3
41.1
15.2
73.0%
27.0%

Pacjent

trend
4.2%
4.4%
3.8%
0.1%
-0.4%

*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

tętniczego, jako leczenie zastępcze, u pacjentów,
u których uzyskano właściwą kontrolę ciśnienia stosując każdą z substancji czynnych w takiej samej
dawce, jak w produkcie złożonym, ale w postaci
oddzielnych tabletek.

Czerwiec 2019
W czerwcu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 37 pozwoleń na dopuszczenie
produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów
leczniczych obejmują 19 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji
ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych
rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas
ATC/WHO oraz substancji czynnej lub 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 czerwcu 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 10 lipca 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne;
A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej
Benzydamine: Adolsep (Nord Farm) to 7. zarejestrowana marka benzydaminy. Na rynek wprowadzono 5 marek - w sprzedaży pojawiły się: aerozole
w dawce 0,15% Hascosept (Hasco-Lek), Tantum
Verde (Angelini), od maja 2011 Uniben (Unia) i od
maja 2016 Hascosept Dental (Hasco-Lek); aerozole
w dawce 0,3% Tantum Verde Forte (Angelini) i od
października 2013 Hascosept forte (Hasco-Lek);
płyny 0,15% Hascosept (Hasco-Lek), Tantum Verde
(Angelini), od grudnia 2015 Septolux (PharmaSwiss)
i od maja 2018 Actusept (Dr. Max).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Benzydamine Mylan w postaci aerozolu 0,15%, Septolux Max
(PharmaSwiss) w postaci aerozolu 0,3%.
C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne; C03B – Leki moczopędne niskiego pułapu, z wyłączeniem
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tiazydów; C03BX – Inne leki moczopędne
niskiego pułapu
Solidaginis virgaureae herba+Calendulae
flore+Cnici benedicti herba+Sorbi fructu+Urticae
folio tinctura composita: Krople złożone Solidaginis (Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów) to aktualnie jedyny zarejestrowany w Polsce lek o tym
składzie.
Krople złożone Solidaginis stosuje się: w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych, jako lek
moczopędny i łagodnie odkażający; pomocniczo
w kamicy układu moczowego.
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach; C09BX - Inhibitory
konwertazy angiotensyny w innych połączeniach; C09BX03 - Ramipryl, amlodypina i hydrochlorotiazyd
Ramipril+amlodipine+hydrochlorothiazide: Sumilar HCT (Sandoz) to 1. zarejestrowana marka
leku o podanym składzie.
Sumilar HCT wskazany jest w leczeniu nadciśnienia
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03X – Inne
hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego; G03XB – Modulatory
receptora progesteronowego
Ulipristal acetate: Ulimyo (Aristo) i Ulipristal Alvogen to odpowiednio 3. i 4. zarejestrowana w tej
klasie marka octanu uliprystalu. Do sprzedaży od
maja 2012 wprowadzono Esmya (Gedeon Richter).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Ulipristal Acetate
Gedeon Richter.
G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki stosowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu
Solifenacin: Solinco (+pharma) i Beloflow (Belupo) to odpowiednio 22. i 23. zarejestrowana marka
solifenacyny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki:
lek oryginalny Vesicare (Astellas; lek oryginalny)
oraz od czerwca 2019 Symcare (Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Solifenacyna
Symphar), Vesoligo (Lekam) i Zevesin (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Adablok (Adamed), Afenix (Polpharma), Asolfena (Krka), Nifelox
(Synoptis), Silamil (Ranbaxy), Solifenacin Farmax
(Neuraxpharm Bohemia), Solifenacin Lesvi, Solifenacin Medreg, Solifenacin Mylan, Solifenacin PMCS
(Pro.Med.CS), Solifenacin Sandoz, Solifenacin Stada, Solifenacin Teva, Solifurin (Aflofarm), Soluro
(Accord Healthcare), Uronorm (Orion), Vesisol (G.L.
Pharma).
G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CA – Antagoniści receptora α-adrenergicznego
Tamsulosin: Tamsulosin US Pharmacia to 22. zarejestrowana marka tamsulozyny. Na rynek wprowadzono 17 marek: Omnic i od lipca 2006 Omnic Ocas
(Astellas; lek oryginalny), Tanyz i Tanyz Eras (Krka),
od marca 2006 Uprox (Recordati) i Bazetham Retard (Teva), od maja 2006 Fokusin (Zentiva) i UroAptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

stad (Stada), od czerwca 2006 Tamsudil (Actavis),
od sierpnia 2006 Prostamnic (+Pharma), od listopada 2006 Omsal (Gedeon Richter), od stycznia 2007
Tamsugen (Mylan), od sierpnia 2007 Symlosin SR
(SymPhar), od kwietnia 2008 Ranlosin (Lekam), od
maja 2008 Apo-Tamis (Apotex), od sierpnia 2013
Tamispras (Apotex), od grudnia 2015 Tamsulosin
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Tamsulosin Aurobindo), od sierpnia 2016
Adatam (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę Kiron pod nazwą Tamsulijn, a następnie przez firmę Menarini pod nazwą Flosin) i od
maja 2019 Tamoptim (Synoptis; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą TamsuHexal, a wprowadzony na rynek od czerwca 2006 przez firmę Sandoz
pod nazwą TamsuLek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Fokusin SR (Zentiva), Miktosan (Sandoz),
Omi-Tam (+Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Tamsulosin +Pharma), Suprostiv (Aflofarm), Tamiron (Orion), Uprox XR (Recordati).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Bazetham (Teva;
lek był obecny na rynku od marca 2006), Solesmin
(Cipla).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze
działające ogólnie
Anidulafungin: Anidulafungin Synoptis to 3. zarejestrowana marka anidulafunginy. Do sprzedaży
wprowadzono od lutego 2008 lek oryginalny Ecalta
(Pfizer). Nie pojawił się jeszcze na rynku Anidulafungin Sandoz.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tenofovir disoproxil: Tenofovir disoproxil Accordpharma (Accord Healthcare) to 14. zarejestrowana
marka dizoproksylu tenofowiru. Do sprzedaży wprowadzono 10 marek: Viread (Gilead Sciences; lek
oryginalny), od października 2014 Tenofovir disoproxil Teva, od lipca 2017 Tenofovir disoproxil Mylan,
od grudnia 2017 Tenofovir disoproxil Accord (Accord ►
Healthcare), od stycznia 2018 Tenofovir disoproxil
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Sandoz, od marca 2018 Tenofovir disoproxil Stada, od czerwca 2018 Tenofovir Polpharma, od lipca
2018 Ictady (Actavis), od sierpnia 2018 Tenofovir disoproxil Zentiva i od lutego 2019 Tenofovir Synoptis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Celovir (Celon),
Tenofovir disoproxil Aurovitas, Tenofovir Zentiva.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X/L01XX
– Inne leki przeciwnowotworowe;
Bortezomib: Bortezomib MSN (Vivanta Generics) to 18. 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 (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 Krka, Bortezomib medac, Bortezomib Mylan, Bortezomib Polpharma, Bortezomib
Sandoz, Bortezomib Stada, Bortezomib Sun.
M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AB – Pochodne kwasu octowego i związki o podobnej
budowie
Diclofenac: Dahilo (IBSA) to 15. zarejestrowana
w tej klasie marka diklofenaku. Na rynek wprowadzono 12 marek, w różnych postaciach: Cataflam
(Novartis), Diclac i Diclac Duo (Sandoz), Dicloberl
(Berlin-Chemie; iniekcje i czopki 100 mg zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Diclofenacum natricum
APC Instytut) i Dicloberl Retard (Berlin-Chemie),
DicloDuo (PharmaSwiss), Diclofenac GSK (GlaxoSmithKline, Poznań), Dicloratio i Dicloratio Retard (Ratiopharm), Dicloreum i Dicloreum Retard
(Alfasigma), Majamil prolongatum i Majamil PPH
(Polpharma; preparat zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Diclofenac Polpharma), Naklofen inj.
i Naklofen Duo (Krka), Olfen i Olfen SR (Teva) oraz
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Olfen Uno (Ratiopharm; lek wprowadzony wcześniej
pod nazwą Dicloratio Uno), lek oryginalny Voltaren
i Voltaren SR (Novartis) oraz Voltaren Acti, Voltaren
Acti Forte, Voltaren Express i od marca 2012 Voltaren Express Forte (GlaxoSmithKline) oraz od czerwca 2019 Diclomax (Vitabalans; lek wprowadzony od
kwietnia 2015 pod pierwotną nazwą Dicuno).
Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Akis (IBSA), Diclaner (G.L. Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Viklaren).
Do sprzedaży wprowadzono 6 preparatów zawierających sól potasową diklofenaku: od stycznia 1996
Cataflam (Novartis), od listopada 2002 Voltaren
Acti (GlaxoSmithKline), od kwietnia 2010 Voltaren
Express i Voltaren Express Forte (GlaxoSmithKline), od listopada 2010 Voltaren Acti Forte (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany początkowo
pod nazwą Voltaren Acti Extra) i od czerwca 2019
Diclomax (Vitabalans; lek wprowadzony od kwietnia
2015 pod pierwotną nazwą Dicuno). Inne preparaty
zawierają sól sodową diklofenaku.
Postaci iniekcyjne to 6 marek: Akis, Diclac, Dicloberl,
Dicloreum, Naklofen i Voltaren. Postaci doodbytnicze to 4 marki: Diclac, Dicloberl, Diclofenac GSK
i Dicloratio. Postaci doustne dojelitowe to 6 marek:
Diclac, Diclaner, Dicloreum, Majamil PPH i Voltaren. Postaci doustne o tradycyjnym uwalnianiu to
4 marki: Cataflam, Diclomax, Olfen oraz Voltaren
Acti, Voltaren Acti Forte, Voltaren Express i Voltaren
Express Forte. Postaci doustne o przedłużonym
uwalnianiu to 6 marek: Dicloberl Retard, Dicloratio Retard, Dicloreum Retard, Diclotard, Olfen
SR i Olfen Uno oraz Voltaren SR. Postaci doustne
o jednoczesnym tradycyjnym i przedłużonym uwalnianiu to 3 marki: Diclac Duo, DicloDuo i Naklofen
Duo. Postać doustna dojelitowa o przedłużonym
uwalnianiu to 1 marka: Majamil prolongatum.

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy
opium; N02AA55 – Oksykodon i nalokson
Oxycodone+naloxone: Enolwen (Acino) w 4 kombinacjach dawek to 7. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5
marek: od czerwca 2010 Targin (Mundipharma), od
sierpnia 2017 Oxyduo (Teva) i Oxynador (Krka), od
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

Nowe rejestracje i nowości na rynku

stycznia 2019 Oxylaxon (G.L. Pharma) i od marca
2019 Xanconalon (Sandoz).
Nie pojawił się jeszcze na rynku: Oxycodone + Naloxone Ethypharm.
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BE – Anilidy
Paracetamol: Paracetamol Biofarm w dawce
500 mg to rozszerzenie względem wprowadzonej
wcześniej dawki 1000 mg. Zarejestrowano 34 marki
paracetamolu. Na rynek wprowadzono 27 marek
o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz
od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US
Pharmacia), Calpol 6 Plus (McNeil), Codipar (Angelini), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers
Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Biofaktor),
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug,
następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm),
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci,
Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong)
i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol
Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Filofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco (Hasco-Lek), Paracetamol Marcmed (nastąpiła zmiana nazwy na Amipar i podmiotu odpowiedzialnego
na Medicofarma, ale lek pod nową nazwą jeszcze
nie pojawił się na rynku), Paracetamol Polfa-Łódź
(Bio-Profil Polska; nastąpiła zmiana nazwy na Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol, ale lek pod nową
nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku) oraz od
czerwca 2011 Pedicetamol (Polski Lek; preparat
zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma
pod nazwą Apiredol), od stycznia 2012 Paracetamol
Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca
2012 Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór
do infuzji, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lipca 2013 Paramax Rapid
(Vitabalans), od sierpnia 2014 Paracetamol Apteo
Med (Synoptis), od lutego 2016 Paracetamol Hasco
o smaku pomarańczowym (Hasco-Lek), od lipca
2016 Paracetamol DOZ (lek wprowadzony na rynek
od marca 2012 pod pierwotną nazwą Paracetamol
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LGO), od listopada 2016 Apap dla dzieci forte (US
Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Basi), od stycznia 2018 Panacit (Dr. Max), od lutego 2018 Paracetamol Accord
(Accord Healthcare), od listopada 2018 Megapar
(Accord Healthcare), od maja 2019 Paracetamol
Aurovitas i od czerwca 2019 Paracetamol Teva (lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol
Sigillata, wprowadzony od lutego 2013 pod nazwą
Paracetamol Actavis, a następnie od listopada 2015
pod nazwą Omnipap) i Apap Caps (US Pharmacia;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rapigard).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Aletofar
(Biofarm; lek był obecny na rynku pod pierwotną
nazwą Paracetamol Biofarm), Apenal (Lekam), Apap
ból i gorączka (US Pharmacia; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Paracetamol Accord, a następnie pod nazwą Apap Fast), Apap Direct Max
(US Pharmacia), Megapar Forte (Accord Healthcare), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline),
Panadol Novum (GlaxoSmithKline), Paracetamolum
Farmalider.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Theraflu Grip Owoce
Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (GlaxoSmithKline).
N02BE51 – Paracetamol w połączeniach
z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamol+ascorbic acid+chlorphenamine:
AntyGrypin noc (Natur Produkt Pharma) to 1. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Lek
jest wskazany w doraźnym leczeniu objawów grypy,
przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak
ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i gardła
u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX
– Inne leki przeciwpadaczkowe
Topiramate: Topiramat Accord (Accord Healthcare)
to 9. zarejestrowana marka topiramatu. Na rynek
wprowadzono 7 marek: Topamax (Janssen-Cilag;
lek oryginalny), od grudnia 2007 Epiramat (Teva), od
stycznia 2008 Etopro (PharmaSwiss), od października 2008 Epitoram (Apotex), od lutego 2009 Toramat
(Glenmark), od kwietnia 2010 Oritop (Orion) i od
maja 2013 Topiramat Bluefish.
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Topiramate
Farmax (Neuraxpharm Bohemia).
►
N05 – Leki psychotropowe;
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N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny
Diazepam: Codez (Accord Healthcare) to 5. zarejestrowana marka diazepamu. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: Neorelium (Polfa Tarchomin; lek
wprowadzony wcześniej pod nazwą Relanium), Relanium zawiesina (Medana Pharma), Relanium inj.
(Polfa Warszawa), Relanium tabl. (GlaxoSmithKline,
Poznań), Relsed (Polfa Warszawa) i od stycznia
2019 doustny Diazepam Genoptim (Synoptis; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Diazepam
Generic Specialty Pharma).
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM
– Inne leki nasenne i uspokajające
Passiflorae herbae extractum: Sedistress (Tilman)
to 3. zarejestrowany produkt leczniczy zawierający
wyciąg z ziela męczennicy jadalnej. Do sprzedaży
wprowadzono 2 marki: syrop Passiflor (Phytopharm
Klęka) i od czerwca 2018 Pascoflair (Pascoe).
Sedistress to tradycyjny produkt leczniczy roślinny
stosowany do uśmierzania niewielkich objawów
stresu psychicznego, takich jak nerwowość, martwienie się lub rozdrażnienie oraz jako lek nasenny.

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne
preparaty stosowane miejscowo do nosa;
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste
Xylometazoline: Xylometazolin Apteo Med (Synoptis) to 14. zarejestrowana marka ksylometazoliny. Na rynek wprowadzono 13 marek w różnych
postaciach: Otrivin i od maja 2014 Otrivin Menthol
(GlaxoSmithKline), Xylogel (Polfa Warszawa), Xylometazolin WZF (Polfa Warszawa), Xylometazolin
VP (PharmaSwiss), Xylorin (Omega Pharma), od
kwietnia 2010 Sudafed XyloSpray i Sudafed XyloSpray HA (McNeil), od sierpnia 2013 Xylometazolin
Vibrocil (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Otrivin), od grudnia 2013 Xylometazolin 123ratio, od września 2014 Disnemar Xylo
(Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Xyladur), od października 2015 Sudafed XyloSpray
dla dzieci (McNeil), od listopada 2016 Xylometazolin Teva (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Xylometazolin 123ratio) i Sudafed XyloSpray
HA dla dzieci (McNeil), od września 2017 Orinox
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(Dr. Max Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Xylometazolin Dr. Max), od października 2018 Otrivin Katar i Zatoki (GlaxoSmithKline)
i Xylometazoline Coldact (Ranbaxy) oraz od maja
2019 Snup (Stada).
R01AX – Inne preparaty stosowane w chorobach nosa
Mupirocin: Mupina (InfectoPharm) to 2. zarejestrowana w tej klasie marka mupirocyny. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Bactroban (GlaxoSmithKline).
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki
mukolityczne
Acetylcysteine: Acetylcysteinum Flegamina (Teva)
to 8. zarejestrowana marka acetylocysteiny. Do
sprzedaży wprowadzono 6 marek w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Mini, ACC
Optima, ACC Optima Hot (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil forte (poprzednia nazwa:
Fluimucil), Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior
(Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis), od sierpnia
2014 Nacecis (Natur Produkt Pharma), od stycznia 2016 ACC Classic (Sandoz; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą ACC Mini) oraz od grudnia
2017 ACC Optima Active (Sandoz) i Muccosinal
(Dr. Max).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Respifortin (Natur
Produkt Zdrovit).
Do sprzedaży wprowadzono także: wyrób medyczny
Mufluil (Euro-Pharma) płyn jednodawkowy i środek
spożywczy Miovelia Nac (Nutropharma) kapsułki.
2019-08-22
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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Lipiec 2019

W lipcu 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych
do stosowania u ludzi. Dotyczą one 8 substancji czynnych, w tym 1 nowej (rawulizumab) i 7 już stosowanych w lecznictwie, w tym 4 w nowych zestawieniach
(arginina + lizyna; lamiwudyna + dolutegrawir). 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).

A – PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM
A16/A16A – Pozostałe produkty działające
na przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX
- Różne środki działające na przewód pokarmowy i metabolizm
Trientine: Cufence (Univar) to 2. zarejestrowana
marka trientyny. Nie pojawił się jeszcze na rynku
w Polsce Cuprior (gmp-orphan).
Leki są wskazane w leczeniu choroby Wilsona u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 5 lat i starszych,
nietolerujących leczenia D-penicylaminą.
Trientyna jest środkiem chelatującym miedź, który
zwiększa ogólnoustrojową eliminację miedzi dwuwartościowej przez tworzenie stabilnego kompleksu,
który jest łatwo wydalany przez nerki. Trientyna ma
strukturę podobną do poliaminy. Chelatacja miedzi
odbywa się przez tworzenie stabilnego kompleksu
z czterema składowymi cząsteczkami azotu w pierścieniu płaskim. Zatem farmakodynamiczne działanie trientyny zależy od jej właściwości chemicznych
związanych z chelatowaniem miedzi, a nie od jej
interakcji z receptorami, układami enzymatycznymi lub innymi układami biologicznymi, które mogą
różnić się w zależności od gatunku. Trientyna może
również chelatować miedź w przewodzie pokarmowym, a tym samym hamować wchłanianie miedzi.
J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
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ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Posaconazole: Posaconazole Accord w postaci
tabletek dojelitowych i Posaconazole AHCL (Accord
Healthcare) w postaci zawiesiny doustnej to odpowiednio 5. i 6. zarejestrowana marka pozakonazolu.
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Noxafil
(Merck Sharp & Dohme). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Posaconazole MSN (Vivanta Generics),
Posaconazole Mylan i Posaconazole Stada.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR25 – Lamiwudyna i dolutegrawir
Lamivudine+dolutegravir: Dovato (ViiV Healthcare) jest wskazany w leczeniu zakażenia ludzkim
wirusem upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1)
u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat,
o masie ciała co najmniej 40 kg, bez rozpoznanej
lub podejrzewanej oporności na jakiekolwiek leki
z grupy inhibitorów integrazy lub lamiwudynę.
Dolutegrawir hamuje integrazę HIV poprzez wiązanie się z aktywnym miejscem integrazy i blokowanie
etapu transferu integracji retrowirusowego kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA), który ma zasadnicze znaczenie dla cyklu replikacji wirusa HIV.
Lamiwudyna, za pośrednictwem aktywnego metabolitu, 5’-trójfosforanu (TP) (analog cytydyny), hamuje odwrotną transkryptazę HIV-1 i HIV-2 poprzez
włączanie się w postaci monofosforanu do łańcucha
DNA wirusa, prowadzące do zablokowania budowy ►
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łańcucha. Trójfosforan lamiwudyny wykazuje istotnie
mniejsze powinowactwo do polimeraz DNA komórek
gospodarza.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X/L01XX
– Inne leki przeciwnowotworowe
Hydroxycarbamide: Xromi (Nova Laboratories)
w nowej dla substancji czynnej postaci roztworu
doustnego to 4. zarejestrowana marka hydroksykarbamidu. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Hydroxycarbamid Teva i Hydroxyurea medac.
Na rynku w Polsce nie pojawił się jeszcze Siklos
(Addmedica).
Xromi jest wskazany do stosowania w zapobieganiu
powikłaniom zatorowym w naczyniach krwionośnych
w przebiegu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej
u pacjentów w wieku powyżej 2 lat.
Hydroksykarbamid jest lekiem przeciwnowotworowym aktywnym po podaniu doustnym. Chociaż
mechanizm działania nie został dotychczas jasno
określony, hydroksykarbamid prawdopodobnie zakłóca proces syntezy DNA, działając jak inhibitor
reduktazy rybonukleotydowej, a jednocześnie nie
wpływa na syntezę kwasu rybonukleinowego ani
białek. Jednym z mechanizmów działania hydroksykarbamidu jest zwiększenie stężenia HbF u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową. HbF
zakłóca polimeryzację HbS (hemoglobina sierpowata) i w ten sposób hamuje powstawanie sierpowatych krwinek czerwonych. We wszystkich badaniach klinicznych stwierdzono znaczące zwiększenie
stężenia HbF po zastosowaniu hydroksykarbamidu
w stosunku do wartości początkowej. Niedawno
wykazano, że stosowanie hydroksykarbamidu jest
związane z wytwarzaniem tlenku azotu, co sugeruje,
że tlenek azotu pobudza wytwarzanie cyklicznego
monofosforanu guanozyny (ang. cyclic guanosine
monophosphatase, cGMP), który następnie aktywuje kinazę białkową i zwiększa wytwarzanie HbF.
Do innych znanych działań farmakologicznych hydroksykarbamidu, które mogą przyczyniać się do
jego korzystnego wpływu w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, zalicza się zmniejszenie liczby
granulocytów obojętnochłonnych, poprawę odkształ82

calności sierpowatych krwinek czerwonych oraz
zmianę sposobu przylegania krwinek czerwonych
do śródbłonka.
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AA – Selektywne leki hamujące
układ odpornościowy
Ravulizumab: Ultomiris (Alexion Europe) jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów
z napadową nocną hemoglobinurią (ang. paroxysmal nocturnal haemoglobinuria, PNH): u pacjentów
z hemolizą i jednym lub kilkoma objawami klinicznymi wskazującymi na dużą aktywność choroby;
u pacjentów, którzy są klinicznie stabilni po otrzymywaniu leczenia ekulizumabem przez co najmniej
6 ostatnich miesięcy.
Rawulizumab jest przeciwciałem monoklonalnym
IgG2/4K, które w sposób swoisty wiąże się z białkiem
C5 dopełniacza, hamując w ten sposób jego rozkład na składniki C5a (prozapalna anafilatoksyna)
i C5b (podjednostka inicjująca powstanie końcowego kompleksu dopełniacza [C5b-9]) i zapobiegając wytwarzaniu C5b-9. Rawulizumab nie wpływa
na wcześniejsze etapy aktywacji dopełniacza, które
mają zasadnicze znaczenie dla opsonizacji drobnoustrojów i usuwania kompleksów immunologicznych.
V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AF – Środki odtruwające
stosowane podczas chemioterapii przeciwnowotworowej; V03AF11 – Arginina i lizyna
Arginine+lysine: LysaKare (Advanced Accelerator
Applications) jest przeznaczony do zmniejszania
ekspozycji nerek na promieniowanie podczas celowanej terapii radioizotopowej analogami somatostatyny (PRRT) z zastosowaniem oksodotreotydu
lutetu (177Lu) u dorosłych.
Arginina i lizyna przechodzą filtrację kłębuszkową
i na drodze konkurencji zakłócają resorpcję oksodotreotydu lutetu (177Lu) przez nerki, zmniejszając
dawkę promieniowania dostarczoną do nerek.
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NOWOŚCI NA RYNKU
– Lipiec 2019
W lipcu 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 31 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO
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Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji/zmiany

A02AX

Potassium hydrogen
carbonate
+ sodium alginate

Gaviscon Advance Reckitt Benckiser

PL 06.2010

C01EB

Ivabradine

Ivab

Polfarmex

PL 12.2018

C07AB

Nebivolol

Nebivolol
Aurovitas

Aurovitas

PL 12.2017

C07AB

Nebivolol

Nebivolol
Genoptim

Synoptis

PL 04.2018

C09CA

Valsartan

Dipper-Mono

Sandoz

PL 01.2011 Axudan*,
zm. 05.2019 DipperMono

C09DA03

Valsartan +
hydrochlorothiazide

Co-Dipper

Sandoz

PL 12.2010 Axudan
HCT*, zm. 06.2019
Co-Dipper

G03DA

Progesterone

Lustork

Adamed

PL 03.2019

G04BD

Solifenacin

Asolfena

Krka

PL 02.2018

G04BD

Solifenacin

Solifenacin Stada

Stada

PL 08.2017

G04BD

Solifenacin

Vesisol

G.L. Pharma

PL 10.2014

G04CB

Dutasteride

Davoster

Lekam

PL 03.2017
Dutasteride Universal
Farma, zm. 05.2018
Davoster

J01CA

Amoxicillin

Amoxicillin
Aurovitas

Aurovitas

PL 05.2018

J05AR22

Emtricitabine
+ tenofovir
alafenamide
+ darunavir
+ cobicistat

Symtuza

Janssen-Cilag

UE 09.2017

2019-08-21

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.

Nazwa
międzynarodowa
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L01AD

Carmustine
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Carmustine
Obvius

Obvius Investment

UE 07.2018

L01BA

Methotrexate

Metotreksat
Accord

Accord Healthcare

PL 06.2017

L03AA

Pegfilgrastim

Pelmeg

Cinfa Biotech

UE 11.2018

M04AA

Febuxostat

Febuxostat Accord Accord Healthcare

PL 02.2019

N02AA

Oxycodone

Oxycodone
Kalceks

Kalceks

PL 04.2019

N03AE

Midazolam

Buccolam

Shire

UE 09.2011

N03AX

Lacosamide

Arkvimma

Neuraxpharm
Bohemia

PL 03.2018

N03AX

Pregabalin

Naxalgan

Vipharm

PL 07.2018

N03AX

Pregabalin

Pregabalin Apotex Apotex

PL 05.2017

N05AL

Amisulpride

Amisulpryd
Aurovitas

Aurovitas

PL 09.2017
Amisulpryd Aurobindo,
zm. 09.2018
Amisulpryd Aurovitas

N05CM

Dexmedetomidine

Dexmedetomidine
Kalceks

Kalceks

PL 05.2019

N05CX

Crataegi fructi
+ Lupuli strobili
+ Passiflorae herbae Neospasmina noc
+ Valerianae radice
extractum

Herbapol Lublin

PL 05.1992
Passispasmin*,
zm. 04.2011
Senospasmina*, zm.
03.2019 Neospasmina
noc

N06AX

Agomelatine

Agomelatine
NeuroPharma

neuraxpharm

PL 02.2019

R02AA

Octenidine

Octeangin

Klosterfrau

PL 09.2018

R05CB

Carbocisteine

Bronles

Alkaloid-Int

PL 04.2017

R05DB

Levodropropizine

Solvetusan

Aflofarm

PL 04.2019

R06AA

Diphenhydramine

Nodisen

Polfarmex

PL 03.2019

Polfa Warszawa

PL 04.2019 Olodon
Allergy, zm. 06.2019
Starelltec Alergia

S01GX

Olopatadine

Starelltec Alergia

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Ponadto w lipcu 2019 r. wprowadzono do
sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych na
rynku:
• B05BA10, nutrimentum, Lipoflex special
(Braun), PL 11.2016;
• M01AE, naproxen, Apo-Napro Fast (Apotex),
PL 10.2017;
• M01AE51, ibuprofen+phenylephrine, Flustad
Max (Stada), PL 09.2018;
• N02BE, paracetamol, APAP Caps (US Pharmacia), PL 12.2016 Rapigard, zm. 08.2018
APAP Caps.

A – PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością; A02A – Środki
zobojętniające kwasy żołądkowe; A02AX –
Środki zobojętniające kwasy żołądkowe w innych połączeniach
B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B –
Roztwory do podawania dożylnego; B05BA
– Roztwory do żywienia pozajelitowego;
B05BA10 – Połączenia
C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/
C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące
receptory b-adrenergiczne
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Blokery receptora angiotensyny II (ARBS), leki proste
C09D – Blokery receptora angiotensyny II
(ARBS) w połączeniach; C09DA - Blokery
receptora angiotensyny II (ARBS) w połączeniach z lekami moczopędnymi; C09DA03
– Walsartan w połączeniach z lekami moczopędnymi
Aptekarz Polski, 156 (134e) sierpień 2019

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego; G03D – Progestogeny; G03DA – Pochodne pregnenu(4)
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;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne, penicyliny; J01CA – Penicyliny o szerokim zakresie działania
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR22 – Emtrycytabina, alafenamid
tenofowiru, darunawir i kobicystat
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AD – Pochodne
nitrozomocznika
L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi
kwasu foliowego
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające wzrost
kolonii komórkowych
M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu propionowego
M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
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M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie
kwasu moczowego
N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy opium
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AE – Pochodne benzodiazepiny
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AL – Benzamidy
N05C – Leki nasenne i uspokajające;
N05CM – Inne leki nasenne i uspokajające
N05CX – Leki nasenne i uspokajające w połączeniach, z wyłączeniem barbituranów
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
R – UKŁAD ODDECHOWY
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach
gardła; R02AA – Antyseptyki

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem
preparatów złożonych zawierających środki
przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających
środki wykrztuśne; R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AA – Etery aminoalkilowe

Test wiedzy.
Sprawdź
co zapamiętałeś!

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne;
S01GX – Inne preparaty przeciwalergiczne
2019-08-24
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)

Pytanie ❶: Ektoina to:

A. humektant pozyskiwany z mchów tropikalnych
B. ekstraprotektant otrzymywany z ekstremolitów
C. antyhistaminik z grzybów
D. syntetyczna superwitamina

Prawidłowa odpowiedź: B. Ektoina jest cyklicznym aminokwasem pozyskiwanym z ekstremolitów czyli mikroorganizmów
żyjących w trudnodostępnych miejscach. Jej charakterystyczną
cechą jest zapewnienie komórkom ochrony przed wpływem
ekstremalnych warunków zewnętrznych.

Pytanie ❷: W przypadku żywności funkcjonalnej przyjmuje się minimalną dawkę żywej
mikroflory w chwili spożycia na:

A. 10 komórek/cm3 lub g produktu
B. 100 komórek/cm3 lub g produktu
C. 103 komórek/cm3 lub g produktu
D. 106 komórek/cm3 lub g produktu

Prawidłowa odpowiedź: D. Preparat probiotyczny powinien zawierać dostateczną liczbę żywych i aktywnych komórek. Wynosi
ona co najmniej od 105 do 106 komórek/cm3 lub gram produktu.

Pytanie ❸: Pacjenta, który chce skorzystać z In-

ternetowego Konta Pacjenta należy odesłać
na stronę:

A. www.gif.gov.pl
B. pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
C. pacjent.gov.pl
D. www.nfz.gov.pl

Prawidłowa odpowiedź: C. Portal pacjent.gov.pl umożliwia przede wszystkim zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta. Po zalogowaniu się do IKP, pacjent ma możliwość zobaczenia
swoich recept, a w przyszłości – także dokumentacji medycznej.
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Pytanie ❹: Trientyna to substancja, która:

A. zmniejsza ekspozycję nerek na promieniowanie
B. chelatuje miedź i jest stosowana w chorobie
Wilsona
C. stabilizuje erytrocyty u chorych z napadową
nocną hemoglobinurią
D. zmniejsza działania niepożądane posakonazolu

Prawidłowa odpowiedź: B. Trientyna jest środkiem chelatującym
miedź, który zwiększa ogólnoustrojową eliminację miedzi dwuwartościowej przez tworzenie stabilnego kompleksu, który jest
łatwo wydalany przez nerki. Trientyna ma strukturę podobną
do poliaminy.

Pytanie ❺: Przykładem leku, którego skuteczność jest uzależniona od osobniczej zdolności do przekształcenia proleku w lek jest:

A. klopidogrel
B. merkaptopuryna
C. erytromycyna
D. standaryzowany wyciąg z dziurawca

Prawidłowa odpowiedź: A. Niektóre leki w procesie biotransformacji są przekształcane w organizmie do aktywnego metabolitu,
wykazującego działanie terapeutyczne. Jako przykład można
wskazać popularny lek przeciwagregacyjny klopidogrel.

Pytanie ❻: Fakt występowania w populacji

światowej tak zwanych „szybkich i wolnych
metabolizerów” tłumaczy się:

A. różnicami w wielkości wątroby pomiędzy poszczególnymi rasami
B. wpływem klimatu i zanieczyszczeń środowiska
C. występowaniem chromosomu Filadelfia
D. tak zwaną teorią pokarmową
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Prawidłowa odpowiedź: D. Zjawisko różnej aktywności enzymów metabolizujących stara się wytłumaczyć tzw. teoria pokarmowa. Teoria zakłada, że na terenach, gdzie spożywane rośliny
zawierały dużo toksyn będących substratem enzymu, jego wysoka aktywność enzymu była ważnym czynnikiem protekcyjnym
i elementem doboru naturalnego. Na obszarach, gdzie toksyny
nie występowały, cecha ta traciła na znaczeniu, a dezaktywujące
mutacje przez pokolenia ulegały akumulacji w genomie.

Pytanie ❼: Cytykolina znajduje zastosowanie
w schorzeniach:

A. psychicznych, ale jest to zastosowanie off-label
B. dermatologicznych, głównie w łuszczycy
C. przebiegających z deficytem neurologicznym
D. zaliczanych do enzymopatii
Prawidłowa odpowiedź: C. Cytykolinie przypisuje się przede
wszystkim aktywność neuroprotekcyjną, nootropową oraz poprawiającą funkcje poznawcze.

Pytanie ❽: Stężenie mocznika w przeciwbakteryjnym tonik do skóry trądzikowej będzie
wynosić:

A. 2%
B. 10%
C. 20%
D. 30%

Prawidłowa odpowiedź: B. Działanie przeciwbakteryjne mocznika występuje w stężeniu 10% i takie jest stosowane w tonikach
do skóry trądzikowej.
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Pytanie ❾: Ruminacje to psychologiczny ter-

Rozwój mediów społecznościowych sprawa, że możemy, mówiąc
po aptekarsku ex tempore dzielić się chwilami ze swoimi znajomymi.
Za pośrednictwem przesłanych zdjęć pokazać to co aktualnie widzimy „na własne oczy” – zdarzenia z ulicy, naszego otoczenia,
radość przeżywanych wakacji, wolnych chwil, otaczające nas
piękno. Coś co nas zachwyca chcemy także pokazać innym.
W aktualnym numerze AP chcielibyśmy Państwu pokazać takie chwile uchwycone przez dr n. farm. Piotra Migasa.

min oznaczający:

A. rodzaj obsesyjnych myśli dotyczących życiowych niepowodzeń
B. mechanizm wyparcia ze świadomości prawdy
C. rys charakterologiczny człowieka skupionego
tylko na sobie
D. nietypowe zachowania w odpowiedzi na stres
Prawidłowa odpowiedź: A. Powtarzające się nieprzyjemne myśli dotyczące wydarzeń przyszłych lub przeszłych określane są
mianem ruminacji. Dotyczą one rozbieżności pomiędzy stanem
aktualnym, a tym, jak człowiek chciałby się w danej sytuacji
zachować, jaki chciałby być albo jak chciałby być postrzegany
przez innych.

Pytanie ❿: Tak zwany „companion test” jest to:

A. specjalistyczne badanie grupy krwi przed przeszczepem
B. wyjątkowo czuły test ciążowy wykonywany
przed rozpoczęciem terapii lekami teratogennymi
C. walidowany test genetyczny wykonywany
w przypadku leków celowanych w onkologii
D. badanie alergologiczne wykluczające uczulenie na dany lek

Prawidłowa odpowiedź: C. W przypadku wielu nowoczesnych
leków celowanych w onkologii wymagane jest przeprowadzenie
określonego badania genetycznego przed rozpoczęciem leczenia, a wprowadzenie leku na rynek wiąże się z koniecznością
równoległego wprowadzenia walidowanego testu genetycznego (tzw. companion test).
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Więcej zdjęć na stronie:
www.aptekarzpolski.pl/chwila oddechu
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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
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