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Dzień Aptekarza 

 

26 września 2019 r. 
Teatr Syrena w Warszawie 

 
Program 
 

10.00 - 10.40 Msza Św. w Bazylice Świętego Krzyża  
przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie 

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa 
11.30 - 12.00  Otwarcie konferencji - Elżbieta Piotrowska – Rutkowska,  

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
12.00 - 12.30 Przemówienia okolicznościowe gości 
12.30 - 13.00  „Po pierwsze farmaceuta” - podsumowanie kampanii promującej zawód 

farmaceuty                
13.00 - 14.30  Debata: „Farmaceuta w systemie ochrony zdrowia – zbędny koszt,  

czy opłacalna inwestycja?” 

▪ Sprzedawca czy doradca - którą drogę wybrać, aby trafnie odpowiedzieć  
na potrzeby pacjenta?   

▪ Jakiej wiedzy potrzebuje współczesny farmaceuta? Obecny system 
kształcenia vs. wyzwania rynkowe 

▪ Skąd biorą się leki w szpitalu? Rola i zadania farmaceuty szpitalnego 
▪ Opieka farmaceutyczna w Polsce – fakt, czy mit? 
 
Uczestnicy Debaty 

▪ Elżbieta Piotrowska – Rutkowska - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
▪ Michał Byliniak - Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,  Prezydent 

Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) 
▪ Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
▪ Urszula Jaworska - członek zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów 

„Obywatele dla Zdrowia” 
▪ Prof. dr hab. Wojciech Miltyk - Przewodniczący Konwentu Dziekanów 

Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych 
▪ Paweł Rychlik - Poseł na Sejm RP 

 
14.35 - 15.30 Przerwa na lunch 
15.35 - 16.35 Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych 
16.40   Zakończenie konferencji 
16.45 - 17.45 Przerwa kawowa 
17.45     Spektakl „Rock of Ages” 
 

Fot. Jan Malinowski i Zbigniew Solarz
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Wydarzeniem miesiąca 
września 2019 roku były niewąt-
pliwie Ogólnopolskie Obchody 
Dnia Aptekarza. Program ob-
chodów obejmował podsumo-
wanie kampanii edukacyjnej „Po 
Pierwsze Farmaceuta” 

Podsumowanie to i na-
stępująca po nim debata skie-
rowały uwagę uczestników 
spotkania na środowisko farma-
ceutyczne in corpore, któremu 
ufa ponad 90% mieszkańców 
Polski. Informację tę poznaliśmy 
już siedem miesięcy temu, gdyż 
znalazła się w raporcie z bada-
nia wizerunkowego „Farmaceu-
ta w Polsce” opublikowanym 
z okazji inauguracji kampanii. 
Jednakże dopiero kampania 
pokazała na przykładach potę-
gę zawodu farmaceuty, z której 
tak wysokie zaufanie się bierze. 
Bardzo udany film i animowane 
spoty emitowane w telewizji lub 
w internecie ukazywały milio-
nom widzów codzienność za-
wodu farmaceuty. 

W tych filmach i innych 
kampanijnych materiałach, jak 
ulotki czy broszury każda farma-
ceutka i każdy farmaceuta mógł 

odnaleźć samego siebie. Mieliśmy okazję uświado-
mić sobie samym, jak bardzo dużo korzyści społecz-
nych, głównie zdrowotnych płynie z naszej pracy. 
Dzięki kampanii w takim samym stopniu o znaczeniu 
zawodu farmaceuty mogą przekonać się nasi pa-
cjenci, ale także decydenci, od których w niemałym 
stopniu zależy kondycja zawodu farmaceuty. 

 Debata „Farmaceuta w systemie ochrony 
zdrowia – zbędny koszt, czy opłacalna inwestycja?”, 
którą następnie prowadzono, była pozytywnym ko-
mentarzem odwołującym się do różnych aspektów 
zawodu farmaceuty i wzmocniła przesłanie o dużej 
roli farmaceutów w społeczeństwie. 

Z prowadzonej z pełną otwartością i poucza-
jącej wielowątkowej dyskusji można było wysnuć 
wniosek, że potencjał wiedzy i kompetencji, któ-
ry prezentują farmaceuci może być wykorzystany 
znacznie lepiej w interesie zdrowia publicznego, 
a przede wszystkim dla dobra pacjentów.



 Nurt rozważań poświęconych zawodowi far-
maceuty kontynuuje doktor Adam Zemełka, który 
jest autorem artykułu „Farmaceuta – zawód z mi-
sją”. 

– „Zawód farmaceuty należy do profesji za-
ufania publicznego, obarczonych szczególną odpo-
wiedzialnością. To zawód z misją, którą jest niesienie 
pomocy osobom chorym i zapobieganie zachorowa-
niom. Tym, co ową misję może wznieść na dodatkowy 
poziom jest opieka farmaceutyczna” – zauważa autor 
i in fine pisze, że „Zawód farmaceuty (aptekarza) od 
początku formalnego odseparowania go od profesji 
medyka, znajdował się pod szczególną kuratelą pań-
stwa. Dostrzegano, bowiem jego wagę oraz odpowie-
dzialność spoczywającą na osobach zajmujących się 
przygotowywaniem leków. Obecnie branża farmaceu-
tyczna staje przed wyzwaniem, jakim jest poszerzenie 
codziennej pracy apteki o świadczenia wchodzące 
w zakres opieki farmaceutycznej. (…) warto wrócić 
do źródła, czyli poczucia misji. Misji niesienia pomocy 
chorym, w czym farmaceuci ramię w ramię z lekarza-
mi maszerują w pierwszym szeregu. Jako ci, których 

„Farmaceuta  
– zawód z misją” 

my pacjenci obdarzamy społecznym zaufaniem. I któ-
rzy mają niewątpliwy przywilej zmieniania świata na 
lepsze.”. 

Polecamy lekturę tego artykułu, gdyż jeste-
śmy przekonani, że na fundamencie misji zawodu 
rodzi się duma z wykonywania zawodu farmaceuty.



Sezon edukacyjny nabiera tempa. Jako że 
Aptekarz Polski ma ambicje pomagać farmaceutom 
w utrwalaniu i zdobywaniu nowej wiedzy przygoto-
waliśmy bogaty zestaw artykułów problemowych, 
których poznanie może przyczynić się do wzboga-
cenia kompetencji zawodowych. 

Bieżący numer otwiera artykuł autorstwa 
doktor Anny Serafin „Leki o wąskim indeksie te-
rapeutycznym”. W podsumowaniu artykułu autor-
ka pisze, że „leki o wąskim indeksie terapeutycznym 
należy stosować ostrożnie. Jak pokazuje badanie 
przeprowadzone w 2002 roku ryzyko hospitalizacji 
pacjentów stosujących leki o wąskim indeksie tera-
peutycznym jest istotnie wyższe, niż u pacjentów sto-
sujących leki o szerokim zakresie terapeutycznym”. 

–„Jak wykazano, najczęstszymi przyczynami 
hospitalizacji była nieskuteczna dawka terapeutyczna, 
interakcje z innymi lekami i konieczność wdrożenia 
intensywnego monitorowania pacjenta. Taki charak-
ter leków wymaga, aby pacjent stosował się restryk-
cyjnie do wymogów przepisanej dawki, czasu przyj-
mowania leku oraz jego sposobu. Zarówno lekarz 
prowadzący, jak i farmaceuta wydający lek w aptece 
powinien poinformować go, że każde odstępstwo od 
zapisanych zaleceń może stanowić realne zagrożenie 
dla jego zdrowia”. 

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego 
i życzymy czytelnikom, żeby chcieli się cieszyć barwa-
mi jesieni, które przedstawiamy na naszej okładce. ■ 

Redakcja 
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Leki  
o wąskim 
indeksie 
terapeutycznym

Indeks terapeutyczny, inaczej współczynnik terapeutycz-
ny, jest parametrem służącym do oceny profilu bezpieczeństwa 
produktu leczniczego. Określany jest on zarówno na etapie ba-
dań przedklinicznych prowadzonych na zwierzętach, jak i w ba-
daniach klinicznych. 

Zasadniczo indeks terapeutyczny 
to stosunek, który porównuje 
stężenie leku we krwi, przy któ-

rym występuje efekt terapeutyczny, do 
ilości, która powoduje śmierć zwierzęcia 
(badania przedkliniczne) lub objawy tok-
syczności u człowieka (badania kliniczne). 

Czym jest indeks 
terapeutyczny?

W badaniach na zwierzętach indeks terapeu-
tyczny oblicza się poprzez podzielenie śmiertelnej 
dawki leku dla 50% populacji badanych zwierząt 
(ang. lethal dose; LD50) przez minimalną skuteczną 
dawkę dla 50% populacji badanych zwierząt (ang. 
effective dose; ED50), tj. IT = LD50 / ED50. Takie okre-
ślenie indeksu terapeutycznego dla badanego leku 
jest jasne i w pełni zrozumiałe tylko w badaniach faz 
przedklinicznych. W przypadku oceny tego parame-
tru u człowieka działanie toksyczne jest zdecydowa-
nie bardziej względne. 

W praktyce klinicznej indeks terapeutyczny to 
zakres dawek, w których lek jest skuteczny (ED50) bez 
występowania ciężkich działań niepożądanych, bądź 
przy minimalnym ryzyku wystąpienia jakichkolwiek 
działań niepożądanych (dawka toksyczna u 50% pa-
cjentów, TD50). Wykorzystuje się też stosunek LD25 
do ED75. 

Indeks terapeutyczny  
a profil bezpieczeństwa 

leków
Wskaźnik terapeutyczny jest różny dla różnych 

leków i charakteryzuje ich profil bezpieczeństwa. 
W przypadku zdecydowanej większości leków zakres 
terapeutyczny jest odpowiednio szeroki, co przekła-
da się na wyższe bezpieczeństwo leku. Indeks tera-

peutyczny jest wyrażony liczbą, która mówi ile razy 
dawka skuteczna jest wyższa od dawki toksycznej. 
Im większa jest różnica pomiędzy tymi parametrami, 
tym indeks terapeutyczny jest wyższy, wskazując 
na bardziej korzystny profil bezpieczeństwa leku. 
Nie oznacza to jednak, że w przypadku dużego in-
deksu terapeutycznego lek pozbawiony jest działań 
niepożądanych.

Oczywiście dąży się do stosowania leków o wy-
sokim stosunku tych dawek, ale nie zawsze jest to 
możliwe. Ogólnie uważa się, że lek ma dobry pro-
fil bezpieczeństwa, jeśli jego indeks terapeutyczny 
przekracza wartość 10. 

Leki o wąskim indeksie 
terapeutycznym

W przypadku leków o wąskim indeksie tera-
peutycznym (ang. narrow therapeutic index drugs; 
NTID) istnieje bardzo mały zakres dawek, przy któ-
rych lek daje korzystny efekt bez powodowania 
poważnych i potencjalnie śmiertelnych powikłań. 
W przypadku tych leków już małe zmiany ich stę-
żenia w osoczu mogą powodować niewystarczającą 
odpowiedź terapeutyczną lub pojawienie się działań 
niepożądanych. 

W odniesieniu do tych leków stosuje się rów-
nież terminy „leki o krytycznej dawce”, „leki z wąskim 
oknem terapeutycznym”, „wąski zakres terapeutycz-
ny” lub „wąski stosunek terapeutyczny”. W przypadku 
tych leków stosunkowo niewielkie różnice w dawce 
lub stężeniu mogą prowadzić do poważnych niepo-
wodzeń terapeutycznych. 

W Europie nie ma jednoznacznej definicji dla 
leków o wąskim indeksie terapeutycznym, w której 
zawarte są dane liczbowe na temat tego, jaką war-
tość indeks terapeutyczny musi osiągnąć, by lek 
zaklasyfikować do tej grupy bądź nie. 

W USA Amerykańska Agencja ds. Żywności 
i Leków (FDA) definiuje lek o wąski indeksie terapeu-
tycznym jako lek, dla którego różnica między dawką 
śmiertelną a skuteczną jest dwukrotnie mniejsza lub 
różnica między minimalnym stężeniem toksycznym ►
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ków Gotowych (ang. Committee for Medicinal Prod-
ucts for Human Use, CHMP) Europejskiej Agencji 
Oceny Leków (EMA, European Medicines Agency) 
[2]. Na podstawie tej wytycznej część produktów 
leczniczych może zostać zwolniona z obowiązku 
wykonywania tego typu badań. Zwolnienie z tych 
badań dla stałych postaci leków możliwe jest w opar-
ciu o system klasyfikacji biofarmaceutycznej (ang. 
Biopharmaceutical Classification System, BCS), je-
śli równoważność produktów można udowodnić 
na podstawie danych in vitro. 

Kiedy lek może być zwolniony z badań 
biorównoważności?

Zgodnie z wymienioną wytyczną muszą być 
spełnione następujące warunki:
	substancja czynna należy do klasy I BCS, czyli 

ma udowodnioną wysoką rozpuszczalność 
i podlega całkowitej absorpcji;

	wykazano bardzo szybkie (> 85% w ciągu 15 
minut) lub podobnie szybkie (85% w ciągu 
30 minut) charakterystyki uwalniania in vitro 
produktu badanego i referencyjnego;

	substancje pomocnicze, które mogą mieć 
wpływ na biodostępność substancji czynnej 
są takie same pod względem ilościowym 
i jakościowym.

W przypadku leków generycznych, dla których 
nie ma możliwości zwolnienia z prowadzenia badań 
porównujących dostępność biologiczną, należy za-
planować i przeprowadzić takie badanie u zdrowych 
ochotników. W tym badaniu oceniane są różnice 
między lekiem oryginalnym a generycznym dla punk-
tów końcowych, którymi są podstawowe parametry 
farmakokinetyczne, takie jak AUC (ang. area under 
the curve) – pole powierzchni pod krzywą zależno-
ści zmian stężenia leku od czasu, Cmax – stężenie 
maksymalne leku i tmax – czas wystąpienia stężenia 
maksymalnego. Zakres akceptacji dla zlogarytmowa-
nych wartości przy 90% przedziale ufności dla tych 
parametrów najczęściej wynosi 80-125%. 

Ograniczenia dla leków o wąskim indeksie 
terapeutycznym

Punkt 4.19 omawianej wytycznej wprowadza 
istotne ograniczenia dla leków o wąskim indeksie 
terapeutycznym, jeśli chodzi o możliwość uzyskania 
pozwolenia w kategorii leku odtwórczego. Przede 
wszystkim nie mogą one zostać zwolnione z badań 
biorównoważności. Ponadto, dopuszczalny zakres 
tolerancji ulega istotnemu zawężeniu na poziomie 
-10%/+11% przy 90% przedziale ufności. 

Czy leki o wąskim indeksie terapeutycznym 
powinny podlegać bardziej restrykcyjnym 

kryteriom?

Pomimo tych istotnych ograniczeń, w wielu 
publikacjach nadal zwraca się uwagę na to, że te 
badania mogą być niewystarczające, aby zapewnić 
odpowiedni poziom skuteczności i bezpieczeństwa. 
Co więcej odnotowuje się liczne doniesienia na temat 
wątpliwości lekarzy i farmaceutów na temat leków 
o wąskim indeksie terapeutycznym, zarejestrowa-
nych jako odpowiedniki. Raportowane są sytuacje 
w których u pacjentów, u których zamieniono orygi-
nalny lek przeciwpadaczkowy na jego odpowiednik 
wystąpiły napady padaczki. 

Już w 1997 roku FDA wydało oficjalną opinię 
o tym, że nie znajduje podstaw ani powodów, dla 
których leki o wąskim indeksie terapeutycznym po-
winny podlegać specjalnym, bardziej restrykcyjnym 
kryteriom ustalania równoważności terapeutycznej 
niż pozostałe leki. Jednak pojawiające się wątpli-
wości oraz raportowane zdarzenia mówiące o tym, 
że zamiana tych leków może być niebezpieczna dla 
pacjenta, stanowią podstawę do podejmowana ko-
lejnych. 

Substytucja leków przeciwpadaczkowych

American Academy of Neurology (AAN) zajęła 
oficjalne stanowisko sprzeciwiające się substytucji 
leków przeciwpadaczkowych bez zatwierdzenia przez 
lekarza prowadzącego i zgody samego pacjenta. 

a minimalnym stężeniem terapeutycznym jest dwu-
krotnie mniejsza, a bezpieczne i skuteczne stoso-
wanie leku wymaga starannego zwiększania dawki 
i jednoczesnego monitorowania stanu pacjenta. 

NTID a monitowanie  
stężenia leku we krwi

Większość leków ma szeroki indeks terapeu-
tyczny i są one przyjmowane w oparciu o sprawdzony 
i ustalony schemat dawkowania. Skuteczność ich 
działania podlega ocenie, ale zwykle nie ma potrzeby 
badania stężenia we krwi. Inaczej należy postępować 
w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycz-
nym. 

Ze względu na małe różnice między ich sku-
teczną a toksyczną dawką, niewielkie zmiany w dawce 
NTID mogą prowadzić do znaczących zmian w odpo-
wiedzi farmakodynamicznej (PD), a zatem ich stoso-
wanie powinno być zindywidualizowane. Aby uzyskać 
stężenie leku w wąskich granicach nie wystarczy tylko 
regularne stosowanie zalecanych dawek leku. Wąski 
indeks terapeutyczny oznacza, że przypadkowe prze-
dawkowanie jest możliwe w normalnych warunkach 
stosowania, w szczególności w przypadku pacjentów 
przyjmujących jednocześnie inne leki lub na skutek 
przypadkowej interakcji np. z alkoholem. 

Indeks terapeutyczny 
a indywidualny profil 

farmakologiczny
U każdego pacjenta profil farmakologiczny 

jest nieco inny, ponieważ na każdym etapie obec-
ności leku w organizmie (wchłanianie, metabolizm, 
dystrybucja w organizmie i eliminacja leku) może 
dochodzić do zaburzeń, które dla bezpieczeństwa 
tego typu leków są istotne. Na kinetykę leku wpły-
wają teki parametry jak wiek, ogólny stan zdrowia, 
czynniki genetyczne i inne przyjmowane leki lub 
pokarm. Współistnienie stanów patologicznych zlo-
kalizowanych w narządach odpowiedzialnych za losy 

leku w organizmie (niewydolność nerek, ciężkie cho-
roby wątroby, choroby żołądkowo-jelitowe, stany 
patologiczne w hipo- lub dysproteinemii, zaburze-
nia wodne i elektrolitowe oraz kwasowo-zasadowe) 
istotnie wpływa na profil farmakokinetyczny leków, 
a w szczególności leków o wąskim indeksie tera-
peutycznym. 

Co więcej – prędkość przemian leku w ustroju 
może zmieniać się w czasie i może być różna w róż-
nych dniach dla tej samej osoby. W przypadku tej 
grupy leków stosowanie ich powinno odbywać się 
pod ścisłym nadzorem lekarza, a dawka dostoso-
wana powinna być w oparciu o rzeczywiste wyniki 
pomiarów stężenia leku we krwi. Można to osiągnąć 
poprzez terapeutyczne monitorowanie stężenia leku 
we krwi. Intensywnemu monitorowaniu podlegają 
ponadto leki stosowane w chorobach zagrażają-
cych życiu, charakteryzujące się dużą zmiennością 
osobniczą pod kątem profilu farmakokinetycznego 
lub cechujące się nieliniową farmakokinetyką lub 
wysokim współczynnikiem dystrybucji. 

Indeks terapeutyczny 
w kontekście substytucji 

leków 
W przypadku leków o wąskim indeksie tera-

peutycznym, istotnym zagadnieniem wymagającym 
bliższego omówienia jest stosowanie leku gene-
rycznego jako odpowiednika leku oryginalnego. 
Dla przypomnienia, zgodnie z Prawem farmaceu-
tycznym „odpowiednikiem referencyjnego produktu 
leczniczego jest produkt leczniczy posiadający taki 
sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, 
taką samą postać farmaceutyczną, jak referencyjny 
produkt leczniczy, i którego biorównoważność wobec 
referencyjnego produktu leczniczego została potwier-
dzona odpowiednimi badaniami biodostępności” [1]. 

W Unii Europejskiej badania biorównoważno-
ści przeprowadzane są zgodnie z opublikowanymi 
w 2010 roku wytycznymi Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi, Komitetu ds. Le-

►
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wiele badań, które wykazały istotne różnice w stęże-
niach fenytoiny w surowicy u pacjentów stosujących 
leki generyczne i oryginalne. 

W przypadku fenytoiny najważniejszą jej cechą 
decydującą o wysokiej toksyczności i zmienności 
jest jej profil farmakokinetyczny. Jest to lek, który 
w ponad 90% wiąże się z albuminami i glikoprote-
iną, a tylko nieznaczna jego część ulega wydaleniu 
w postaci niezmienionej przez nerki. Większość leku 
jest metabolizowana. Już w stężeniach terapeutycz-
nych fenytoiny następuje wysycenie enzymów bio-
rących udział w jej metabolizmie. Skutkiem tego 
jest wzrost stężenia leku, zmniejszenie klirensu cał-
kowitego i wydłużenie biologicznego okresu pół-
trwania. Nieliniowy charakter metabolizmu feny-
toiny prowadzi do bardzo szybkiej kumulacji leku 
w organizmie i pojawianiu się efektów toksycznych. 

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 
(amitryptylina, dezypramina, imipramina, norptrypty-
lina, klozapina) charakteryzuje zarówno wąski indeks 
terapeutyczny, jak i duże wewnątrz- i międzyosob-
nicze zróżnicowanie w odniesieniu do ich profilu 
farmakokinetycznego, wynikające głównie z różnej, 
uwarunkowanej również genetycznie, aktywności 
izoenzymów cytochromu P450 (CYP2D6, CYP2C9, 
CYP2C19). W wyniku tego stężenie trójpierście-
niowych leków przeciwdepresyjnych po podaniu 
dawek zwykle stosowanych może różnić się nawet 
100-krotnie. 

Sole litu stosowane są w przypadku wystąpie-
nia epizodu maniakalnego w zaburzeniach afektyw-
nych dwubiegunowych, jak również w zapobieganiu 
nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. 

Skuteczne minimalne stężenie leku w osoczu 
w przypadku znoszenia objawów ostrej manii po-
winno być w zakresie 0,8-1,3 mmol/l, a w celach 
profilaktycznych - od 0,6 do 1 mmol/l. Jednocześnie 
stężenie powyżej 3 mmol/l uważa się za potencjalnie 
śmiertelne. Tak jak w przypadku trójpierścieniowych 
leków przeciwdepresyjnych, cząsteczkę tę charakte-
ryzuje również duże między- i wewnątrzosobnicze 
zróżnicowanie stężeń. Jednak źródłem dużego zróż-

nicowania stężeń litu jest klirens nerkowy, wahający 
się w granicach od 10 do 40 ml/min oraz objętość 
dystrybucji stanowiąca od 20 do 120% masy ciała. 
Dodatkowo, zmiana rozpuszczalności soli litu i szyb-
kości wchłaniania niekorzystnie wpływają na jej pro-
fil bezpieczeństwa. Wszystkie te czynniki stanowią 
podstawę do konieczności bezwzględnego moni-
torowania stężeń tego leku w organizmie pacjenta.

Antybiotyki aminoglikozydowe (gentamycy-
na, tobramycyna, netilmycyna, amikacyna, dibekacy-
na, streptomycyna, kanamycyna) to silnie działające 
leki przeciwbakteryjne o wąskim indeksie terapeu-
tycznym, które są obarczone stosunkowo dużym 
ryzykiem działania oto- i nefrotoksycznego oraz 
charakteryzują się dużym międzyosobniczym zróż-
nicowaniem pod kątem profilu farmakokinetycznego 
(znaczne różnice objętości dystrybucji i funkcji nerek).

Leki immunosupresyjne stanowią grupę 
leków, która budzi ogromne emocje i dyskusje 
pod kątem możliwości stosowania odpowiedników 
dla leków oryginalnych. W 2011 roku Europejskie 
Towarzystwo Transplantacyjne opublikowało zalece-
nia zachowania szczególnej ostrożności przy zmia-
nie leków immunosupresyjnych z leku oryginalnego 
na odpowiednik. 

Zmiana taka powinna być rozważana tylko 
i wyłącznie w przypadku utraty skuteczności lub po-
jawienia się istotnych działań niepożądanych. Wynika 
to z faktu, że skuteczność leku immunosupresyjnego 
stosowanego przez pacjenta po wykonaniu prze-
szczepu zapobiega jego odrzuceniu. 

Do najczęściej stosowanych leków immuno-
supresyjnych należą inhibitory kalcyneuryny (CNI 
— cyklosporyna i takrolimus) oraz antymetabolity 
(głównie pochodne kwasu mykofenolowego). Są 
to leki, które charakteryzuje zmienny profil farma-
kokinetyczny zależny od stanu klinicznego pacjenta 
oraz czasu, jaki upłynął od momentu wykonania 
przeszczepu. 

Cyklosporyna stosowana jest u pacjentów 
po przeszczepieniu narządów miąższowych, takich 
jak nerki, wątroba, serce, płuca, trzustka i również 

W opinii swojej argumentuje, że nawet pozornie 
nieznaczne różnice w lekach przeciwpadaczkowych 
mogą powodować ciężkie do zahamowania napady 
padaczkowe oraz objawy zatrucia [3]. Pomimo tego, 
nadal praktykowane jest stosowanie zamienników 
zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. 
W większości dostępne opublikowane dane wska-
zują na możliwość bezpiecznego stosowania gene-
rycznych leków o wąskim indeksie terapeutycznym, 
chociaż liczba badań, w szczególności tych rando-
mizowanych, jest wciąż niewielka. Należy pamiętać, 
że część publikacji wskazuje na istotne różnice w far-
makokinetyce leku oryginalnego 
i preparatów generycznych, 
zwłaszcza w niektórych 
grupach chorych.

Które grupy 
leków 

wymagają 
wdrożenia 

monitorowania?
Poniżej omówiono wy-

brane grupy leków charaktery-
zujące się stosunkowo wysoką tok-
sycznością, wynikającą głownie z wąskiego indeksu 
terapeutycznego i z związku z tym wymagające 
wdrożenia terapeutycznego monitorowania danych 
cząsteczek we krwi pacjenta.

Glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna, 
która jest lekiem stosowanym w migotaniu przed-
sionków z szybką czynnością komór oraz w zaawan-
sowanej niewydolności serca w stopniu odpowia-
dającym II, III i IV klasie według czynnościowego 
podziału NYHA. Zakres terapeutyczny dla digoksyny 
wynosi od 0,5 do 2,0 ng/ml. Ponadto, profil farma-
kokinetyczny digoksyny jest zróżnicowany i w dużym 
stopniu zależny od wieku i masy ciała pacjenta, po-
nieważ transport cząsteczki odbywa się za pomocą 

glikoproteiny P wykazującej znaczny polimorfizm 
genetyczny. Na skutek silnego powinowactwa do 
glikoproteiny P, digoksyna wchodzi w szereg inter-
akcji zwłaszcza z lekami będącymi inhibitorami tego 
białka, np. chinidyna zwiększa stężenie digoksyny 
o 50-150%. 

Istotną rolę w bezpiecznym dawkowaniu 
leku ma stan wydolności nerek pacjenta, ponie-
waż usuwanie leku z organizmu w 60-80% przez 
nerki zależne jest od filtracji kłębuszkowej oraz ak-
tywnej sekrecji kanalikowej. Dodatkowo, działanie 
farmakologiczne digoksyny związane jest ze stęże-

niem jonów potasowych, stąd 
występowanie u pacjenta 

hipokaliemii, hipomagne-
zemii czy niedoczynno-
ści tarczycy podwyższa 
ryzyko wystąpienia ob-
jawów niepożądanych 
nawet już w zakresie 
stężeń terapeutycznych. 

W przypadku pacjentów 
z objawami przedawkowa-
nia bądź z zaburzeniami 

czynności nerek czy stosu-
jących leki mogące powodo-
wać istotne z punktu widzenia 
klinicznego interakcje, należy 

poddawać ich terapeutycznemu 
monitorowaniu stężenia leku we krwi [4].

Leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, feno-
barbital, karbamazepina, lamotrygina, prymidon, 
etosuksymid, kwas walproinowy) stanowią jedną 
z najbardziej charakterystycznych grup farmako-
logicznych o wąskim indeksie terapeutycznym, dla 
których odnotowano istotne różnice w przypadku 
stosowania leków oryginalnych wobec leków ge-
nerycznych. 

Najlepiej opisaną i przebadaną cząsteczką w tej 
grupie jest fenytoina, dla której pierwsze doniesienia 
na temat toksyczności opublikowane zostały w latach 
60-tych XX wieku. Największa liczba doniesień po-
chodziła z Australii. Od tego czasu przeprowadzono 

►
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Fluorouracyl stosowany jest w nowotworach 
przewodu pokarmowego (przede wszystkim w no-
wotworach jelita grubego), piersi, głowy i szyi. Nie-
liniowa farmakokinetyka 5-FU oraz bardzo wąski 
indeks terapeutyczny wymagają bardzo przemyśla-
nego określania skutecznej dawki terapeutycznej. 

Farmakokinetycznym wskaźnikiem pozwalają-
cym przewidzieć najwyższą skuteczność terapeutycz-
ną leczenia 5-FU jest całkowite narażenie na lek lub 
pole pod krzywą (AUC). Przy minimalnym stężeniu 
>1,5 μmol/l oraz AUC >30 μg × h/ml pojawia się 
ryzyko leukopenii, natomiast zmniejszenie AUC może 
sprzyjać nawrotom choroby [6]. 

Kolejnym przykładem cytostatyku o nieliniowej 
kinetyce jest doksorubicyna stosowana w leczeniu 
ostrych białaczek oraz nowotworów złośliwych (m.in. 
płuc, tarczycy, głowy, szyi i układu moczowo-płcio-
wego). Charakteryzuje się ona dużą zmiennością 
między- i wewnątrzosobniczą, a stężenie leku w dużej 
części uzależnione jest od stopnia wydolności wątro-
by. Zakres stężeń minimalnych w stanie stacjonarnym 
0,5-2,5 μmol/l uważany jest za terapeutyczny. 

W przypadku stosowania chemioterapii, naj-
częściej mamy do czynienie z terapią skojarzoną, 
w której stosowanych jest kilka leków o bardzo 
silnym działaniu. W związku z tym bardzo często 
u tych pacjentów prowadzi się terapię monitorowaną. 

Teofilina jest stosowana w stanach spastycz-
nych oskrzeli towarzyszących astmie oskrzelowej, 
przewlekłemu nieżytowi oskrzeli czy przewlekłej 
obturacyjnej chorobie płuc. 

Z uwagi na wąski zakres terapeutyczny i duże 
osobnicze zróżnicowanie farmakokinetyki, każdy 
pacjent stosujący teofilinę powinien mieć zlecone 
monitorowanie stężenia leku w surowicy. Jej okres 
półtrwania ulega istotnym zmianom i zależny jest od 
wielu czynników (np. palenia tytoniu). U noworodków 
wynosi średnio 26 h, u dorosłych 7,7 h, a u doro-
słych palących papierosy 4-5 h. Ponadto na jego 
kinetykę wpływają również stany patologiczne takich 

narządów jak wątroba, płuca oraz interakcje z często 
stosowanymi lekami, np. jednoczesne podanie cyme-
tydyny powoduje wzrost stężenia teofiliny o 30—40% 
w ciągu 24 h.

Podsumowanie
Leki o wąskim indeksie terapeutycznym należy 

stosować ostrożnie. Jak pokazuje badanie przepro-
wadzone w 2002 roku ryzyko hospitalizacji pacjentów 
stosujących leki o wąskim indeksie terapeutycznym 
jest istotnie wyższe, niż u pacjentów stosujących leki 
o szerokim zakresie terapeutycznym. 

Jak wykazano, najczęstszymi przyczynami ho-
spitalizacji była nieskuteczna dawka terapeutyczna, 
interakcje z innymi lekami i konieczność wdroże-
nia intensywnego monitorowania pacjenta [7]. Taki 
charakter leków wymaga, aby pacjent stosował się 
restrykcyjnie do wymogów przepisanej dawki, cza-
su przyjmowania leku oraz jego sposobu. Zarów-
no lekarz prowadzący, jak i farmaceuta wydający 
lek w aptece powinien poinformować go, że każde 
odstępstwo od zapisanych zaleceń może stanowić 
realne zagrożenie dla jego zdrowia. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
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szpiku. Stężenie stacjonarne uzyskiwane jest po 5 
dniach przyjmowania leku. Na zmienny profil farma-
kokinetyczny istotnie wpływa dynamiczny metabo-
lizm wątrobowy, który na skutek nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu tego organu może spowodować 
2, a nawet 3-krotne zwiększenie ekspozycji na cy-
klosporynę. 

Ponadto istnieje duże ryzyko wystąpienia inter-
akcji z innymi lekami będącymi induktorami CYP3A4 
(barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, feny-
toina, nafcylina, probukol, orlistat, ziele dziurawca, 
tyklopidyna, sulfinpyrazon, terbinafina, bozentan). 
Odnotowano również przypadki podwyższonej bio-
dostępności leku podczas jednoczesnego spożywa-
nia soku grejpfrutowego. 

Takrolimus stosowany jest u pacjentów 
po przeszczepie nerek, serca lub wątroby, stan sta-
cjonarny uzyskiwany jest zwykle po 3-12 dniach le-
czenia. Takrolimus charakteryzuje duża zmienność, 
jeśli chodzi o stopień wchłaniania leku z przewodu 
pokarmowego. U chorych na cukrzycę z gastroparezą  
i/lub zaburzeniami perystaltyki jelit w następstwie 
niewydolności układu wegetatywnego, u pacjen-
tów po przebytych zabiegach resekcji pętli jelita 

czy u chorych z nasilonymi objawami zespołu jelita 
drażliwego, może dochodzić do niewystarczającego 
wchłaniania leku z przewodu pokarmowego [5].

Cytostatyki ze względu na to, że ich zadaniem 
jest niszczenie żywych komórek organizmu, mają 
niski wskaźnik terapeutyczny i – co za tym idzie – 
wąski zakres terapeutyczny. 

Metotreksat (MTX) stosowany jest w skoja-
rzeniu z innymi lekami w leczeniu ostrych białaczek, 
nowotworów złośliwych piersi, jajnika, płuc, głowy 
i szyi. Podobnie jak fenytoina, charakteryzuje się far-
makokinetyką nieliniową, w 70% wiąże się z białkami 
osocza (albuminą i kwaśną α1-glikoproteiną). 

Gdy metotreksat osiągnie stężenie powyżej 
50 μmol/l następuje wysycenie białek osocza wiążą-
cych lek i gwałtownie rośnie ilość wolnej frakcji MTX, 
o wysokiej aktywności farmakologicznej. Tym samym 
zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożąda-
nych, szczególnie przy współistniejącej niewydolności 
nerek, wątroby, obecności płynu wysiękowego w ja-
mach ciała oraz równoczesnym podawaniu innych 
cytostatyków. 
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Dane statystyczne wykazują, że każdego roku z powo-
du nowotworów umiera ponad 6 milionów osób, co sprawia, 
że stanowią one drugą przyczynę zgonów na świecie. 

Konwencjonalne metody leczenia tych chorób obej-
mują chemioterapię, radioterapię i zabiegi chirurgiczne. Cią-
gle rosnąca śmiertelność z powodu chorób nowotworowych, 
a także niska skuteczność, wysoka toksyczność dostępnych 
terapii i częste remisje choroby po ich zakończeniu wzmaga-
ją potrzebę rozwoju alternatywnych metod leczenia. Jedną 
z nich jest immunoterapia.

Immunoterapia
w walce z nowotworami

Immunoterapia w walce z nowotwo-
rami, to innowacyjna strategia lecze-
nia polegająca na stymulacji układu 

odpornościowego organizmu, który 
posiada naturalne mechanizmy obrony 
przeciwnowotworowej. Ze względu na 
wysoką skuteczność w wielu przypadkach 
i jednocześnie niską toksyczność dla or-
ganizmu, immunoterapia odgrywa coraz 
większe znaczenie we współczesnej on-
kologii. Przypuszcza się, że w przyszłości 
zdominuje leczenie chorób nowotwo-
rowych i już w ciągu kilku kolejnych lat 
będzie wykorzystywana w terapii nawet 
co drugiego nowotworu. 

Innowacyjna strategia 
leczenia nowotworów
W ciągu ostatnich dziesięcioleci odkryto wiele 

istotnych zależności pomiędzy chorobami nowo-
tworowymi, a układem odpornościowym. Komórki 
nowotworowe wykazują zdolność do unikania na-
turalnych mechanizmów obronnych układu immu-
nologicznego, co umożliwia im niekontrolowany 
podział, destrukcję tkanek i rozprzestrzenianie się 
w organizmie. 

Podczas gdy mechanizm większości leków 
przeciwnowotworowych opiera się na toksycznym 
działaniu wobec zmienionych komórek, immunote-
rapia ma na celu modulację i wzmocnienie mechani-
zmów obronnych układu odpornościowego w wal-
ce z tą chorobą. Wysoka skuteczność w przypadku 
niektórych nowotworów oraz niska szkodliwość dla 
zdrowych komórek organizmu spowodowały, że już 
dziś immunoterapia znajduje zastosowanie w lecze-
niu kilku nowotworów złośliwych – czerniaka, nie-

drobnokomórkowego raka płuca, raka nerki, a także 
nowotworów głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina, raka 
pęcherza moczowego czy nowotworów hematolo-
gicznych. 

Immunoonkologia jest dziedziną rozwijającą 
się niezwykle intensywnie, dlatego wielu chorych ma 
również możliwość skorzystania z terapii innowacyj-
nymi środkami leczniczymi poprzez udział w bada-
niach klinicznych. Pomimo optymistycznych wyników 
terapeutycznych i wielu badań prowadzonych na 
całym świecie, wyzwaniem immunoterapii pozo-
stają wysokie koszty leczenia, a także opracowanie 
narzędzi, pozwalających lekarzom wskazywać cho-
rych, u których leki immunologiczne wykażą wysoką 
i trwałą skuteczność.

Historia immunoonkologii
Układ immunologiczny odgrywa zasadniczą 

rolę w zwalczaniu wielu chorób, w tym nowotworów. 
Dowodem na to jest m.in. zwiększona zachorowal-
ność na niektóre nowotwory u chorych poddanych 
immunosupresji, występowanie remisji choroby po 
zastosowaniu immunomodulatorów czy obecność 
wielu komórek układu odpornościowego w obrębie 
ognisk nowotworowych. Immunoterapia jest metodą 
leczenia polegającą na wzmocnieniu mechanizmów 
obronnych układu immunologicznego, wykorzystu-
jącą jego zdolność do rozpoznania i eliminowania 
komórek nowotworowych. 

Pierwsze badania w zakresie immunoonkologii 
rozpoczęto ponad sto lat temu, po zaobserwowaniu 
niewyjaśnionych, spontanicznych remisji nowotwo-
rów, występujących u niektórych pacjentów podczas 
rozmaitych infekcji. Eksperymentalne terapie pacjen-
tów cierpiących na nowotwory polegały na indukcji 
zakażenia zjadliwymi szczepami bakterii chorobo-
twórczych, co wiązało się jednak z bardzo wysokim 
ryzykiem wystąpienia groźnych powikłań. Mimo, 
że eksperymenty wiązały się z niepowodzeniem, 
udowodniono jednak, że układ immunologiczny 
organizmu walczącego z ciężkim zakażeniem ule-
ga bardzo silnej aktywacji, co wspomaga organizm 
w walce z nowotworem. ►
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Adoptywna terapia 
komórkowa

Ten rodzaj terapii polega na wykorzystaniu 
własnych, zmodyfikowanych in vitro komórek od-
pornościowych pacjenta i zwrotnym ich podaniu 
do krwiobiegu, gdzie precyzyjnie eliminują komórki 
nowotworowe. 

W każdym przypadku immunoterapii adop-
tywnej, konieczne jest opracowanie procedur pozy-
skiwania i modyfikacji komórek immunologicznych 
od chorego. Przykładem tego typu leczenia jest te-
rapia z zastosowaniem komórek T-CAR, w której 
komórki T są odpowiednio modyfikowane i wyposa-
żone w wyspecjalizowane receptory nazywane CAR 
(chimeryczne receptory antygenowe), które celują 
w komórki nowotworowe. 

Innymi komórkami, które mogą być zmody-
fikowane w celu wzmocnienia ich aktywności prze-
ciwnowotworowej są naturalne komórki NK (LAK) 
i limfocyty naciekające nowotwór (TIL), a także ko-
mórki dendrytyczne (DCs, aktywujące limfocyty). 
Komórki LAK i TIL otrzymywane są poprzez stymu-
lację za pomocą IL-2 lub TNF, a po ich namnożeniu 
w warunkach ex vivo mogą być zwrotnie podawane 
choremu, podobnie jak komórki dendrytyczne. Po 
wyizolowaniu niedojrzałych komórek DCs z krwi ob-
wodowej pacjenta, są one stymulowane cytokinami 
i modyfikowane in vitro w procesie polegającym na 
inkubowaniu z odpowiednimi antygenami lub trans-
fekcji genami kodującymi antygeny nowotworowe. 

Z terapią wykorzystującą komórki dendrytycz-
ne wiąże się wiele trudności, wynikających z jej in-
dywidualizacji. Przeprowadza się ją według potrzeb 
konkretnego pacjenta, co sprawia, że jest to proces 
długotrwały i kosztowny. Z tego względu próby 
kliniczne z ich wykorzystaniem były dotychczas pro-
wadzone na małych populacjach chorych, a badania 
kliniczne III fazy należą do rzadkości. 

Istnieje jedna „szczepionka” tego typu, zareje-
strowana do wykorzystania klinicznego w roku 2010 
w Stanach Zjednoczonych. Jest nią preparat Sipu-
leucel T przeznaczony do stosowania u chorych na 

u raka prostaty w stadium hormonooporności. W jej 
skład wchodzą autologiczne komórki prezentujące 
antygen, hodowane w obecności rekombinowanego 
białka składającego się z antygenów oraz immuno-
stymulatora.

Inhibitory punktów 
kontrolnych

Limfocyty T otrzymują zestaw sygnałów pobu-
dzających lub hamujących, dostarczanych poprzez 
specjalne receptory i ich ligandy, zwane punktami 
kontrolnymi układu odpornościowego. Dzięki nim, 
układ odpornościowy pozostaje w stanie równowa-
gi zachowując tolerancję dla antygenów własnych, 
jednocześnie eliminując patogeny. 

Zbyt silna odpowiedź immunologiczna może 
powodować uszkodzenie tkanek i choroby autoim-
munologiczne, natomiast zbyt słaba reakcja sprzyja 
rozwojowi wielu chorób, w tym nowotworów. 

Cząsteczkami błonowymi, które regulują od-
powiedź immunologiczną, zapobiegając niepoha-
mowanej aktywacji limfocytów T, są receptory PD-1, 
PDL1 i antygen limfocytów cytotoksycznych typu 4 
(CTLA4). Komórki nowotworowe unikają rozpoznania 
przez układ immunologiczny między innymi poprzez 
modyfikację tych receptorów, wydzielając cytokiny, 
które pobudzając receptory, zwiększają podatność 
na supresję komórek odpornościowych, a nawet ich 
apoptozę. W związku z tym uznaje się, że szlak PD-1/
PD-L1 i CTLA4 są ważnymi mechanizmami ucieczki 
komórek nowotworowych spod nadzoru układu 
immunologicznego. 

Zdefiniowanie znaczenia molekuł o działaniu 
immunosupresyjnym obecnych na powierzchni ko-
mórek efektorowych wskazało potencjalne punkty 
uchwytu dla terapii celowanych i doprowadziło do 
stworzenia przeciwciał monoklonalnych anty-CTLA4, 
anty-PD1 i anty-PD-L1. Dotychczas w onkologii zna-
lazło zastosowanie sześć przeciwciał monoklonal-
nych blokujących sygnały pochodzące z punktów 
kontrolnych układu odpornościowego. 

W latach 80-tych rozpoczęto produkcję cyto-
kin - pierwszych leków biologicznych, stymulujących 
układ odpornościowy. Pomimo wysokiej skutecz-
ności w niektórych przypadkach, terapia z użyciem 
cytokin okazała się wykazywać dużą toksyczność 
i obarczona była groźnymi działaniami niepożądany-
mi. Przełom w immunoonkologii nastąpił w ostatnich 
latach, kiedy po raz pierwszy w praktyce klinicznej 
wykorzystano wiedzę dotyczącą przeciwciał mono-
klonalnych i punktów kontrolnych układu immuno-
logicznego. 

Strategie wykorzystywane  
w immunoonkologii

W immunoterapii nowotworów wyróżnia się 
trzy główne strategie leczenia:

•	 immunoterapia bierna, w której wykorzysty-
wane są głównie przeciwciała monoklonal-
ne, łączące się z antygenami na powierzchni 
komórek;

•	 immunoterapia czynna, polegająca na sty-
mulacji układu odpornościowego chorego, 
która dzielona jest na: 

a. immunoterapię czynną swoistą („szczepionki” 
przeciwnowotworowe w postaci odpowied-
nio spreparowanych komórek lub antygenów 
nowotworowych, a także stymulowanych an-
tygenami nowotworowymi komórek den-
drytycznych);

b. immunoterapia czynna nieswoista (podawa-
nie czynników immunostymulujących, takich 
jak cytokiny);

•	 immunoterapia adoptywna, która polega na 
podaniu pacjentowi aktywowanych w warun-
kach in vitro komórek układu odpornościo-
wego, np. komórek LAK (limfokine activated 
killer cells) lub TIL (tumor infiltrating lymp-
hocytes).

Przeciwciała monoklonalne
Przeciwciała monoklonalne swoiste wobec 

nowotworu są najlepiej poznaną i najczęściej sto-
sowaną w praktyce klinicznej formą immunoterapii 
przeciwnowotworowej. Ich celem jest nasilanie od-
powiedzi immunologicznej organizmu i hamowanie 
rozwoju choroby nowotworowej.

Przeciwciała monoklonalne są białkami pro-
dukowanymi przez organizm, które można ukie-
runkowywać wobec specyficznych antygenów wy-
stępujących na komórkach nowotworowych, w celu 
zahamowania ich wzrostu. 

Zastosowanie pierwszych przeciwciał mo-
noklonalnych stanowiło przełom w onkologii, co 
wiązało się z poprawą rokowania wielu pacjentów 
cierpiących na nowotwory, którzy wcześniej nie od-
powiadali na żadne leczenie. Początkowo zakładano, 
że aktywność przeciwnowotworowa przeciwciał po-
lega wyłącznie na wiązaniu i unieczynnianiu okre-
ślonych receptorów pobudzających wzrost komórek 
nowotworowych. Z biegiem lat odkryto jednak, że 
ich mechanizm działanie jest znacznie szerszy. 

Wykazują one aktywność cytotoksyczną wzglę-
dem zmienionych komórek, mogą być ukierunko-
wane na określone białka supresorowe (punkty kon-
trolne) na powierzchni komórek immunologicznych 
i eliminować niektóre białka obecne w mikrośrodo-
wisku guza. 

Próby wzmocnienia cytotoksyczności wzglę-
dem komórek nowotworowych, a tym samym nasi-
lenia aktywności klinicznej przeciwciał, skupiają się 
na tworzeniu ich koniugatów z substancjami tok-
sycznymi — radioizotopami i chemioterapeutykami. 
Pozwalają one na dostarczenie leków bezpośrednio 
do komórek nowotworowych z pominięciem zdro-
wych tkanek. Przykładem zarejestrowanych radioim-
munokoniugatów są ibrytumomab i tositumomab, 
stosowane w leczeniu nawrotowych chłoniaków nie-
ziarniczych. Ich mechanizm działania polega na wią-
zaniu się z cząsteczką CD20 na powierzchni komórek 
chłoniaka B-komórkowego. Aktualnie na całym świe-
cie trwają badania nad ponad 100 przeciwciałami 
monoklonalnymi w leczeniu różnych nowotworów. 

►

►
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Wzrost zainteresowania immunoterapią no-
wotworów w ciągu ostatnich lat przyczynił się do 
opracowania wielu innych potencjalnych szczepio-
nek, będących jeszcze w trakcie badań. Większość 
z nich, mimo obiecujących rezultatów w badaniach 
I lub II fazy, nie zostało jednak dotąd poddanych 
badaniom fazy III. 

Mogą one składać się z różnych struktur, 
w tym białek, DNA, wirusów i bakterii, zmodyfiko-
wanych komórek nowotworowych pobranych od 
chorego, a także antygenów nowotworowych wraz 
z cząsteczkami chemicznymi, stymulującymi odpo-
wiedź immunologiczną organizmu. Mechanizm ich 
działania jest różnokierunkowy - mogą indukować 
zarówno swoistą odpowiedź komórkową, jak i po-
wstawanie przeciwciał. 

Jedną z metod immunoterapii czynnej jest 
zastosowanie całych komórek nowotworowych lub 
ich fragmentów (np. lizaty). Przykładem tego typu 
„szczepionki” jest OncoVAX, zarejestrowana w Ho-
landii w leczeniu raka okrężnicy. Podanie zmodyfi-
kowanych komórek nowotworowych skojarzonych 
z czynnikami immunostymulującymi umożliwia in-
tensywną aktywację komórek dendrytycznych, unie-
możliwiając komórkom nowotworowym ucieczkę 
spod nadzoru immunologicznego. 

Drugą, dostępną na rynku „szczepionką” 
przeciwnowotworową jest Melacine, zarejestrowa-
na w Kanadzie w leczeniu czerniaka. Preparat ten 
również zawiera mieszaninę unieszkodliwionych 
komórek nowotworowych pacjenta, a także zmo-
dyfikowane fragmenty prątka gruźlicy. 

Innym ciekawym przykładem są „szczepionki” 
będące jeszcze w trakcie badań, w których wykorzy-
stano bakterie Listeria monocytogenes - patogen 
wewnątrzkomórkowy, przechodzący cykl życiowy 
wewnątrz leukocytów bez ich zniszczenia. Drob-
noustrój stanowi tym samym idealny nośnik anty-
genów, które mogą ulegać długotrwałej ekspresji 
i prezentacji w komórkach dendrytycznych. 

Zastosowanie „szczepionki” immunoonko-
logicznej o nazwie GVAX Pancreas składającej się 
z bakterii Listeria, zmodyfikowanej antygenem no-
wotworowym oraz napromieniowanych komórek 

raka trzustki w badaniu II fazy umożliwiło znamien-
ną poprawę rokowania wielu pacjentów. Mediana 
przeżycia całkowitego chorych na gruczołowego 
raka trzustki (po wcześniejszym niepowodzeniu che-
mioterapii) poddawanych działaniu GVAX Pancreas 
wynosiła aż 9,7 miesiąca, co jest niezwykłym wyni-
kiem w takiej grupie pacjentów.

Onkolityczna terapia 
wirusowa

Wirus onkologiczny to typ wirusa, który posia-
da zdolność do selektywnej infekcji i lizy tylko ko-
mórek nowotworowych, nie naruszając tym samym 
prawidłowych komórek organizmu. 

Drobnoustroje te mogą stanowić nośnik dla 
czynników wywołujących śmierć komórki, wzmacniać 
odpowiedź immunogogiczną organizmu i uwalnia-
nie cytokin prozapalnych, lub zwiększać wrażliwość 
komórek nowotworowych na chemioterapię. 

W pierwszych próbach terapii wirusowej wy-
korzystywano wirusy atenuowane (niepoddane 
modyfikacjom genetycznym), a następnie wirusy 
zawierające wprowadzony transgen. Najnowsza ge-
neracja wirusów onkolitycznych posiada dodatkowo 
zmodyfikowany kapsyd. 

Jednym z obiecujących celów terapii wiruso-
wej jest nowotwór pęcherza moczowego, gdyż guz 
w jego obrębie jest łatwo dostępny dla metod tera-
peutycznych. Zastrzyki zawierające zmodyfikowane 
wirusy można wprowadzić miejscowo bezpośrednio 
do guza, a dzięki dostępnym technikom, takim jak 
USG czy rezonans magnetyczny, można łatwo mo-
nitorować postęp leczenia. 

W terapii wirusowej tego nowotworu znalazł 
zastosowanie wirus odry, którego zaletą jest możli-
wość łatwej modyfikacji genetycznej z jednoczesnym 
zachowaniem znacznej aktywności onkolitycznej. 
Przeciwnowotworowe działanie wirusa odry było 
analizowane także w przypadku szpiczaka mnogie-
go oraz czerniaka i obecnie znajduje się w trakcie 
badań klinicznych. Mechanizm działania wirusa odry 
w przypadku leczenia czerniaka polega na uwol-

W 2011 roku został zarejestrowany pierwszy 
i do dziś jeden z najbardziej popularnych leków 
w immunoterapii nowotworów - ipilimumab. Jest 
to przeciwciało skierowane przeciw CTLA-4, które-
go zastosowanie znacznie wydłuża czas przeżycia 
pacjentów z czerniakiem przerzutowym, podczas 
gdy standardowe terapie zawodzą. W roku 2015 
zarejestrowano dwa kolejne leki: pembrolizumab 
i niwolumab – inhibitory PD-1, również w leczeniu 
czerniaka. 

W kolejnych latach zastosowanie niwoluma-
bu zostało poszerzone do leczenia zaawansowane-
go lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka 
płuca, drobnokomórkowego raka płuc i chłoniaka 
Hodgkina. Dziś w onkologii wykorzystywane są rów-
nież przeciwciała anty-PD-L1, takie jak atezolizumab 
(w leczeniu raka pęcherza moczowego), avelumab 
(w leczeniu raka żołądka i agresywnego raka neu-
roendokrynnego skóry) i durwalumab (w leczeniu 
niedrobnokomórkowego nowotworu płuc). 

Obecnie trwa ponad 100 badań klinicznych 
w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa bloke-
rów immunologicznych punktów kontrolnych w róż-
nych typach nowotworu. Wykazano, że kombinacje 
różnych immunologicznych inhibitorów punktów 
kontrolnych zwiększają skuteczność leczenia, jednak 
głównym wyzwaniem jest dobranie odpowiedniej 
dawki i kombinacji leków. 

Terapia inhibitorami punktów kontrolnych jest 
u większości pacjentów dobrze tolerowana i wyka-
zuje się stosunkowo wysokim bezpieczeństwem. 
Najczęściej występujące działania niepożądane wiążą 
się z reakcjami zapalnymi o podłożu autoimmu-
nologicznym. Ta grupa leków wykazuje unikalne 
spektrum działań niepożądanych, szczególnie der-
matologicznych, hormonalnych, wątrobowych, ze 
strony przewodu pokarmowego i innych rzadziej 
występujących stanów zapalnych. Jednym z najpo-
ważniejszych, nawet śmiertelnych powikłań może 
być zapalenie pęcherzyków płucnych.

„Szczepionki” 
przeciwnowotworowe
Działanie „szczepionek” stosowanych w immu-

noonkologii opiera się na bezpośrednim, aktywnym 
leczeniu nowotworów. Nie należy mylić ich więc ze 
szczepionkami stosowanymi w prewencji chorób 
zakaźnych. 

„Szczepionkami” przeciwnowotworowymi czę-
sto nazywane są szczepionki przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby (WZW), wywołującemu raka wą-
troby i szczepionki przeciwko brodawczakowi ludz-
kiemu (HPV), wywołującemu raka szyjki macicy. Sto-
sowane są one profilaktycznie i mają na celu jedynie 
zapobieganie rozwojowi infekcji patogenami, które 
są czynnikami indukującymi procesy nowotworowe. 

►

►
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prawidłowe, szybko rosnące komórki organizmu. 
Częste działania niepożądane obejmują wypadanie 
włosów, nudności, wycieńczające wymioty i biegun-
kę, wysypki skórne i osłabienie organizmu. Ponadto 
znaczna część chemioterapeutyków wykazuje silną 
toksyczność narządową oraz działanie mutagenne 
i kancerogenne. 

Najczęstszymi problemami związanymi z kon-
wencjonalnymi terapiami stosowanymi w onkologii 
są niska skuteczność, mała selektywność, wystę-
powanie groźnych powikłań leczenia oraz częste 
remisje choroby po zakończeniu terapii. Odmienne 
cechy wykazuje immunoterapia, a do niewątpliwych 
jej zalet należy mała inwazyjność leczenia, niska tok-
syczność względem zdrowych komórek organizmu, 
wybiórcze działanie i wysoka skuteczność terapeu-
tyczna przy stosunkowo niewielkich działaniach nie-
pożądanych, które w razie wystąpienia można łatwo 
zniwelować. 

Immunoterapia działa poprzez pobudzenie 
i wzmocnienie odpowiedzi układu odpornościo-
wego, który precyzyjnie nakierowuje czynniki tera-
peutyczne w miejsca zmienione chorobowo. Leki 
immunologiczne nie uszkadzają zdrowych tkanek 
i narządów, jak ma to miejsce np. w przypadku tra-
dycyjnej chemioterapii. 

Immunoterapia może wykazywać działania 
niepożądane, które różnią się od działań związanych 
z konwencjonalnym leczeniem nowotworów i różnią 
się one w zależności od zastosowanej immunoterapii. 
W większości przypadków działania te są niegroźne 
i można je zniwelować, pod warunkiem, że zostaną 
szybko rozpoznane. Skutki uboczne immunoterapii 
są najczęściej związane z nadmierną stymulacją ukła-
du odpornościowego. Mogą obejmować zarówno 
łagodne stany zapalne, czy objawy grypopodobne 
jak i poważne, zagrażające życiu reakcje autoimmu-
nologiczne. 

Do najczęściej występujących działań nie-
pożądanych terapii immunologicznej w onkologii 
należą reakcje skórne, zmęczenie, nudności, bóle 

głowy i zaburzenia ciśnienia krwi. Najgroźniejszymi 
i znacznie rzadziej występującymi skutkami uboczny-
mi są silne, narządowe reakcje autoimmunologiczne. 
Pomimo wielu zalet związanych z zastosowaniem 
immunoterapii w terapii nowotworów, nie wszyscy 
chorzy mogą odnieść korzyści terapeutyczne z tej 
metody leczenia. Immunoterapia u niektórych pa-
cjentów wykazuje wysoką skuteczność, jednak u in-
nych nie działa wcale. Istnieją bowiem nowotwory, 
które w żadnym stopniu nie reagują na leczenie 
immunoterapią. 

W związku z tym, że jest to bardzo młoda ga-
łąź onkologii, naukowcy wciąż szukają czynników 
predykcyjnych, które pomogą wskazywać pacjentów, 
u których leczenie okaże się skuteczne. Wiele badań 
w zakresie immunoterapii nowotworów skupia się 
dziś na połączeniu jej z innymi lekami onkologicz-
nymi i na zastosowaniu w różnych etapach rozwoju 
choroby. 

Obecnie w większości przypadków immuno-
terapia nowotworów pełni rolę uzupełniającą do 
stosowanego standardowo leczenia chirurgicznego, 
chemioterapii czy radioterapii. W związku z dyna-
micznym rozwojem badań nad nowymi lekami im-
munoterapeutycznymi i z ich głębszym poznaniem, 
przewiduje się, że w przyszłości immunoterapia bę-
dzie dominującą metodą leczenia przeciwnowotwo-
rowego, przeważając nad powszechnie dziś stoso-
waną chemioterapią. ■

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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nieniu cytokin zapalnych, wzmocnieniu wrodzonej 
aktywności przeciwnowotworowej organizmu czło-
wieka oraz nasilenie apoptozy komórek nowotwo-
rowych. 

Innym przykładem wirusa onkolitycznego jest 
wirus opryszczki (HSV), który jak dotąd wykorzysty-
wany był jako wektor w eksperymentalnych terapiach 
m.in. raka jajnika i raka szyjki macicy. HSV może być 
również stosowany w przypadku nowotworów trud-
no dostępnych, o wysokiej agresywności. Ze względu 
na jego szybkie rozprzestrzenianie się po całym 
organizmie, wykazuje on duże możliwości 
skutecznej walki z nowotworami mózgu. 

Obiecujące efekty terapeutyczne 
u pacjentów onkologicznych wyka-
zują również terapie wykorzystujące 
wirusy powodujące choroby zwie-
rząt. Wirus zwierzęcy NDV, wywołu-
jący rzekomy pomór drobiu (choro-
ba Newcastle) wykazuje właściwości 
przeciwnowotworowe i stymulujące dla 
układu immunologicznego. Potrafi on re-
plikować się 10000 razy szybciej w ko-
mórkach zmienionych nowotworo-
wo niż w większości komórek 
prawidłowych. Pierwsze 
próby wykorzystania 
tego wirusa w leczeniu 
nowotworów odbyły się 
w latach 50-tych, kiedy 
drobnoustrój wstrzyknięto 
bezpośrednio do guza macicy, co w rezultacie do-
prowadziło do częściowej nekrozy i złuszczania ko-
mórek. Niestety po pewnym czasie nowotwór wrócił 
do pierwotnych rozmiarów, co mogło być spowodo-
wane produkcją przeciwciał neutralizujących, które 
hamowały aktywność onkolityczną wirusa. 

Obiecujące rezultaty przyniosły badania kli-
niczne, w których stosowano „szczepionkę” zawie-
rającą atenuowany szczep wirusa NDV u pacjentów 
z nowotworami w późnym stadium. U 55% pacjen-
tów, którym podawano wirusa, zaobserwowano 
regresję guza i brak przerzutów oraz większą prze-
żywalność w ciągu kolejnych dwóch lat. Ponadto 

u wielu pacjentów doszło do znacznej poprawy sa-
mopoczucia i zmniejszenia odczuwania bólu. 

Warto zwrócić uwagę na to, że terapia wy-
korzystująca wirusy onkolityczne zwiększa szanse 
przeżycia w przypadku przerzutów, guzów nieope-
racyjnych oraz nowotworów o wysokim stadium za-
awansowania i bardzo złym rokowaniu, kiedy terapie 
standardowe nie przynoszą pożądanych efektów. 
Wysoka skuteczność wirusów onkolitycznych zo-
stała wykazana na modelach zwierzęcych, jednak 
w przypadku ludzi efekt ten jest znacznie słabszy, 

zwłaszcza w przypadku zastosowania mono-
terapii. W celu zwiększenia skuteczności 

działania wirusów onkolitycznych, suge-
ruje się wykorzystanie ich w kuracji w po-
łączeniu ze standardową chemioterapią 
i radioterapią. 

Wady i zalety 
immunoterapii

Każda ze stosowanych dziś metod 
leczenia chorób nowotworowych wyka-

zuje szereg zalet, jak i wad. Radio-
terapia wykorzystuje cząsteczki 

radioaktywne do niszczenia 
komórek nowotworowych 
w obrębie guza, co może 
prowadzić do uszkodzeń 

zdrowych, sąsiednich tkanek. 
Skutki uboczne są najczęściej 

związane z leczeniem miejscowym, np. trudności 
w oddychaniu w przypadku radioterapii skierowanej 
przeciwko nowotworowi zlokalizowanemu w obrę-
bie klatki piersiowej lub silne nudności i wymioty 
w przypadku terapii nowotworu żołądka. 

Metody chirurgiczne mogą być skuteczne je-
dynie w przypadku guzów pierwotnych i wiążą się 
z ryzykiem pozostawienia części komórek nowo-
tworowych, co może skutkować nawrotem choroby 
i powstaniem przerzutów. 

Chemioterapia celuje w szybko rosnące ko-
mórki nowotworowe, jednocześnie uszkadzając 

►
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►

•	 opóźniony proces gojenia się ran
•	 suchość (świąd!) i zwiększona wrażliwość 

na urazy

•	 szorstkość skóry

•	 skłonność do infekcji

•	 łatwa urażalność i skłonność do tworzenia się 
pęcherzy

•	 ryzyko rozwoju rogowacenia słonecznego 
i nieczerniakowych nowotworów skóry (!).

Suchość skóry starczej stanowi jeden z pod-
stawowych problemów dermatologii geriatrycznej. 
Co więcej, towarzyszy jej prawie zawsze nieprzy-
jemne odczucie prowadzące do drapania się, czyli 
świąd. Suchość wynika z dwóch podstawowych me-
chanizmów: odwodnienia warstwy rogowej naskór-

Tabela 1.

Chronostarzenie 
Fotostarzenie  

(promieniowanie UVB i UVA) 

• ścieńczenie naskórka, skóry właściwej 
i tkanki podskórnej

• osłabienie funkcji układu 
immunologicznego skóry

• poszerzenie i rozluźnienie przestrzeni 
pomiędzy keratynocytami warstwy 
podstawnej naskórka

• zmniejszenie całkowitej ilości włókien 
kolagenowych, ich zwiększona 
fragmentacja, tworzenie wiązań 
krzyżowych

• zmniejszenie ilości glikozoaminoglikanów 
i proteoglikanów

• spłaszczenie granicy skórno-naskórkowej       

• stymuluje angiogenezę w skórze właściwej

• pobudza neutrofile do migracji do skóry 
właściwej (elastaza - uszkodzenie włókien 
elastynowych)

• pogrubienie warstwy rogowej naskórka 
i skóry właściwej (efekt elastozy 
posłonecznej)

• nieregularność siatki włókien 
elastynowych w skórze właściwej

• indukcja ekspresji genów dla 
metaloproteinaz

• hamowanie syntezy prokolagenu typu I

• przewlekły stan zapalny (heliodermatitis)

• niehomogenny rozkład melanocytów     

•	 fotostarzenie (zewnątrzpochodne) – wynika 
z działania czynników zewnętrznych (szczegól-
nie promieniowana UV). 

Obydwa typy starzenia nakładają się na sie-
bie i prowadzą do szeregu zmian w obrębie skóry 
(Tabela 1).

Do klinicznych cech starzenia się skóry należą:

•	 postępująca wiotkość skóry i utrata elastyczno-
ści

•	 zmarszczki i bruzdy

•	 opadanie fałdów skóry

•	 pogłębienie naturalnego poletkowania skóry

•	 przebarwienia i odbarwienia

•	 zmniejszone wytwarzanie potu i łoju

Skóra – jako największy na-

rząd organizmu ludzkiego – nie tyl-

ko pełni funkcją ochronną, ale także 

odpowiada za szereg czynności ko-

niecznych dla utrzymania homeo-

stazy (np. synteza witaminy D3). 

Wraz z rozwojem ekonomicznym społeczeń-
stwa wydłuża się czas życia, co skutkuje wciąż po-
szerzającą się populacją ludzi starszych, których 

Starzenie 
się skóry. 

Możliwości 
recepturowe 

leczenia i pielęgnacji 
skóry pacjentów 

w wieku senioralnym.

problemy dermatologiczne różnią się od dermatoz 
występujących w innych grupach wiekowych. 

W przebiegu starzenia skóry występują trzy 
główne zjawiska patofizjologiczne:

•	 defekt funkcji barierowej,

•	 utrata elastyczności,

•	 skłonność do nowotworzenia.

Mają one istotny wpływ na postrzeganie tego 
organu. Można rozróżnić dwa mechanizmy starze-
nia się skóry: 

•	 starzenie chronologiczne (wewnątrzpochodne) – 
wynika z upływu lat, 
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►

Rp.:
Acidi Ascorbici   2,0
Pentravani   ad 100,0
M.f. ung.

Kwas askorbowy należy zmikronizować 
w moździerzu i wprowadzić go do Pentravanu bez 
rozpuszczania – ulegnie on rozpuszczeniu w wo-
dzie strukturalnej zawartej w podłożu.

Rp.:
Ascorbylis palmitatis
Cacao olei   aa 2,0
Aquae 20,0
Ung. Cholesteroli  ad 100,0
M.f. ung.

Palmitynian askorbylu to stabilniejsza postać 
witaminy C, nierozpuszczalna w wodzie, wnikająca 
w głąb skóry wraz z podłożem lipofilowym. Przy 
wykonywaniu recepty należy palmitynian askor-
bylu rozetrzeć energicznie z masłem kakaowym 
na gładką masę, aby móc go następnie wprowadzić 
do podłoża.

Rp.:
Ol. Lini    10,0
4% Sol. Boracis   20,0
Vaselini flavi   10,0
Lanolini    ad 100,0 

(Vaselini hydrophylici)
M.f. ung.

Tłusta maść do bardzo suchej skóry, głębiej 
penetrująca, może być na pięty. Olej lniany (w su-
rowcu do receptury jest to olej z pierwszego tło-
czenia) jest źródłem witamin A i E.

Przykłady maści z dimetikonem 
(pielęgnują, uelastyczniają  

skórę, mogą stanowić 
krem barierowy).

Rp.:
Dimethiconi   10,0
Vaselini albi
Lanolini
3% Sol. Acidi borici  aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.: 
Dimethiconi   10,0
Eucerini
Aquae    aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Dimethiconi   2,5
Ol. Ricini   30,0
Lanolini
3% Sol. Acidi borici  aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Dimethiconi   5,0
Ol. Lini    40,0
Lanolini
3% Sol. Acidi borici  aa ad 100,0
M.f. ung.

Przykłady maści nawilżających  
z mocznikiem  

(i kwasem mlekowym).

Rp.: 
Ureae    5,0
Vaselini hydrophylici 
Aquae (vel 3% Sol. Acidi borici) aa ad 100,0
M.f. ung.

►
ka (dehydratacja) oraz z zaburzeń procesu złuszcza-
nia terminalnie różnicowych keratynocytów (kor-
neocytów). 

Hydratacja warstwy rogowej naskórka uza-
leżniona jest od prawidłowej funkcji naturalnego 
czynnika nawilżającego (NMF ang. natural mo-
isturizing factor) – składającego się z szeregu ele-
mentów, wśród których szczególne znaczenie mają 
aminokwasy i ich metabolity (powstałe wskutek hy-
drolizy filagryny, której ilość maleje z wiekiem). 

Dodatkowym elementem nasilającym su-
chość skóry starczej jest obniżenie poziomu cera-
midów (podstawowy element lipidowy warstwy ro-
gowej) oraz zmniejszenie wydzielania łoju. Wszyst-
kie wyżej wymienione zjawiska prowadzą wtórnie 
do zaburzeń w zakresie enzymów (proteaz seryno-
wych) warstwy rogowej, czego klinicznym efektem 
jest zaburzenie homeostazy w zakresie złuszczania 
keratynocytów.

Możliwości recepturowe w zakresie tera-
pii i pielęgnacji skóry starczej są szerokie. Wśród 
składników kremów i maści (preferowane są pod-
łoża tłuste: wazelina, parafina, dimetikon, ponieważ 
zatrzymują wodę w naskórku i przeciwdziałają jej 
utracie) szczególne znaczenie mają:

•	 cholesterol (uzupełnia niedobory lipidowe)

•	 kwas mlekowy (humektant, normalizuje 
procesy rogowacenia oraz poprawia nawil-
żenia naskórka)

•	 mocznik (humektant)

•	 witamina C (ma działanie przeciwwolno-
rodnikowe).

Przykłady maści 
odżywczych, natłuszczających, 
regenerujących z witaminami.

Rp.:
Vit A oleosae   500 000 j.m.
Vit. E conc.   1,0
3% Sol. Acidi borici  30,0
Ung. Cholesteroli     ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Vit. A oleosae  100 000 j.m. – 500 000 j.m.
Vit. E pro receptura  2,0
Linomag   30,0
Ung. Cholesteroli  ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Vit. A oleosae   600 000j.m.
Vit. E conc.   2,0
Ol. Cacao   10,0
Ol. Lini    10,0
Eucerini
3% Sol. Acidi borici  aa ad 100,0 
M.f. ung.

Rp.:
Vit. A    500 000 j.m.
Vit. D3    200 000 j.m.
Lanolini
Vaselini albi
3% Sol. Acidi borici  aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Acidi ascorbici   0,25
Vit. A oleosae   200 000 j.m.
Vaselini flavi (albi)  40,0
Paraffini liq.   ad 100,0 
M.f. ung.
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Ektoina – co to za związek?
Ektoina jest cyklicznym aminokwasem pozy-

skiwanym z ekstremolitów, czyli mikroorganizmów 
żyjących w trudnodostępnych miejscach takich jak 
np. gejzery, pustynie lub słone zbiorniki wodne. 
Charakterystyczną i niesamowicie przydatną cechą 
ektoiny jest zapewnienie komórkom ochrony przed 
wpływem ekstremalnych warunków zewnętrznych, 
takich jak wysoka temperatura, promieniowanie ul-
trafioletowe czy też wysoki stopień zasolenia [1]. 

Wspomniane ekstremolity w środowisku 
w którym panują radykalne warunki (np. wysokie 
zasolenie) poprzez gromadzenie pewnych sub-
stancji mogą z powodzeniem egzystować w miej-
scach trudnodostępnych dla innych organizmów. 
Do wspomnianych substancji zaliczamy m.in. cukry, 
poliole oraz pochodne aminokwasów (w tym m.in. 
wspomnianą ektoinę). Do ich funkcji należy nie tylko 
pełnienie roli osmoregulatorów, ale również ochrona 
białek oraz DNA przed szkodliwym wpływem wy-

Co warto wiedzieć  

o ektoinie?
sokich temperatur, procesu wysuszenia, zamrażania 
oraz promieniowania ultrafioletowego [2].

Ektoina produkowana jest przez kilka gatun-
ków bakterii na skutek panujących niekorzystnych 
warunków środowiskowych oraz występującego 
stresu osmotycznego. Może być gromadzona we 
wnętrzu komórek nawet w wysokich stężeniach jed-
nocześnie nie zakłócając ich pracy. Ponadto ami-
nokwas ten we wspomnianej sytuacji działa w spo-
sób protekcyjny na komórkę. Nawet w środowisku 
o dużej zawartości NaCl, ektoina charakteryzuje się 
dobrymi właściwościami wiążącymi cząsteczki wody 
i chroni komórki przed potencjalnym wpływem stre-
su osmotycznego oraz promieniowaniem [3]. 

Ektoina może być również pozyskiwana na dro-
dze chemicznej syntezy, jednakże wysokie koszty 
procesu przemawiają na korzyść metody biotech-
nologicznej z wykorzystaniem bakterii halofilnych.

Ektoina jest bezbarwną substancją krysta-
liczną zaliczaną do związków organicznych. Działa 
w sposób ochronny na białka oraz zapobiega przed 

►

Rp.:
Ureae    5,0
Vaselini albi
Lanolini
3% Sol. Acidi borici  aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Ureae    6,0
Acidi lactici   3,0
Aquae    20,0 
Ung. Cholesteroli  ad 100,0
M.f. ung.

Przykłady 
maści przeciwświądowych 

(na świąd starczy).

Rp.: 
Promethazini hydrochl. 
Procaini hydrochl.  aa 3,0
Hydrocortisoni  1,5
Aquae
Eucerini    aa ad 100,0
M.f. ung.

Prometazyna (tu w postaci chlorowodorku) ma 
działanie przeciwhistaminowe i przeciwświądowe. 

Prokaina jest anestetykiem lokalnym o dość 
słabym działaniu, natomiast posiada unikalne dzia-

łanie przeciwświądowe (można ją stosować w stę-
żeniach 1-5%). 

Alternatywnie, można tę maść wykonać 
z benzokainą (nie posiada właściwości przeciw-
świądowych, ale silniej znieczula). W maściach 
może być stosowana do 10%.

Rp.: 
Promethazini hchl. 3,0
Benzocaini 2,0
Hydrocortisoni 1,5
Aquae
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.
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► przypadkach może wystąpić zmęczenie, osłabienie 
czy też zawroty głowy, które mogą wpływać nega-
tywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Ponadto do „minusów” stosowania można 
również zaklasyfikować gorzki smak oraz możliwość 
wystąpienia miejscowego podrażnienia [7,8]. 

Bezpiecznym, ale za to słabszym działaniem 
charakteryzują się kromony. Ich skuteczność opiera 
się na stabilizowaniu komórek tucznych oraz hamo-
waniu uwalniania mediatorów zapalnych. Z uwa-
gi na ich mechanizm działania można zauważyć, 
że związki należące do grupy kromonów zapobiegają 
powstawaniu reakcji alergicznych, ale nie skupia-
ją się na łagodzeniu już istniejących ostrych obja-
wów występującej 
alergii. Wykazują 
duże bezpieczeń-
stwo podczas sto-
sowania, o czym 
świadczy między 
innymi brak wpływu 
na zdolność prowa-
dzenia pojazdów 
mechanicznych czy 
też małe prawdopodobieństwo przeniknięcia sub-
stancji leczniczej do mleka matki. Z kolei minusem 
może być duża częstość stosowania preparatów 
z kromonami, ponieważ ze względu na ich krótki 
okres półtrwania należy je stosować co najmniej 4 
razy na dobę [7,9]. 

Kolejną grupę, która znajduje zastosowanie 
podczas terapii alergicznego nieżytu nosa stanowią 
glikokortykosteroidy. Wykazują się najsilniejszym 
działaniem przeciwzapalnym, a swoją skuteczność 
opierają głównie na działaniu hamującym eozynofile, 
które biorą udział w powstawaniu różnych chorób, 
głównie tych o podłożu alergicznym. Skutecznie 
eliminują objawy towarzyszące alergicznemu nie-
żytowi nosa, a także jego blokadę. Jednakże efekty 
ich stosowania widoczne są dopiero po kilku – kilku-
nastu godzinach od momentu przyjęcia, natomiast 
efekt maksymalny zostaje osiągnięty po kilku dniach 
regularnego stosowania. 

Agoniści receptorów α1– oraz α2–adrener-
gicznych przyczyniają się do obkurczenia naczyń 
krwionośnych w związku z czym świetnie sprawdza-
ją się w sytuacji, gdy nos jest zapchany. Jednakże 
wspomniane sympatykomimetyki należy używać 
maksymalnie do 5 dni, dlatego też zalecane jest ich 
stosowanie w przypadku okresowego alergicznego 
nieżytu nosa.

Bromek ipratropium również stosowany jest 
w przypadku występowania alergicznego nieżytu 
nosa, ale tylko wówczas gdy nasilony wyciek wy-
dzieliny z nosa nie ustępuje po zastosowaniu leków 
I rzutu. Ten cholinolityk zaliczany do nieselektywnych 
blokerów receptorów muskarynowych, nie znosi 

jednak innych ob-
jawów wspomnia-
nej przypadłości 
takich jak kichanie, 
świąd nosa czy też 
jego zatkanie [6]. 

W przypad-
ku preparatów do 
nosa z ektoiną 
duże znaczenie ma 

fakt, że można je stosować nawet przez długi okres 
czasu i nie wykazują żadnych długotrwałych skutków 
ubocznych. Dzięki tym zaletom zyskują wielką korzyść 
w porównaniu do innych popularnych środków sto-
sowanych podczas nieżytu nosa. Dodatkowo częstym 
objawem towarzyszącym alergicznemu nieżytowi 
nosa jest wysuszenie jego śluzówki. W tej sytuacji 
preparaty z dodatkiem ektoiny ze względu na jej 
mechanizm działania i bardzo dobre właściwości na-
wilżające również świetnie się sprawdzą. Natomiast 
z uwagi na naturalne pochodzenie, ektoina nie po-
winna narażać pacjenta na wystąpienie efektów 
ubocznych w takim stopniu, jakie niesie ze sobą ry-
zyko stosowanie innych preparatów [3,5]. 

Ektoina znalazła również zastosowanie jako 
składnik wód morskich stosowanych u małych dzie-
ci. Niemowlęta nie potrafią oddychać przez usta 
dlatego też tak ważne jest aby miały zapewnione 
swobodne oddychanie przez nos. Podrażnienia błony 

Preparaty z dodatkiem ektoiny:
•	 aerozole do nosa,
•	 krople do oczu,
•	 aerozole do gardła,
•	 roztwory w ampułkach do inhalacji,
•	 wody morskie wzbogacone dodatkiem ektoiny.

►

wyschnięciem struktur komórkowych co spowodo-
wało, że ten naturalny związek jest wykorzystywany 
przy produkcji kosmetyków działających w sposób 
ochronny oraz pielęgnacyjny na skórę. Poza branżą 
kosmetyczną aminokwas ten znalazł również zasto-
sowanie w medycynie, a konkretnie w dziale der-
matologii oraz alergologii [4]. 

Ektoina ma charakter amfoteryczny, ulega roz-
puszczeniu w rozpuszczalnikach polarnych oraz ce-
chuje ją stabilność w szerokim zakresie pH (od 1 od 
9). Niewątpliwie jedną z najważniejszych zalet tego 
naturalnego związku jest wysoka odporność na dzia-
łanie wysokiej temperatury (6 godzin w temperatu-
rze 160°C), natomiast w temperaturze 
pokojowej może być przechowywana 
przez okres 4 lat [5].

Mechanizm działania
Mechanizm działania ektoiny 

wynika z umiejętności wiązania wody, 
dzięki czemu zapewnia ochronę struk-
turom komórkowym bakterii. Stan ten 
może się utrzymywać przez dłuższy 
czas, co skutecznie zapobiega wystą-
pieniu procesu dehydratacji. Dzięki 
swoim właściwościom, aminokwas ten 
działa w sposób stabilizujący na białka oraz w efekcie 
na całe komórki, co jest wykorzystywane podczas 
zmniejszania skutków m.in. zmian temperatury (prze-
grzanie, ochłodzenie), odwodnienia, wysokiego stop-
nia zasolenia oraz działania promieniowania UV [5]. 

Ektoina – zastosowanie  
w przemyśle 

farmaceutycznym
Aerozole do nosa 

Alergiczny nieżyt nosa wykazuje duży wpływ 
na jakość życia. Szacuje się, że przypadłość ta do-
tyczy 10-20% populacji. Może pojawić się u osób 

w każdym wieku. Obniża nie tylko naszą wydajność 
w pracy czy też w szkole, ale również wykazuje nega-
tywny wpływ na ewentualne choroby towarzyszące 
(np. astma). Symptomy charakterystyczne dla aler-
gicznego nieżytu nosa stanowią IgE-zależną reakcję 
błony śluzowej nosa na obecność alergenów [6]. 
Zaliczamy do nich stan zapalny oraz katar, kicha-
nie, świąd i niedrożność nosa. Objawy te możemy 
podzielić na dwie fazy: 
•	 faza wczesna – natychmiastowa odpowiedź or-

ganizmu na skutek kontaktu z alergenem,

•	 faza późna – występuje do 12 godzin później i naj-
częściej charakteryzuje się zapchaniem nosa [5].

Podczas przebiegu alergicznego 
nieżytu nosa może również wystąpić 
alergiczne zapalenie spojówek wraz 
ze współistniejącymi objawami takimi 
jak nadmierne łzawienie oczu czy też 
ich swędzenie [7].

W czasie terapii alergicznego 
nieżytu nosa mogą być stosowane 
preparaty zaklasyfikowane do różnych 
grup charakteryzujących się odmien-
nymi mechanizmami działania. Stoso-
wane są m.in. leki przeciwhistaminowe 
(blokery receptora H1), które przy-

czyniają się do zahamowania produkcji wydzieliny 
z nosa i redukują kichanie oraz występujący świąd. 
Ponadto wykazują również działanie przeciwzapalne 
oraz immunomodulujące. Na rynku farmaceutycz-
nym dostępne są preparaty (m.in. aerozole do nosa) 
zawierające azelastynę, która jest przedstawicielem 
leków przeciwhistaminowych o działaniu przeciw-
alergicznym [6]. Substancja ta zaliczana jest do no-
wej generacji środków i stosowana jest w sposób 
miejscowy w postaci aerozoli do nosa bądź kropli 
do oczu. Powinniśmy jednak pamiętać o przeciw-
wskazaniach dotyczących preparatów z dodatkiem 
azelastyny. Nie należy stosować ich u dzieci poniżej 
6. roku życia oraz nie zaleca się ich stosowania u ko-
biet w pierwszym trymestrze ciąży. Natomiast, jeśli 
chodzi o działanie niepożądane to w pojedynczych 

Rys. Ektoina - kwas 2-metylo-
-1,4,5,6-tetrahydropirymidyno-4-

-karboksylowy
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niepożądanych (np. uczucie pieczenia po zastoso-
waniu) stanowią niewątpliwe plusy przemawiające 
na korzyść ektoiny. Dostępne na rynku farmaceu-
tycznym krople do oczu zawierają w swoim składzie 
głównie ektoinę, bądź też związek ten występuje 
obok na przykład kwasu hialuronowego, zapewniając 
dodatkowe nawilżenie oka. Niewątpliwą zaletą ekto-
iny jest również fakt, że preparaty z jej zawartością 
mogą być stosowane przez osoby noszące szkła 
kontaktowe [1,3].   

Aerozole do gardła

Łagodne bądź o umiarkowanym stopniu 
nasilenia stany zapalne gardła często leczone są 
w sposób objawowy za pomocą pastylek do ssania 
zawierających substancje znieczulające, roztworów 
do płukania gardła o działaniu odkażającym czy też 
środków przeciwbólowych. Ektoina znajduje również 
zastosowanie jako składnik aerozoli do ust oraz gar-
dła, gdzie ze względu na swoje właściwości sprawdza 
się jako substancja wspomagająca leczenie stanu 
zapalnego, a także działa nawilżająco w przypadku 
utrzymującej się suchości gardła oraz występującej 
chrypki. Mechanizm działania ektoiny przyczyniający 
się do stabilizacji błony jamy ustnej oraz łagodzenia 
stanu zapalnego, pozwolił na postawienie hipotezy 
dotyczącej regenerującego wpływu na błonę śluzową 
gardła oraz zwiększenie jej odporności. Dlatego też 
produkty z dodatkiem ektoiny zalecane są w celu 
wspomagania leczenia takich schorzeń jak m.in. 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła, 
zapalenie migdałków podniebiennych czy też stan 
po ich usunięciu. Zaletą wspomnianych preparatów 
jest możliwość ich stosowania przez kobiety w ciąży, 
matki karmiące oraz dzieci powyżej pierwszego roku 
życia [3,10].

Preparaty z ektoiną 
stosowane na skórę

Ektoina z uwagi na swoje właściwości, znalazła 
również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym 

jako jeden ze składników kremów nawilżających 
o długotrwałym działaniu, a także produktów o właś-
ciwościach przeciwstarzeniowych. Ektoina cechuje 
się lekkimi właściwościami higroskopijnymi. Badania 
wykazują, że przyczynia się również do poprawy 
stabilności enzymów odpowiedzialnych za nawod-
nienie, a tym samym do obniżenia podatności białek 
na denaturację. Ponadto, substancja ta działa w spo-
sób łagodzący na występujący stan zapalny, a nawet 
jest polecana w przypadku atopowego zapalenia 
skóry o umiarkowanym stopniu nasilenia, ze względu 
na wzrost poziomu nawilżenia skóry, zmniejszenia 
jej szorstkości oraz redukcję świądu [3,5]. 

Preparaty z dodatkiem ektoiny zalecane są 
do objawowego leczenia oraz łagodzenia wystę-
pujących zaczerwienień występujących podczas 
dermatoz o charakterze zapalnym. Dzięki stabili-
zującemu wpływowi na błony komórkowe, ektoina 
działa w sposób ochronny na skórę przed działa-
niem związków powierzchniowo czynnych, a tak-
że zapobiega utracie wody. Ektoina działa również 
w sposób protekcyjny względem promieniowania 
ultrafioletowego (UV). Zmniejsza odpowiedź w ludz-
kich keratynocytach indukowaną przez UV-A oraz 
wykazuje ochronny wpływ przed promieniowaniem 
UV w immunocytach i komórkach Langerhansa. Kre-
my zawierające w swoim składzie ektoinę działa-
ją w sposób nawilżający, dlatego też zalecane są 
w sytuacji występowania podrażnień, nadmiernej 
suchości lub stanów zapalnych skóry bądź błony 
śluzowej. Stosowanie tych preparatów proponuje 
się również w przypadku takich schorzeń jak neu-
rogenne zapalenie skóry, a nawet wspomagająco 
przy leczeniu łuszczycy. Kremy zawierające w skła-

Produkty kosmetyczne z ektoiną:
•	 kremy nawilżające,
•	 preparaty zapobiegające procesom starzenia,
•	 środki detoksykujące,
•	 preparaty ochronne z filtrem UV.

śluzowej nosa, katar czy też zatkany nos stanowią 
duże utrudnienie nie tylko dla maluchów, ale i rów-
nież dla ich rodziców. W przypadku dzieci nie dys-
ponujemy aż tak szerokim wachlarzem dostępnych 
preparatów, jak w przypadku osób dorosłych. Wiek 
dziecka jest czynnikiem, który powoduje duże ogra-
niczenie podczas wyboru odpowiedniego produktu. 
Jednym z rozwiązań może być woda morska. Prepa-
raty niektórych producentów według zaleceń mogą 
być stosowane już od pierwszego dnia życia. Woda 
morska nie tylko oczyszcza, ale i nawilża śluzówkę 
nosa. Na rynku farmaceutycznym dostępna jest rów-
nież woda morska z dodatkiem ektoiny, dzięki czemu 
preparat ten będzie zapewniał jeszcze silniejsze na-
wilżenie błony śluzowej nosa, jej oczyszczenie oraz 
ochronę przed wysuszeniem. Ze względu na duże 
bezpieczeństwo stosowania ektoiny preparaty te 
mogą być stosowane u dzieci już po ukończeniu 
pierwszego miesiąca życia [1].

Inhalacje

Ektoina znalazła również zastosowanie jako 
składnik ampułek z roztworem przeznaczonym do 
inhalacji. Wskazania do stosowania wspomnianych 
ampułek obejmują występowanie takich schorzeń jak 
astma alergiczna i niealergiczna, zapalenie oskrzeli 
czy też przewlekła obturacyjna choroba płuc (PO-
ChP). Ektoina wspomaga leczenie stanów zapal-
nych oraz poprzez swoje działanie nawilżające oraz 

ochronne na błonę śluzową układu oddechowego 
działa w sposób łagodzący na występujące objawy 
wymienionych chorób tego układu. Inhalacje wy-
konywane z wykorzystaniem ampułek z roztworem 
wody, soli morskiej oraz ektoiny ułatwiają również 
odkrztuszenie zalegającej wydzieliny poprzez jej 
rozrzedzenie.     

Krople do oczu

Ektoina zdobywa coraz większą popularność 
nie tylko jako składnik aerozoli do nosa, ale rów-
nież kropli do oczu, które znajdują zastosowanie 
podczas leczenia zapalenia spojówek połączonego 
wraz z nieżytem nosa. Ze względu na swoje bardzo 
dobre właściwości ochronne oraz nawilżające, krople 
do oczu z ektoiną zalecane są również w przypadku 
występującej nadmiernej suchości oka, zespołu su-
chego oka bądź stanu zapalnego o łagodnym bądź 
umiarkowanym nasileniu. Z uwagi na umiejętność 
wiązania wody oraz stabilizujący wpływ na wodną 
oraz tłuszczową warstwę filmu łzowego ten natu-
ralny związek przyczynia się do zapewnienia od-
powiedniego stopnia nawilżenia oka, tym samym 
działając łagodząco oraz kojąco na podrażnienia. 

Z uwagi na fakt, iż ektoina jest substancją 
naturalną, krople do oczu z jej zawartością można 
stosować nawet kilka razy dziennie. Wysokie bezpie-
czeństwo, duża tolerancja oraz bardzo niskie praw-
dopodobieństwo wystąpienia potencjalnych działań 

►

►
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Naltrekson został zsyntetyzowany w 1963 roku przez 
Endo Laboratories, małą nowojorską firmę farmaceutyczną 
o bogatym doświadczeniu z substancjami narkotycznymi. 
W 1969 roku firma DuPont Company przejęła cząsteczkę 
nadając jej późniejsza nazwę naltrekson [1,2]. Po raz pierw-
szy został on dopuszczony do obrotu przez FDA w 1984 
roku w celu leczenia uzależnienia od opioidów pod nazwą 
Trexan®, a w roku 1994 jako ReVia® w celu leczenia zaburze-
nia związanego z używaniem alkoholu (Alcohol Use Disorder, 
AUD) [3,4]. 

Low Dose 
Naltrekson 
– terapia naltreksonem w niskiej dawce

dzie ektoinę mogą być używane długotrwale, kilka 
razy dziennie oraz można je stosować u dzieci od 
pierwszego miesiąca życia co stanowi niewątpliwą 
zaletę [1,3,5].

Właściwości kremów z ektoiną:
•	 redukcja zaczerwienień skóry,
•	 łagodzenie stanów zapalnych,
•	 udział w procesie regeneracji skóry oraz błon 

śluzowych,
•	 tworzenie warstwy ochronnej,
•	 tworzenie warstwy stabilizującej,
•	 zapewnienie odpowiedniego poziomu na-

wilżenia skóry,
•	 wygładzenie suchej skóry,
•	 łagodzenie świądu.

Podsumowanie
Czy ektoina jest kosmetycznym i aptecznym 

hitem, a może jednak tylko „chwytliwą nowością”? 
Mam nadzieję, że zebrane i przedstawione informa-
cje pozwolą na lepsze poznanie tej substancji i uła-
twią czytelnikowi wyrobienie opinii na postawione 
w tytule pytanie. Związek ten wykazuje wiele cech, 
które niewątpliwie stanowią jego unikatowe zalety, 
ale czy jest to związek idealny?

Jedną z zalet scharakteryzowanej substancji 
jest fakt, że należy ona do grupy związków natural-
nych. Wiąże się z tym małe ryzyko wystąpienia ewen-
tualnych działań niepożądanych. Z uwagi na profil 
bezpieczeństwa, preparaty z ektoiną w składzie, nie 
są przeciwwskazane do stosowania przez kobiety 
w ciąży oraz matki karmiące. Ponadto wiele pro-
duktów (m.in. wody morskie z dodatkiem ektoiny) 
zalecane są przez producentów do stosowania już 
od pierwszego miesiąca życia co może być przydatne 
w sytuacji zatkanego noska u małych dzieci. 

Dotychczas nie stwierdzono występowania 
interakcji preparatów z ektoiną z innym środkami, 
co również stanowi dużą korzyść. Kolejnym plusem 
jest fakt, że można je stosować przez dłuższy okres 
czasu. W przypadku kropli do oczu, mogą być one 
używane przez osoby noszące soczewki kontaktowe. 

Jedną z większych zalet ektoiny jest jej działanie na-
wilżające, dzięki czemu związek ten znalazł zastoso-
wanie w kilku rodzajach preparatów, od aerozoli do 
nosa, kropli do oczu poprzez ampułki z roztworem 
do inhalacji, aż do preparatów do gardła zalecanych 
przy występowaniu suchości w jamie ustnej i gardle, 
chrypce oraz przy pojawieniu się stanu zapalnego. 

Do „minusów” opisywanej substancji można 
zaliczyć moc działania preparatów z dodatkiem ek-
toiny. Stosowane podczas alergicznego nieżytu nosa 
bądź alergicznego nieżytu nosa wraz z zapaleniem 
spojówek, aerozole do nosa lub krople do oczu 
sprawdzą się w przypadku łagodnego bądź umiar-
kowanego stopnia nasilenia objawów. Co prawda 
wykazują się dużym bezpieczeństwem podczas ich 
używania, jednakże z racji łagodnego sposobu dzia-
łania, często stosowane są jako środki o charakterze 
tylko wspomagającym. W przypadku występowania 
objawów alergii o bardziej nasilonym stopniu może 
wystąpić potrzeba częstego stosowania tych pre-
paratów, co może być traktowane przez pacjentów 
jako problem. ■ 

dr n. farm. Malwina Lachowicz
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Katedra Farmacji Stosowanej
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się, iż finalna liczba pacjentów, którzy próbowali tej 
terapii może być wyższa, gdyż zebrane dane doty-
czyły tylko gotowego leku przygotowanego przez 
specjalną manufakturę (Naltrekson Kragerø 3-mg 
tab; Kragerø tablettproduksjon AS, Kragerø, Norway), 
który otrzymał krajowy numer identyfikacyjny, dzię-
ki czemu możliwa była jego identyfikacja w bazie 
danych (produkty uzyskały oznaczenia dopiero  
15 maja 2013 roku). Badania nie uwzględniały nato-
miast terapii przygotowanej z gotowych 50 mg tab-
letek oraz tych opakowań, którym nie został przy-
dzielony krajowy numer identyfikacyjny. 

Norweskie badanie pokazało, iż średni wiek 
pacjenta, u którego zastosowano terapię, wynosił 52 
lata. Lek wydano 80 pacjentom pediatrycznym (< 16 
lat), kobiety stanowiły 74% całej badanej populacji, 
a mediana dawki wynosiła 3,7 mg. Liczba lekarzy, 
która przepisała leczenie wynosiła aż 4 695, co sta-

nowiło 19,7% wszystkich czynnych zawodowo leka-
rzy zarejestrowanych w Norwegii (głównie lekarze 
ogólni). Badania te pokazały, iż pomimo braku do-
wodów na skuteczność terapii, lekarze chętnie prze-
pisywali lek pacjentom poza jego zarejestrowanymi 
wskazaniami. Dodatkowo wykazano, iż wśród tych 
pacjentów znaczenie spadło spożycie opioidowych 
leków (które są przeciwwskazane podczas terapii 
naltreksonem) [11,12].

Pomimo, iż LDN nie jest zarejestrowany w żad-
nym wskazaniu (nawet jako lek sierocy w chorobach 
rzadkich [13]) przez FDA czy EMA, jego popularność 
z roku na rok wzrasta szczególnie w USA, gdzie chęt-
nie przepisywany jest przez specjalistów i stosowany 
przez pacjentów off-label, pomimo braku dowodów 
naukowych lub na podstawie pojedynczych donie-
sień czy przypadków. Na szczęście, w ostatnim czasie 
wzrosło zainteresowanie naukowe LDN i zauważono 
znaczny wzrost literatury recenzowanej na ten temat, 

Naltrekson jest kompetycyjnym antagonistą 
receptorów opioidowych μ w OUN z podobnym po-
winowactwem, lecz tylko częściową aktywność ago-
nistyczną do receptorów κ w mózgu i rdzeniu krę-
gowym oraz niewielką aktywnością lub jej brakiem 
w stosunku do receptorów δ w rdzeniu kręgowym 
i obwodowym układzie nerwowym. Jego mechanizm 
działania jest oparty na stereospecyficznym kompe-
tytywnym wiązaniu się z receptorami znajdującymi 
się głównie w obrębie ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego. Naltrekson znosi działanie opio-
idów egzogennych przez kompetytywne wiązanie 
z receptorami [5,6]. 

Obecnie w Polsce dostępny jest jako chlorowo-
dorek naltreksonu w postaci tabletek powlekanych 
50 mg stosowanych doustnie w preparatach takich 
jak Adepend (Orpha-Devel Handels und Vertriebs 
GmbH) oraz Naltex (Accord Healthcare Polska Sp. 
z o.o.), stosowanych jako leczenie wspomagające 
u pacjentów uzależnionych od opioidów i poddawa-
nych detoksykacji oraz przy utrzymaniu abstynencji 
w leczeniu uzależnienia od alkoholu w celu zmniej-
szenia ryzyka nawrotu choroby alkoholowej, a tak-
że w preparacie złożonym Mysimba w skojarzeniu 
z bupropionem, stosowanym w celu obniżenia masy 
ciała u dorosłych [7,8].

LDN (Low-dose naltrexon) 
– naltrekson w niskich 

dawkach
W ostatnich latach ogromną popularność zy-

skała terapia naltreksonem w niższych niż zareje-
strowane dawkach. W Internecie można spotkać 
się z informacjami, iż naltrekson w niskich dawkach 
może być skuteczny w takich jednostkach choro-
bowych jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS, 
choroba Gehringa), choroba Alzheimera, nowotwo-
ry, autyzm, choroba Parkinsona, depresja (klinicz-
na i dwubiegunowa), HIV/AIDS, stwardnienie roz-
siane (SM), zespół stresu pourazowego, choroba 
Leśniowskiego-Crohna, choroba Hashimoto, fibro-

mialgia, zespół chronicznego zmęczenia, łuszczyca, 
zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Sjögrena oraz 
wiele innych schorzeń. Niestety informacje te rzadko 
pochodzą z dowodów recenzowanych. 

Protokół leczenia niskimi dawkami naltrekso-
nu tzw. LDN (ang. Low-dose Naltrexone) opiera się 
na zastosowaniu powszechnie znanego antagonisty 
receptorów opioidowych – naltreksonu, w dawkach 
dobowych 10-cio krotnie niższych lub mniejszych 
(zwykle pomiędzy 1 mg a 5 mg) niż w terapii zare-
jestrowanej przez Agencję Żywności i Leków (ang. 
Food and Drug Administration, FDA) czy Europejską 
Agencję Leków (ang. European Medicines Agency, 
EMA). 

Za prekursora w leczeniu niskimi dawkami nal-
treksonu poza zarejestrowanymi wskazaniami (tzw. 
zastosowanie off-label) uważa się doktora Bernarda 
Bihari, który po raz pierwszy zastosował LDN w daw-
kach 1,5 mg – 3 mg w ramach terapii wspomagają-
cej u pacjentów z Zespołem Nabytego Niedoboru 
Odporności (AIDS) w latach 80-tych [5,9,10]. W lite-
raturze i Internecie można znaleźć wiele doniesień 
na temat pionierskich zastosowaniach niskich dawek 
naltreksonu. Obecnie sposób ten został powszechnie 
przyjęty jako alternatywna metoda medycyny i jest 
stosowany przez swoich zwolenników jedynie poza 
wskazaniami (off-label). 

Ciekawym przypadkiem wzrostu liczby zasto-
sowań niskich dawek naltreksonu wydaje się być 
Norwegia. W 2013 roku po wyemitowaniu w naj-
większej komercyjnej stacji telewizyjnej dokumentu 
poświęconemu terapii LDN, zaobserwowano ogrom-
ny i nagły wzrost zastosowania terapii (z mniej niż 
20 pacjentów w 2012 roku do ponad 15 000 w 2013 
i 2014 roku). 

Dzięki informacjom pochodzącym z norweskiej 
bazy danych dotyczącej przepisanych leków (ang. 
Norwegian Prescription Database, NorPD) zaobser-
wowano, iż w 2013 i 2014 roku 15 297 pacjentów 
(stanowiących 0,3% populacji norweskiej) zrealizo-
wało przynajmniej jedną receptę na LDN. Szacuje 
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mopoczucie, funkcje społeczne, poznawcze i seksu-
alne, problemy fizyczne, emocjonalne czy zdrowotne 
i ogólna jakość życia nie wykazały istotnych różnic 
statystycznych między obiema grupami, a skutecz-
ność terapii jest kwestionowana i prawdopodobnie 
w przyszłości konieczne będzie długotrwałe badanie.

W badaniu retrospektywnym opublikowanym 
w 2015 roku [19] na przestrzeni 7 lat (od 1 stycz-
nia 2005 do 31 maja 2012), zweryfikowano dane 
medyczne 215 pacjentów (8-65 lat) leczonych LDN 
(3,5 mg raz na dobę, doustnie). Badanie pokazało, 
iż 75% uczestników stwierdziło, iż ich jakość życia 
(ang. quality of life) uległa poprawie lub stabilizacji. 

Wyniki retrospektywnego badania [20] prze-
prowadzonego u 54 pacjentów z rzutowo-re-
misyjną formą choroby pod-
danych długotrwałemu 
leczeniu LDN (średnio: 
1 095 dni terapii) oraz 
LDN w skojarzeniu 
z octanem gla-
tirameru (1 418 
dni w przypadku 
połączenia LDN-
Copaxone) sugerują, 
iż samodzielna tera-
pia LDN nie zwiększa 
aktywność MRI, nie powoduje za-
ostrzeń choroby, nie zmienia wy-
ników badań krwi, parametrów wą-
trobowych oraz funkcji nerek, a obie kohorty były 
porównywalne, co może stanowić tym samym bez-
pieczną i niedrogą alternatywę terapii dla innych, 
droższych lub bardziej uciążliwych terapii. Jednak 
badacze przyznają, iż niewielka liczba uczestników 
badania stanowi ograniczenie dla takich daleko idą-
cych wniosków.

Ciekawe wydają się być również najnowsze 
doniesienia dotyczące badania epidemiologicznego 
przeprowadzonego na dużą skalę w Norwegii, które 
wykazało brak różnicy w zakresie standardowego 
stosowania terapii wśród pacjentów dotkniętych 

SM, którym podano LDN w perspektywie dwóch 
lat. Badanie pokazało, iż rozpoczęcie terapii LDN nie 
doprowadziło do zmniejszenia wydawania innych 
leków na SM [21].

Podsumowując, chociaż według doniesień 
LDN wielokrotnie wykazywał bezpieczeństwo i to-
lerancję, badania oceniające skuteczność w leczeniu 
SM zostały ograniczone. Obecnie brak dowodów 
na to, że LDN jest skuteczny w leczeniu stwardnienia 
rozsianego i w przyszłości może być z powodzeniem 
stosowany jako terapia na tę jednostkę chorobową.

Fibromialgia  
i przewlekły ból

Terapia niskimi dawka-
mi naltreksonu zainteresowała 

również badaczy poszu-
kujących skutecznych 
terapii w walce z prze-

wlekłym bólem. 
Pierwsze badania 
z 2009 roku LDN 
w leczeniu fibro-

mialgii [22] wska-
zują, iż naltrekson 
w niskiej dawce 
redukował obja-

wy choroby o po-
nad 30% w stosunku do placebo. 
Wyniki wskazały również zwięk-
szenie progu bólu mechaniczne-
go i cieplnego. Badacze stwierdzili, 

iż LDN może być skuteczną i dobrze tole-
rowaną formą leczenia fibromialgii. 

Wyniki opublikowanego w 2013 roku małego 
kontrolnego, randomizowanego badania prowadzo-
nego metodą podwójnie ślepej próby z placebo [23] 
również wskazują, że naltrekson w niskiej dawce ma 
szczególny i klinicznie korzystny wpływ na ból w fi-
bromialgii. Lek jest powszechnie dostępny, niedrogi, 
bezpieczny i dobrze tolerowany. Konieczne są jed-

jak również zwiększyła się liczba badań klinicznych 
zarejestrowanych na platformie clinicaltrials.gov. 

Mechanizm działania
Mechanizm działania LDN nie jest w pełni zro-

zumiały. Uważa się, iż LDN poprzez krótkotrwałe 
i przerywane wiązanie z receptorami opioidowy-
mi powoduje kompensacyjny wzrost endogennych 
opioidów, w tym β-endorfin oraz wzrost ekspresji 
receptorów μ i δ. Istnieją także doniesienia, iż LDN 
w przeciwieństwie do standardowej dawki 50 mg 
krótkotrwale (4-6 godzin) wiąże się z receptorem 
opioidowego czynnika wzrostu (OGFr), blokując tym 
samym jego wiązanie z opioidowym czynnikiem 
wzrostu (OGF) zwanym met-enkefaliną. 

Przy dużych dawkach naltreksonu, jest on me-
tabolizowany przez dłuższy czas, a blokada OGFr 
jest ciągła, co prowadzi do zwiększonej proliferacji 
komórkowej. Niskie dawki naltreksonu zostają nato-
miast szybko zmetabolizowane jeszcze przed poda-
niem kolejnej dawki, a krótka i przerywana blokada 
receptora OGF powoduje uruchomienie mechani-
zmów kompensacyjnych, polegających na zwiększe-
niu produkcji OGF i OGFr, a także wzrost wrażliwości 
OGFr i jego interakcji z OGF co daje tzw. efekt z od-
bicia i zahamowanie proliferacji komórki [14]. 

Uważa się również, iż dawka 1-5 mg naltrekso-
nu działa jako modulator komórek glejowych ukła-
du odpornościowego (blokuje ich aktywację), sta-
le obecnych w ośrodkowym układzie nerwowym 
i uczestniczących w procesach ochrony przed pato-
genami oraz procesach naprawy uszkodzonej tkanki 
poprzez wiązanie z receptorem TLR4 (ang. Toll-like 
receptor 4), będącym ważną częścią układu odpor-
nościowego nieswoistego i jego działaniem antago-
nistycznym na ten receptor. LDN powoduje zabu-
rzenie części kaskady sygnałowej inicjowanej przez 
aktywowany TLR, co może powodować hamowanie 
wytwarzania prozapalnych cytokin takich jak inter-
leukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworów 
(TNF-α) oraz tlenku azotu (NO) [5,14]. 

LDN w stwardnieniu 
rozsianym (łac. sclerosis 

multiplex, SM)

Pierwsza hipoteza medyczna na temat leczenia 
stwardnienia rozsianego niskimi dawkami naltrekso-
nu została przedstawiona w 2005 [15] na podstawie 
domniemanego mechanizmu działania LDN oraz 
przekazów na temat powszechności jej stosowania 
i skuteczności pochodzących z niepotwierdzonych 
naukowo doniesień.

W 2007 roku przeprowadzono pierwsze, wielo-
ośrodkowe otwarte badanie pilotażowe [16] z udzia-
łem 40 pacjentów, oceniające bezpieczeństwo i to-
lerancję LDN w pierwotnym postępującym SM (ang. 
primary progressive, PPMS) trwające 6 miesięcy, które 
pokazało, iż terapia była bezpieczna i dobrze tole-
rowana (tylko 2 zdarzenia niepożądane niewiązane 
z LDN – stopień III i IV). Badanie wykazało znaczny 
wzrost krążącej β-endorfiny, a także zauważono sta-
tystycznie istotny spadek spastyczności. Ze wzglę-
du na otwarty i niekontrolowany charakter badania, 
ocena skuteczności zastosowanej terapii była ogra-
niczona, a wyniki badania mogą jednak sugerować 
korzystny wpływ LDN tylko na spastyczność. 

W 2010 roku opublikowano 8-tygodniowe ran-
domizowane badanie kontrolowane z placebo [17], 
określające wpływ LDN na jakość życia. W badaniu, 
które ukończyło 60 pacjentów odnotowano znacz-
ną poprawę wskaźników jakości życia dotyczących 
zdrowia psychicznego.

Randomizowane, podwójnie zaślepione ba-
danie kontrolne z placebo [18] przeprowadzone 
z udziałem 96 dorosłych pacjentów z rzutowo-re-
misyjną postacią choroby (ang. relapsing remitting, 
RRMS) i wtórnie postępującą postacią choroby (ang. 
secondary progressive, SPMS) (między 15 a 65 ro-
kiem życia) ukazało, iż terapia LDN jest stosunkowo 
bezpieczną opcją terapeutyczną w RRMS i SPMS, 
jednak parametry takie jak: ból, poziom energii, sa-
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kach masowego przekazu i Internecie od jakiegoś 
czasu i choć dostępne są dane dotyczące aktywności 
przeciwnowotworowej w modelach zwierzęcych [28], 
jednak do tej pory brak jednoznacznych dowodów 
na jego skuteczne działanie przeciwnowotworowe 
u ludzi. 

Badanie z 2016 roku nad ekspresją genów 
in vitro przy zastosowaniu LDN oraz naltreksonu 
w standardowej dawce pokazało, iż działanie prze-
ciwnowotworowe występuje tylko przy niskim daw-
kowaniu, przy czym mechanizm działania nie został 
w pełni zdefiniowany i konieczne jest jego potwier-
dzenie w warunkach klinicznych [29]. 

W literaturze naukowej zgłoszonych zostało 
kilka opisów przypadków skutecznego wykorzy-
stania LDN w terapii nowotworów u ludzi. Opisano, 
iż po leczeniu kombinacją LDN i kwasu α-liponowego 
u pacjentów z przerzutowym lub nie rakiem trzust-
ki, zaobserwowano długoterminowe przeżycie bez 
żadnych działań niepożądanych. Zmniejszyły się tak-
że poziomy markerów nowotworowych. U pacjenta 
z chłoniakiem z komórek B z kolei zaobserwowano 
osłabienie objawów choroby, a u dziecka z wątrobia-
kiem zarodkowym czas przeżycia wolny od progresji 
choroby (ang. progression free survival, PFS) wyno-
sił 10 lat [30]. U 64-letniego pacjenta w 4 stadium 
zaawansowania raka nerkowokomórkowego (ang. 
Renal Cell Carcinoma) po zastosowaniu protokołu: 
dożylny kwas alfa-liponowy / LDN, zaobserwowano 

9-cio letnią stabilizację choroby [31]. Należy wyraź-
nie zaznaczyć, iż dane te choć są obiecujące, po-
chodzą jedynie z pojedynczych doniesień studium 
przypadku.

Choroby dermatologiczne
Pomimo, iż LDN nie jest zatwierdzony przez 

FDA czy EMA jako terapia w leczeniu jakiegokolwiek 
wskazania dermatologicznego, istnieją doniesienia, 
iż LDN może przynosić korzyść w leczeniu choroby 
Haileya-Haileya, liszaja płaskiego, łuszczycy grudko-
wej oraz twardziny układowej. Większość doniesień 
pochodzi jednak ze studium przypadku lub z badań 
na bardzo małej populacji pacjentów. U 3 pacjentów 
z twardziną układową leczonych LDN (w dawkach 
4,5 mg) zmniejszył on objawy świądu, z czego u 2 
pacjentów świąd ustąpił całkowicie [32]. Tak samo, 
u 4 pacjentów z liszajem płaskim (leczonych LDN 
w dawce 3 mg) świąd skóry uległ zmniejszeniu [33]. 
U pacjentów cierpiących na łuszczycę grudkową 
również zaobserwowano poprawę po zastosowaniu 
leczenia dawką 4,5 mg. Najbardziej obiecujące do-
niesienia dotyczą jednak choroby Haileya-Haileya, 
będącej rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobą 
skóry, której leczenie jest problematyczne. W opisie 
serii przypadków u 3 chorych cierpiących na tę cho-
robę wskazano, iż wszyscy pacjenci wykazywali co 
najmniej 80% poprawę. U wszystkich 3 pacjentów 
nastąpiła znaczna poprawa jakości życia, a działania 
niepożądane nie zostały odnotowane [34,35].

nak randomizowane, kontrolowane próby w grupach 
równoległych, aby w pełni określić skuteczność leku.

W 2017 roku ukazało się pilotażowe badanie, 
którego celem było sprawdzenie czy terapia LDN 
zmniejsza ilość prozapalnych cytokin [24]. Wyniki 
tego badania wskazują na obniżenie ilości proza-
palnych cytokin po 8 tygodniach stosowania terapii. 
Dodatkowo, pacjenci zgłaszali zmniejszenie pozio-
mu odczuwania bólu oraz zmniejszenie objawów. 
Pomimo, iż fibromialgia nie jest klasyczną chorobą 
zapalną to zastosowanie naltreksonu w niskich daw-
kach może działać jako atypowy lek przeciwzapalny 
pomimo, iż nie udało się jednoznacznie dowieść, 
które cytokiny są hamowane poprzez LDN.

Podsumowując, podobnie jak w przypadku 
SM, LDN wykazał bezpieczeństwo i tolerancję u pa-
cjentów z fibromialgią w pojedynczych, małych, pi-
lotażowych badaniach. Jednak badacze oceniają, 
iż skuteczność LDN w tej obiecującej terapii w le-
czeniu fibromialgii nie została jeszcze wystarczająco 
wykazana. Potrzebne są większe badania, z lepszą 
kontrolą zmiennych i uczestników [25].

Inne przewlekłe  
zaburzenia bólowe

Badacze starają się także dowieść, iż niskie 
dawki naltreksonu mogą znaleźć zastosowanie 
jako terapia przeciwbólowa i przeciwzapalna w in-
nych stanach przewlekłego bólu, takich jak ból przy 
neuropatii cukrzycowej, przewlekły ból pleców czy 
złożony regionalny zespół bólowy (ang. Complex 
Regional Pain Syndrome, CRPS). W badaniach prze-
prowadzonych w powyższych wskazaniach pacjenci 
nie zgłaszali żadnych działań niepożądanych i wszy-
scy odczuli znaczną poprawę w codziennym bólu. 
Ponadto, jeden z pacjentów z CRPS doświadczył 
również zmniejszenia objawów zmęczenia [14].

Niestety dostępne badania zostały przeprowa-
dzone na bardzo małych populacjach, a do potwier-
dzenia skuteczności konieczne są randomizowane 
badania na dużych kohortach. 

Choroba  
Leśniowskiego-Crohna 
Choroba Leśniowskiego-Crohna, będąca kla-

syczną chorobą zapalną od początku była postrzega-
na jako potencjalne wskazanie do terapii LDN. Wyniki 
pierwszego badania oceniającego skuteczność i bez-
pieczeństwo antagonisty opioidowego (naltreksonu) 
w leczeniu aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna 
u dorosłych pacjentów pokazały, iż u 88% z 18 leczo-
nych (dawka 4,5 mg) doszło do zmniejszenia stopnia 
nasilenia objawów choroby (w porównaniu do 40% 
spadku nasilenia choroby w grupie kontrolnej 16 
pacjentów z placebo). Po 12 tygodniach 78% pacjen-
tów leczonych naltreksonem wykazało odpowiedź 
endoskopową i spadek aktywności choroby [26]. 
Badanie to pokazało, iż LDN stanowi obiecującą te-
rapię w leczeniu choroby, jednak potrzebne są dalsze 
badania na znacznie większej populacji pacjentów.

Pilotażowe badanie przeprowadzone z udzia-
łem dzieci cierpiących na chorobę Leśniowskiego-
Crohna (n=12, dzieci pomiędzy 6 a 17 rokiem życia), 
wskazało poprawę jakości życia, a terapia naltrek-
sonem była bezpieczna. Badacze nie odnotowali 
również różnic w występowaniu zdarzeń niepożą-
danych w porównaniu z chorymi przyjmującymi 
placebo, jednak w celu potwierdzenia skuteczności 
i bezpieczeństwa stosowania terapii długotermino-
wo konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań 
na większej populacji [27].

Obecnie, skuteczność stosowania naltrekso-
nu w niskich dawkach w chorobie Leśniowskiego-
Crohna nie została potwierdzona ze względu 
na ograniczoną liczbę badań i pacjentów poddanych 
terapii, lecz wstępne doniesienia stanowią obiecu-
jącą podstawę do dalszych badań.

Nowotwory
Informacje na temat działalności przeciwno-

wotworowej niskich dawek naltreksonu pojawiają się 
w literaturze naukowej, a w szczególności w środ-
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sposobem uzyskania dostępu do terapii jest spo-
rządzenie leku recepturowego z gotowego pro-
duktu w aptece, na podstawie przepisanej przez 
lekarza recepty. Najczęściej spotykanymi są recepty 
na proszki dzielone w kapsułach skrobiowych lub 
kapsułkach żelatynowych przygotowanych w kap-
sułkarce. Wyzwaniem dla aptekarza może być wybór 
wypełniacza, ze względu na brak badań, które roz-
strzygałyby, który wypełniacz jest w tym wypadku 
najlepszy. Do najczęściej spotykanych należą laktoza 
lub mleczan wapnia. 

W USA, gdzie przygotowaniem terapii zajmują 
się wyspecjalizowane w recepturze apteki-manufak-
tury tzw. compounding pharmacy, terapia LDN przy-
gotowywana jest poprzez rozkruszenie gotowego 
preparatu naltreksonu 50 mg lub przy użyciu czystej 
substancji bezpośrednio zakupionej od producenta. 
LDN dostępny jest w postaciach: kapsułek, tabletek, 
tabletek podjęzykowych, kropli podjęzykowych, za-
wiesin doustnych, a także kremów, a wypełniaczami 
użytymi do przygotowania formulacji mogą być: 
celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, mannitol, 
Lactobacillus acidophilus, Loxoralâ, witamina C, lak-
toza, korzeń imbiru czy węglan wapnia [37].

Poniżej przedstawiamy przykłady recept spo-
tykanych w polskich aptekach:

Rp.
Naltrexoni 0,005
Lactosi q.s.
M.f. pulv. D.t.d. No 20
D.S. 1 x 1

Rp.
Naltrexoni 0,004
Lactosi 0,2
M.f. pulv. D.t.d. No 20
D.S. 1 x 1

Rp.
Naltrexoni 0,001
Calci carbonici (lub Calci lactici) q.s.
D.t.d. No 20
M.f. pulvis
D.S. 1 x 1

Podsumowanie
Choć wydawać by się mogło, iż LDN jest prze-

łomową terapią, skuteczną w leczeniu szerokiego 
spektrum chorób – od nowotworów, chorób auto-
immunologicznych i neurodegeneracyjnych po cho-
roby zapalne, należy z rozwagą i uwagą podejść do 
zamieszczonych w Internecie informacji oraz ocenić, 
które informacje zostały potwierdzone, mają nauko-
we i wiarygodne podstawy i są zgodne z duchem 
Evidence-based medicine (medycyny opartej na do-
wodach naukowych). 

Wiele stron internetowych poświęconych nal-
treksonowi w niskich dawkach zamieszcza informacje 
wybiórcze, często wprowadzające odbiorców w błąd, 
rzadko korzystając z dowodów recenzowanych, dla-
tego bardzo ważna jest naukowa ocena źródeł in-
formacji. 

Ani FDA ani EMA nie zatwierdziły do tej pory 
stosowania LDN w jakimkolwiek wskazaniu, co wię-
cej, LDN nie ma też zaaprobowanego zastosowania 
jako lek sierocy w chorobach rzadkich. 

Na podstawie aktualnych dowodów nie można 
jednoznacznie potwierdzić czy naltrekson w niskiej 
dawce jest skuteczny i bezpieczny, tak samo jak nie 
można ustalić, czy istnieją różnice w skuteczności 
między różnymi grupami pacjentów. Dostępne wy-
niki pochodzą z krótkotrwałych badań na małych po-
pulacjach pacjentów lub studiów przypadku, o ogra-
niczeniach metodologicznych, gdzie sami badacze 
podkreślają, iż konieczne są dalsze badania celem 
potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii. 

Bezpieczeństwo stosowania 
Profil bezpieczeństwa naltreksonu w wysokich 

dawkach (50-100 mg) jest dobrze znany, gdy lek 
stosowany jest zgodnie z zarejestrowanymi wska-
zaniami. W Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Adependu czy Naltexu można znaleźć informacje, 
iż natrekson bardzo często powoduje bóle głowy, 
brzucha, stawów czy mięśni, nerwowość i niepokój, 
lęk i bezsenność oraz astenię. Dane niekliniczne 
pochodzące z badań farmakologicznych dotyczą-
cych bezpieczeństwa, badań toksyczności po poda-
niu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalne-
go działania rakotwórczego i toksycznego wpływu 
na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają żad-
nego szczególnego zagrożenia stosowania naltrek-
sonu u człowieka. 

Jednakże zwiększone dawki (>300 mg na dzień) 
mają działanie toksyczne na wątrobę, ze wzglę-
du na przemijające zwiększenie aktywności enzy-
mów wątrobowych stwierdzone u ludzi po poda-
niu dawek leczniczych i dużych dawek naltreksonu. 
Ograniczenia dotyczące stosowania naltreksonu wią-
żą się przede wszystkim z jednoczesnym jego sto-
sowaniem z innymi lekami będącymi pochodnymi 
opioidów.

W odniesieniu do terapii LDN, dane na temat 
bezpieczeństwa stosowania są nadal ograniczone. 
Dotychczasowe doniesienia wstępne mogą suge-
rować, iż leczenie niskimi dawkami naltreksonu jest 
stosunkowo bezpieczne, jednak aby to potwierdzić 
konieczne jest przeprowadzenie rozległych, dłu-
gotrwałych badań. Wyniki opublikowanych badań 
donoszą, iż po rozpoczęciu leczenia protokołem 
LDN pacjenci cierpieli głównie na ból głowy, ból 
brzucha, bezsenność, występowały także wyrazi-
ste, bardzo realne sny, a także koszmary. Jednym ze 
sposobów radzenia sobie z powyższymi działaniami 
niepożądanymi może być stosowanie leku w go-
dzinach porannych [25]25. U niektórych pacjentów 
cierpiących na stwardnienie rozsiane poddanych 
terapii LDN zaobserwowano pierwotną małopłyt-
kowość immunologiczną (dawniej nazywaną samo-

istną plamicą małopłytkową ITP), która mogła być 
wynikiem idiosynkrazji będącej stanem zwiększonej 
odczynowości organizmu na określony lek związanej 
z osobniczą wrażliwością [5,36]. Zbyt małe populacje 
pacjentów uniemożliwiały również obserwacje wy-
stąpienia rzadkich działań niepożądanych, niewiele 
wiadomo też na temat bezpieczeństwa przewlekłego 
stosowania niskich dawek. 

Jedną z poważnych wad LDN jest jego zasto-
sowanie poza kontrolą lekarzy, tworzenie własnych 
nieadekwatnych dawek, brak badań nad ustaleniem 
dawki odpowiednio dobranej do wskazania, masy 
ciała, różnic metabolicznych, wrażliwości na recep-
tory opioidowe i brak jednolitego protokołu przy-
gotowania niskich dawek z gotowych preparatów 50 
mg, co powoduje zmienność w codziennym dawko-
waniu. Wydaje się także prawdopodobne, iż pacjenci 
niereagujący na dawkę 4,5 mg mogliby z powodze-
niem zastosować mniejsze bądź większe dawki czy 
inne schematy leczenia np. dawkowanie dwa razy 
na dobę [25]. 

LDN – terapia przepisywana 
w postaci leków 
recepturowych

W Polsce terapia niskimi dawkami naltreksonu 
nie jest tak dobrze znana i rozpowszechniona jak 
w USA czy w Norwegii, jednak z roku na rok zain-
teresowanie tematem rośnie zarówno u pacjentów, 
jak i lekarzy poszukujących alternatywy dla dobrze 
znanych i powszechnie stosowanych terapii w róż-
nych wskazaniach, m.in. stwardnieniu rozsianym, 
chorobie Leśniowskiego-Crohna, przewlekłych sta-
nach bólowych, chorobach dermatologicznych czy 
nowotworach, a także w innych jednostkach choro-
bowych, nawet pomimo braku naukowych dowodów 
na temat jej skuteczności. 

 W Polsce naltrekson dostępny jest jedynie 
w dawce 50 mg i nie ma możliwości zakupienia go-
towych preparatów w dawkach 1-5 mg. Jedynym 
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Na leczenie wielu z wymienianych w Internecie 
wskazań nie ma żadnych przeprowadzonych ba-
dań lub dowody na skuteczność terapii opierają się 
na opisach pojedynczych przypadków, dlatego też 
konieczne jest przeprowadzenie długotrwałych, ran-
domizowanych badań klinicznych na odpowiednio 
dużych populacjach oraz ocena ryzyka wraz z oceną 
długoterminowych skutków stosowania. 

Jeśli skuteczność i bezpieczeństwo terapii zo-
staną potwierdzone, bez wątpienia będzie to prze-
łomowa terapia, bardzo chętnie stosowana przez 
pacjentów na całym świecie ze względu na jej nie-
wielkie koszty, dostępność, profil bezpieczeństwa 
oraz łatwość stosowania. ■
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Każdy początkujący przedsiębiorca wie (a przynaj-

mniej wiedzieć powinien), jak ważne jest przed podjęciem 

działalności sformułowanie wizji i misji przedsiębiorstwa. 

Sceptycy uznają, że to zbędne teoretyzowanie, bo w końcu 

celem zasadniczym biznesu jest po prostu zysk. Nic bar-

dziej mylnego. Bez jasno zarysowanej wizji, większość firm 

odejdzie w zapomnienie. Tym zaś, co wizję determinuje, 

jest jasno sformułowana misja. I dotyczy to nie tylko przed-

siębiorstw, ale również każdego z nas.

Farmaceuta 

– zawód z misją

►
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Projekt ustawy ze stycznia 2019 roku określa 
zawód farmaceuty mianem „samodzielnego zawodu 
medycznego”. Przygotowywane zapisy przewidują 
również, że w ramach opieki farmaceutycznej far-
maceuta przeprowadzi kontrolę zażywanych przez 
pacjenta leków, oceniając czy nie występują między 
nimi niebezpieczne interakcje. Jest to o tyle istotne, 
że według różnych szacunków nawet 10% hospitali-
zacji wynika z niepożądanych interakcji czy powikłań 
polekowych. 

Projekt ustawy spotkał się z przychylną opinią 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, choć nie obyło się bez 
zastrzeżeń, dotyczących przede wszystkim koniecz-
ności doprecyzowania części przepisów. Kontrower-
sje budzą także kwestie modernizacyjne i związane 
z nimi koszty. Prowadzenie opieki farmaceutycznej 
wymagałoby ze strony aptek poniesienia kosztów 
choćby infrastrukturalnych, wynikających z koniecz-
ności przygotowania dodatkowego pomieszczenia, 
w którym odbywałyby się rozmowy z pacjentami 
oraz gdzie przechowywana byłaby dokumentacja. 
Część środowiska farmaceutów postuluje przypisanie 
opieki farmaceutycznej do konkretnych przychodni, 
w których łatwiej o gabinet, uzyskanie dokumentacji 
i o współpracę z lekarzem.

Nie ma jednak wątpliwości, że systemowa 
opieka farmaceutyczna może przełożyć się na re-
alne korzyści społeczne. Naczelna Izba Aptekarska 
przywołuje dane z krajów tzw. starej Unii, twier-
dząc, że „Francja wprowadzając w 2013 r. wsparcie 
terapeutyczne dla pacjentów przyjmujących doust-
ne leki przeciwzakrzepowe zrealizowała w ciągu 
pierwszego roku funkcjonowania opieki ponad 161 
tys. konsultacji farmaceutycznych w 63% aptek. 
90% pacjentów oceniło usługę za komplementarną 
do porady lekarskiej, a ponad 74% z nich uznało, 
że przyczyniła się do poprawy stanu ich wiedzy 
na temat choroby. […] Według danych brytyjskie-
go NHS w 2015 r. pacjenci korzystający z porady 
farmaceutów zaoszczędzili ok. 600 mln funtów, 
a realizowane przez apteki usługi pozwoliły za-
oszczędzić tej instytucji 3 mld funtów” [1]. Według 
ekspertyz w Polsce oszczędności w skali roku 
mogłyby sięgnąć nawet pół miliarda złotych.

W poszukiwaniu sensu
Współuczestniczenie przez farmaceutę w le-

czeniu pacjenta jest czymś znacznie większym, aniżeli 
tylko dodatkowym uprawnieniem nadanym przez 
ustawodawcę. To bowiem właśnie egzemplifikacja 
misji, którą jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. 
Coś, co wykonywanej pracy może nadać dodatko-
wego sensu. A jego codzienne poczucie stanowi wa-
runek optymalnej kondycji psychicznej. Tego zdania 
jest między innymi Irvin Yalom – jeden z najwięk-
szych terapeutów XX wieku, twórca psychoterapii 
egzystencjalnej. Wyróżnia on cztery podstawowe 
troski ludzkiego życia, do których obok poszukiwa-
nia poczucia sensu, należy dążenie do wolności, lęk 
przed samotnością oraz nieuchronność śmierci [2]. 

Z kolei  według psychiatr y Aarona 
Antonovsky’ego poczucie sensu stanowi jedną 
z trzech składowych opracowanej przezeń koncep-
cji koherencji (spójności), będącej wraz z odpornoś-
cią biologiczną wielkimi filarami ludzkiego zdrowia. 
Dwie pozostałe składowe to zrozumiałość, czyli po-
czucie jasności odbieranych ze świata informacji 
i umiejętność ich przetwarzania oraz zaradność – 
zdolność podjęcia na podstawie posiadanej wiedzy 
konkretnych działań, w tym zdolność skutecznego 
zwrócenia się po pomoc [3].

Również Victor Frankl – psychiatra i wię-
zień obozu niemieckiego w Auschwitz, podkreślał, 
że kwestią podstawową dla zdrowia psychicznego 
człowieka jest poczucie sensu. Nie bez przyczyny 
swojej najsłynniejszej książce nadał tytuł „Człowiek 
w poszukiwaniu sensu” [4]. Frankl jeszcze przed II 
wojną światową pracował w Wiedniu jako uznany 
profesor psychiatrii. W czasie wojny stracił całą rodzi-
nę, sam natomiast trafił do Auschwitz. W tym piekle 
na ziemi spędził aż trzy lata mając w sobie dogłębną 
wolę przetrwania i opowiedzenia światu o tym, co 
zobaczył. Frankl przekonywał, że można człowiekowi 
zabrać wszystko prócz jednego – wolności w na-
dawaniu znaczenia swoim doświadczeniom. Sam 
uważał, że jego misją jest napisanie na nowo książki, 
której rękopis w drodze do obozu utracił. Czynił to 
w owych makabrycznych warunkach, gdzie śmierć 

Spojrzeć z lotu ptaka
Wizja to nic innego, jak miejsce, do którego 

pragniemy dotrzeć lub też cele, które przed sobą 
stawiamy. Misja zaś jest przyczyną, dla której to ro-
bimy. Pracując nad wizją odpowiadamy sobie choćby 
na pytanie, ile produktów chcielibyśmy sprzedać 
w ciągu roku. Misja natomiast jest mniej przyziemna 
i stanowi odpowiedź na kwestię – co w ten sposób 
chcemy zmienić? Co dzięki nam osiągnie nabywca, 
jak wpłynie to na komfort jego życia, zdrowia czy 
pracy? 

Refleksja nad wizją i misją skłania nas do spoj-
rzenia na swoje życie (zawodowe, jak i prywatne) 
z pewnej metaperspektywy. Wiedząc, gdzie jesteśmy 
dziś, możemy zaplanować, dokąd chcielibyśmy do-
trzeć jutro. I co dzięki tej wędrówce będziemy mieli 
dla siebie oraz innych. 

Jest oczywistym, że zawód farmaceuty należy 
do profesji zaufania publicznego, obarczonych szcze-
gólną odpowiedzialnością. To zawód z misją, którą 
jest niesienie pomocy osobom chorym i zapobiega-
nie zachorowaniom. Tym, co ową misję może wznieść 
na dodatkowy poziom jest opieka farmaceutyczna. 
Najprościej definiuje się ją jako dokumentowanie 
farmakoterapii pacjenta, czuwanie nad jej przebie-

giem i wspieranie pacjenta we wprowadzaniu zmian 
służących jego zdrowiu. 

Powołany w 2017 roku zespół ds. opieki far-
maceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia opracował 
model zawierający podstawowe postulaty, mające 
charakteryzować opiekę farmaceutyczną. Zgodnie 
z nimi powinna być ona: regularna, refundowana 
i spójna ze standardami usługi farmaceutycznej. 
Dzięki polepszeniu jakości życia pacjentów można 
docelowo zmniejszyć koszty leczenia – wiadomo 
wszak nie od dziś, że taniej zapobiegać niż leczyć. 
Celem pośrednim przepisów dotyczących opieki 
farmaceutycznej było także należne podniesienie 
prestiżu zawodu farmaceuty w Polsce.

Po pierwsze farmaceuta
Fundacja Aflofarm wraz z Naczelną Izbą Ap-

tekarską zorganizowała kampanię wizerunkową 
„Po pierwsze farmaceuta”. Ma ona uświadomić pa-
cjentom, że farmaceuta jest kimś więcej niż sprze-
dawcą w aptece – a apteka to nie tylko sklep z lekami. 
Pacjenci mogą, a nawet powinni od farmaceutów 
oczekiwać szerszego spektrum wsparcia, wykracza-
jącego poza rekomendację tańszego zamiennika. 

►
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w określonych okolicznościach. Można by ten pogląd 
zilustrować sentencją autorstwa legendarnego tre-
nera koszykówki, Johna Woodena: „zrobiłeś wszystko, 
co w twojej mocy i to jest sukces”. 

Samorealizacja jest zdaniem Maslowa zna-
mieniem dojrzałości, jednak dostęp do niej, według 
uczonego, zyskuje zaledwie 1% populacji. Przestrze-
ga, by nie traktować jej jako statycznego stanu nir-
wany, lecz raczej osiągnięcie, które można pogłębiać 
i które staje się zadaniem realizowanym, nie zaś 
osiąganym raz na zawsze.

Na temat samoaktualizacji Maslow pisze, 
że „ludzie muszą być tym, kim mogą być” [5]. Brak 
podjęcia działań na rzecz spełnienia swoich marzeń 
i rozwoju wewnętrznego potencjału może skazać 
człowieka na wieczną karę frustracji. Z samoaktuali-
zacją wiąże się także pojęcie doświadczenia szczyto-
wego, przebłysku, jaki zdarza się osobom wyjątkowo 
twórczym, bardzo często geniuszom, którym przypa-
trywał się Maslow. Za takie, które spełniają kryteria 
samospełnienia uważał Abrahama Lincolna, Thomasa 
Jeffersona, Alberta Einsteina, Eleonorę Roosevelt, 
Jane Adams, Alberta Schweitzera, Aldousa Huxleya 
czy Benedicta de Spinoza. 

Według Maslowa warto analizować życie osób, 
które dokonały rzeczy imponujących, ponieważ 
może to służyć za naukę możliwą do przetrans-
ponowania na własne życie. Ale trzeba stwierdzić, 
że nie musimy mieć aspiracji na miarę Einsteina, by 
wieść życie spełnione. Wielkie umysły mogą stano-
wić inspirację do tego, by wierzyć w to, co robimy 
i wkładać w swoje działania odpowiedni wysiłek. 
A także, by nie zrażać się niepowodzeniami, gdyż 
są one nieodłączną częścią poszukiwań. 

Samorealizację można porównać do oso-
bistych dążeń pracownika do zdobycia perfekcji 
w swoim fachu, warunkiem motywacji do takich 
działań jest jednak przekonanie o słuszności po-
dejmowanych trudów oraz o wartości wykonywanej 
pracy. W przypadku zawodu farmaceuty nie należy 
mieć żadnych wątpliwości co do społecznej wartości 

jego pracy. Należy jednak tę świadomość pielęgno-
wać, traktując ją jako latarnię, ku której zwracamy 
swój wzrok zwłaszcza wtedy, gdy zgubimy kierunek 
podróży.

Klasyk zarządzania Peter Drucker nazwał dą-
żenie do perfekcji osobistą odpowiedzialnością pra-
cownika, skłaniającą go do dawania z siebie więcej, 
opartego na przeświadczeniu o dużym tego zna-
czeniu, tak dla samego zatrudnionego, jak i zespołu, 
którego nieodłączną część stanowi. To przypomnie-
nie, że jesteśmy częścią większej całości i nasze wy-
siłki przekładają się na dobro wspólne. 

Powrót do źródła
Zawód farmaceuty (aptekarza) od początku 

formalnego odseparowania go od profesji medyka, 
znajdował się pod szczególną kuratelą państwa. Do-
strzegano bowiem jego wagę oraz odpowiedzialność 
spoczywającą na osobach zajmujących się przygo-
towywaniem leków. Obecnie branża farmaceutycz-
na staje przed wyzwaniem, jakim jest poszerzenie 
codziennej pracy apteki o świadczenia wchodzące 
w zakres opieki farmaceutycznej. Pomijając obawy 
związane z implementacją ewentualnych założeń 
ustawy, warto wrócić do źródła, czyli poczucia misji. 
Misji niesienia pomocy chorym, w czym farmaceuci 
ramię w ramię z lekarzami maszerują w pierwszym 
szeregu. Jako ci, których my pacjenci obdarzamy 
społecznym zaufaniem. I którzy mają niewątpliwy 
przywilej zmieniania świata na lepsze. ■

dr n. o zdr. Adam Zemełka

Piśmiennictwo:
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2. I. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, Warszawa 2008
3. A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia – jak radzić sobie ze 

stresem i nie zachorować, Warszawa 2005
4. V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2011
5. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2009

czaiła się za każdym rogiem. Posiadanie celu (a może 
być nim zarówno praca zawodowa, jak i poświęce-
nie na rzecz kogoś, kogo kochamy), jest, zdaniem 
Frankla, tym, co dodaje człowiekowi siły i pozwala 
iść mu odważnie przez życie. Można posłużyć się 
tu właśnie pojęciem misji, co szczególnie dotyczy 
zawodów związanych z ochroną zdrowia.

Na szczyt piramidy
Bez względu na wykonywany zawód warto 

zadać sobie pytanie, co sprawia, że czuję w życiu 
zawodowym spełnienie. Że dzięki temu, co robię, 
samorealizuję się? A zatem sięgam szczytu słynnej 
hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. Teorię tę 
opisał badacz w słynnej monografii Motivation and 
personality (Motywacja i osobowość) z roku 1954 [5]. 
Maslow wskazał na następujące poziomy potrzeb – 
poczynając od najbardziej podstawowego:
1. Fizjologiczne (Physiological)
2. Bezpieczeństwa (Safety)
3. Przynależności (Belongingness)

4. Szacunku/uznania (Esteem)
5. Samoaktualizacji (Self-actualization)

Potrzeba uznania i szacunku wyraża się dwu-
kierunkowo. Polega ona bowiem na odpowiedniej 
samoocenie, szacunku do samego siebie oraz na sza-
cunku ze strony innych osób. Szacunek do same-
go siebie stymuluje poczucie pewności siebie, jego 
brak natomiast prowadzi do poczucia niższości, bez-
wartościowości, a przez to do inercji i przekonania 
o daremności podejmowania jakichkolwiek prób. Co 
znamienne, jedna z ulubionych sentencji Maslowa 
brzmiała: „Jeśli coś nie jest warte zrobienia, nie jest 
warte, aby robić to dobrze”. To przesłanie i zarazem 
przestroga dla każdego z nas. Biorąc pod uwagę 
zawody z misją, takie jak zawód farmaceuty, słowa 
te nabierają głębszego znaczenia.

Pojęcie samorealizacji (samoaktualizacji, sa-
mospełnienia), wywiedzione zostało z pracy Kurta 
Goldsteina The organism. A holistic approach to bio-
logy derived from pathological data in man (1939). 
O idei samorealizacji powiadał Goldstein, iż jest ona 
najlepszym wykorzystaniem możliwości człowieka 

►
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Szlachetne zdrowie…

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji 
Zdrowia, zdrowie jest stanem pełnego dobrosta-
nu tak fizycznego, psychicznego, społecznego, jak 
i duchowego, a nie jedynie brakiem choroby czy 
niepełnosprawności. W Polskiej literaturze już Jan 
Kochanowski zauważył, że „gdzie nie masz siły i świat 
niemiły”.

Wykorzystując tę definicję na potrzeby artykułu 
należy podkreślić, że strefy somatyczna (cielesna, 
fizyczna) oraz psychiczna są ze sobą nierozerwalnie 
powiązane. Stan psychiczny może wpływać na prze-
bieg i rokowanie w przypadku wielu chorób soma-
tycznych, a wiele chorób ciała ma bardzo istotny 
wpływ na samopoczucie.

 Aby człowiek mógł czuć się w pełni zdrowy, 
powinien mieć możliwość zaspokajania swoich po-
trzeb społecznych, posiadać wsparcie ze strony ro-
dziny, przełożonych w pracy, przyjaciół oraz wsparcie 
duchowe, zależnie od wyznania lub światopoglądu.

Przywrócić zdrowie

Leczenie większości chorób opiera się na far-
makoterapii lub leczeniu zabiegowym, operacyjnym. 
Stoi za tym potężny przemysł farmaceutyczny i me-
dyczny, a skuteczność tych metod potwierdzona 
została w kontrolowanych badaniach klinicznych. Czy 
w procesie terapeutycznym jest więc miejsce na psy-
choterapię? I czy jest ona istotnym uzupełnieniem 
czy też zbędną składową terapii? 

Dlaczego stosujemy psychoterapię?

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą le-
czenia, polegającą na intencjonalnym stosowaniu 
zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, 
wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty 
w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami 
psychogennymi oraz z takimi zaburzeniami, które 
mają konsekwencje psychologiczne [1]. 

Skuteczność psychoterapii wykazano w lecze-
niu takich problemów zdrowotnych jak:
•	 Zaburzenia lękowe (potocznie zwane nerwicami) 

– m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, nerwica 

natręctw, fobie proste, napady lęku czy zaburze-
nie stresowe pourazowe.

•	 Zaburzenia nastroju (depresja nawracająca, cho-
roba afektywna dwubiegunowa).

•	 Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne.
•	 Zaburzenia jedzenia – anorexia nervosa czy bu-

limia.
•	 Zaburzenia kontroli impulsów, uzależnienia od 

różnych substancji psychoaktywnych.
•	 Zaburzenia osobowości np. osobowość „border-

line”, osobowość bierno-zależna.
•	 Całościowe zaburzenia rozwoju.

Należy jednak podkreślić, że nie trzeba być 
osobą posiadająca zaburzenia psychiczne, aby móc 
odnieść korzyści z psychoterapii. Psychoterapia może 
być pomocna podczas różnych sytuacji życiowych 
związanych z nasilonym stresem, jak i sytuacji kon-
fliktowych. Takie zdarzenia mogą dotknąć praktycz-
nie każdego z nas. Psychoterapia może więc być 
pomocna w:
•	 Rozwiązywaniu konfliktów (np. problemów mał-

żeńskich, rodzinnych).
•	 Obniżeniu poziomu stresu związanego z różnymi 

sytuacjami np. napięciem w pracy, grupie rówieś-
niczej w szkole czy innej placówce.

•	 Nauczeniu radzenia sobie z poważnymi zmianami 
życiowymi, takimi jak zmiana miejsca zamieszka-
nia, rozwód, utrata osoby bliskiej, utrata pozycji 
społecznej czy pracy.

•	 Opanowaniu swoich nieprawidłowych czy de-
strukcyjnych zachowań związanych z autoagresją, 
agresją wobec innych, ryzykownymi zachowania-
mi podczas jazdy samochodem.

•	 Psychicznym radzeniu sobie z wystąpieniem 
przewlekłych lub bardzo poważnych chorób (ta-
kich jak cukrzyca, astma, choroby nowotworowe 
czy autoimmunologiczne).

•	 Powrocie do normalnego funkcjonowania 
po traumatycznych sytuacjach związanych z do-
świadczeniem przemocy, wykorzystania seksual-
nego, gwałtu.

Krótki 
przewodnik po 
psychoterapii

Czym właściwie jest psychoterapia?

Psychoterapia jest pojęciem ogólnym, doty-
czącym leczenia problemów psychicznych i emo-
cjonalnych poprzez rozmowę z psychoterapeutą, 
psychiatrą, psychologiem czy innym pracownikiem 
systemu opieki zdrowotnej. Ten rodzaj terapii ma 
swoje zastosowanie zarówno w leczeniu pacjentów 
z „typowymi” chorobami czy zaburzeniami psychicz-
nymi, jak i w przypadku osób narażonych na ostry 
stres (podczas wojny lub katastrofy) czy stres dłu-
gotrwały, związany z występowaniem przewlekłych 
chorób somatycznych.

Podczas procesu terapeutycznego pacjenci 
wiele się uczą zarówno w obszarze dotyczącym swo-
jej choroby, jak również lepiej poznają i zaczynają 
rozumieć swoje uczucia, przekonania, zachowania 
i nie do końca uświadomione lęki. Uczą się również 

jak radzić sobie z różnymi emocjami, jak lepiej kon-
trolować swoje życie i radzić sobie z problemami 
w „zdrowy” sposób.

Od czasów Zygmunta Freuda rozwinęło się 
wiele nurtów psychoterapii, każdy z nich może mieć 
nieco inne podejście do różnych problemów oraz 
różne wskazania. Rodzaj psychoterapii powinno do-
bierać się indywidualnie, w sposób dopasowany do 
możliwości, umiejętności i problemów danej osoby. 
To że ktoś ma już negatywne doświadczenia z tera-
pią, nie musi oznaczać, że ta forma oddziaływania 
jest z zasady zła, a jedynie, że nie trafił na odpowied-
niego dla siebie terapeutę. Sytuacja jest podobna 
do farmakoterapii… na pewne leki możemy mieć 
przecież uczulenie, inne zaś mogą nie wykazać się 
wystarczającą skutecznością. ►
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leczenia w grupie pacjentów niepełnoletnich. Wy-
niki powyższego badania pokazują, że może warto 
opóźnić włączenie farmakoterapii w depresji i – jeśli 
to możliwe – rozpocząć interwencję terapeutyczną 
od CBT. Dotyczy to w szczególności pacjentów po-
niżej 18 roku życia, u których CBT odnosi największe 
korzyści [3]. 

Warto więc zawsze podchodzić do leczenia 
chorego w sposób interdyscyplinarny, łącząc różne 
dostępne metody leczenia tak, aby osiągnąć sukces 
[4]. W wielu przypadkach warto połączyć tradycyjną 
farmakoterapię z psychoterapią, zwłaszcza, że w ba-
daniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczo-
nych udowodniono, że pacjenci chętnie korzystają 
z pomocy psychoterapeuty [5].

Psychoterapia w chorobach somatycznych

Psychoterapia jest metodą leczenia o udowod-
nionej skuteczności w tradycyjnej psychiatrii. Czy 
i gdzie znajduje się zatem dla niej miejsce w choro-
bach somatycznych? 

Jedną z gałęzi medycyny somatycznej, w której 
zaczęto wykorzystywać techniki psychoterapeutyczne 
jest dermatologia. O istotnej roli czynników psychicz-
nych w chorobach dermatologicznych świadczyć 
może fakt, iż coraz prężniej rozwija się nowa gałąź 
medycyny – psychodermatologia. Udowodniono, 
iż nasilony stres oraz zaburzenia w sferze emocjo-
nalnej są często mechanizmem spustowym w ujaw-
nieniu się objawów schorzeń skóry oraz ich leczeniu. 
Zjawisko to można tłumaczyć chociażby wspólnym 
pochodzeniem rozwojowym skóry i układu nerwo-
wego – oba pochodzą z tego samego listka zarod-
kowego czyli ektodermy. 

Wsparcie społeczne

Do najlepiej zbadanych czynników, od których 
może zależeć nasza odporność na stres jest wsparcie 
społeczne. Zgodnie z koncepcją Cobba rozumiane 
jest ono jako wynik interakcji, wzajemnych oddzia-
ływań zachodzących między jednostką (pacjentem) 
a otoczeniem [6]. 

Wsparcie społeczne możemy podzielić na: 
•	 Emocjonalne – przekazywanie w toku interak-

cji pozytywnych, wspierających, uspokajających 
emocji. 

•	 Informacyjne – przekazywanie informacji pozwa-
lających zrozumieć lepiej swoją sytuację, prob-
lem, dowiedzieć się jak inni sobie z tym radzą (np. 
grupy wsparcia osób chorujących na astmę, cho-
robę Parkinsona czy inne poważne schorzenia).

•	 Instrumentalne – to rodzaj instruktażu o konkret-
nych sposobach postępowania, modelowanie 
określonych skutecznych zachowań zaradczych.

•	 Rzeczowe – pomoc materialna, finansowa, rze-
czowa (działalność charytatywna). 

•	 Duchowe – zwłaszcza w opiece hospicyjnej, po-
magające w cierpieniu w ostatnim okresie życia, 
odnoszące się do sensu i ducha [7,8]. 

Badacze zajmujący się funkcjonowaniem 
człowieka w sytuacjach trudnych, np. w chorobie 
somatycznej, często odwołują się do teorii Cobba. 
Różne aspekty wsparcia społecznego przeplatają 
się ze sobą. Mają one ogromny wpływ na wykład-
niki zdrowia będące jednocześnie swoistą protekcją 
przed chorobami układu sercowo-naczyniowego, 
endokrynnego czy immunologicznego [9]. Warto 
zauważyć, iż przewlekła choroba somatyczna ma 
istotny wpływ na jakość życia pacjentów [10]. Jakość 
życia determinowana jest zarówno przez czynniki 
zewnętrzne (status materialny, rodzinny, choroba), 
jak i wewnętrzne (emocje, samopoczucie) [11]. 

Podejście do leczenia

Pesymizm i deficyt czy też brak motywacji, 
prowadzące do małego zaangażowania pacjenta 
w proces rehabilitacji oraz bierny stosunek do podej-
mowanych interwencji odgrywają istotną, negatywną 
rolę w trakcie fizjoterapii. W badaniach przeprowa-
dzonych wśród pacjentów geriatrycznych w Oddziale 
Fizjoterapii udowodniono, iż psychoterapia jest istot-
ną składową procesu terapeutycznego. 

Elementy psychoterapii wprowadzano stopnio-
wo, aby uzyskać założone cele takie jak: zmniejsze-
nie poczucia izolacji i osamotnienia, poszukiwanie 

•	 Prawidłowym radzeniu sobie z zaburzeniami 
seksualnymi będącymi następstwem zarówno 
zaburzeń psychicznych jak i somatycznych czy 
też następstw farmakoterapii.

•	 Zaburzeniach snu. 
W niektórych przypadkach psychoterapia 

może być równie skuteczna, co leczenie lekami 
wpływającymi na psychikę (antydepresyjnymi czy 
przeciwpsychotycznymi), w innych np. fobiach pro-
stych jest jedyną skuteczną terapią. Najczęściej jed-
nak psychoterapia jako jedyne leczenie może nie 
być wystarczająco skuteczna w łagodzeniu objawów 
i najlepsze efekty osiąga się łącząc psychoterapię 
z innymi rodzajami terapii np. farmakoterapią czy 
technikami biologicznymi [t.j. elektroterapia (ET), 
przezskórna stymulacja magnetyczna (RTMS) czy 
stymulacja prądem stałym (t-DCS)].

Wyróżnia się 5 głównych rodzajów psycho-
terapii: 
1. Terapia psychodynamiczna, która koncentruje 

się na podświadomych myślach, przekonaniach, 
zachowaniach, na pogłębieniu wglądu w procesy 
motywacyjne oraz rozwiązywaniu konfliktów.

2. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT), po-
maga w identyfikowaniu negatywnych automa-
tycznych myśli, błędnych przekonań, schematów 
poznawczych i zastąpieniu ich zdrowymi, obo-
jętnymi lub pozytywnymi.

3. Terapia humanistyczno-egzystencjalna – 
w centrum jej zainteresowania jest człowiek jako 

niepowtarzalna jednostka, ma wiele odmian, jed-
ną z nich jest terapia Gestalt. Terapia ta jest skon-
centrowana na rozwoju pacjenta, samorealizacji.

4. Terapia systemowa – wychodzi z założenia, 
że problemy człowieka współzależą od środo-
wiska i ludzi z którymi on pozostaje w kontakcie 
(np. w rodzinie) i aby pomóc pacjentowi trzeba 
zmienić lub uzdrowić system w którym przebywa.

5. Terapia integracyjna – forma psychoterapii, któ-
ra korzysta z dorobku innych podejść łącząc je 
w nową jakość, tak aby jak najlepiej dopasować 
sposób interwencji do danego pacjenta [2]. 

Psychoterapia może być prowadzona indywi-
dulnie, małżeńsko, rodzinnie czy grupowo. Jej sku-
teczność wykazano w różnych grupach wiekowych. 
Może być skutecznym postępowaniem zarówno 
w leczeniu dzieci, nastolatków, dorosłych, jak i osób 
w wieku podeszłym. 

Szczególną grupą pacjentów są adolescenci. 
W wieku tym często dochodzi do rozwoju różnych 
zaburzeń psychicznych. Z drugiej strony liczba do-
stępnych, przebadanych i zarejestrowanych leków 
w tej grupie wiekowej jest stosunkowo niewielka. 

Tym ciekawsze wydaje się więc badanie prze-
prowadzone przez Davey i współpracowników w Au-
stralii. W badaniu, porównano dwie formy terapii – 
pierwsza grupa była leczona programem CBT (terapią 
behawioralno-poznawczą) i placebo, w drugiej zaś 
połączono CBT z podaniem fluoksetyny. Stwierdzono, 
że dodanie do terapii CBT leku antydepresyjnego 
(fluoksetyny) nie wniosło dodatkowych korzyści do 

►
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po przeprowadzeniu podstawowego badania lekar-
skiego [21]. Nie pada więc odpowiednie rozpoznanie, 
a chory nie uzyskuje dostępnej pomocy. 

Niezmiernie istotne znaczenie ma w tym kon-
tekście propagowanie holistycznego podejścia do 
pacjenta, traktującego go jako integralną całość, 
a nie jedynie przestrzenne zgrupowanie różnych od-
dzielnych układów. Konieczne jest również uwzględ-
nianie jakości życia, jako ważnego czynnika powo-
dzenia procesu terapeutycznego. 

Podczas badania pacjenta powinno się 
uwzględnić zarówno część obiektywną, mającą 
na celu ocenę zmiany stanu fizycznego pacjenta 
w kontekście zastosowanej terapii, jak i ocenę su-
biektywną, czyli jak w istocie czuje się chory. Można 
wykorzystać tu zarówno spontaniczną rozmowę, 
jak i przygotować sobie serię pytań, wykonać testy 
psychometryczne, kwestionariusze, a także ocenić 
stosowanie się do zaleceń lekarskich czyli 
tzw. compliance.

Zaburzenia psychiczne  
– czy to jest rzeczywisty problem?

Zaburzenia psychiczne to jedne z częstszych 
problemów, które dotykają ludzi we współczesnym 
świecie. Według pierwszego przeprowadzonego 
w Polsce (w 2013 roku) badania populacji pod wzglę-
dem zaburzeń psychicznych EZOP wynika, że doty-
kają one około 24% Polaków (w wieku 18-65 lat), 
którzy potencjalnie prezentują objawy przynajmniej 
jednego zaburzenia psychicznego. 

Jednak wydaje się, że problem zaburzeń psy-
chicznych w Polsce został niedoszacowany. Wynika 
to z faktu, iż badaniem objęci zostali jedynie lu-
dzie w wieku produkcyjnym, a pominięto tu osoby 
w wieku poniżej 18 roku życia, jak i populację osób 
starszych. U tej ostatniej zaburzenia psychiczne wy-
stępują zarówno jako jedyne, jak i stanowią kon-

sekwencję chorób somatycznych, którymi ta 
grupa jest obciążona w sposób szczególny.

Kiedy należy być czujnym?

Aby zapewnić odpowiednią pomoc 
pacjentom, wszyscy specjaliści pracujący 
w ochronie zdrowia (lekarze, farmaceu-
ci, pielęgniarki) powinni być uwrażliwieni 
w temacie objawów zaburzeń psychicznych. 
Niezmiernie ważna jest w tym kontekście 
ustawiczna edukacja. 

Warto jest z większą starannością 
zwracać uwagę na pierwsze symptomy zabu-
rzeń psychicznych. Należą do nich m.in. roz-
targnienie czy rozkojarzenie w rozumieniu 
ogólnym, zaburzenia myślenia, wygłaszanie 
nieprawdziwych sądów, które trudno skory-
gować, obniżenie nastroju lub jego wahania, 
brak odczuwania przyjemności (anhedonia), 
brak energii, brak sił i chęci do podejmo-
wania różnych aktywności czy zaburzenia 
snu (szczególnie wielokrotne wybudzanie 
się w nocy). 

Konsekwencją jest zwiększone zapo-
trzebowanie na leki nasenne (np. z grupy 
popularnych w podstawowej opiece zdro-

konstruktywnych sposobów radzenia sobie z dłu-
goterminową hospitalizacją, odnajdywanie źródeł 
wsparcia psychicznego, rezygnacja z postawy rosz-
czeniowej, odnajdywanie przyjemności i poczucia 
własnej wartości w pomocy innym, poszukiwanie 
sposobów redukcji napięcia, wzmacnianie myślenia 
pozytywnego. Udowodniono, iż pomimo nieznacznej 
poprawy stanu fizycznego nastąpiła istotna poprawa 
stanu psychicznego badanych, a więc również jakości 
życia codziennego [12].

Wsparcie społeczne i psychoterapia  
w cukrzycy 

Szeroko poznany jest również wpływ wsparcia 
społecznego i psychoterapii na jakość życia 
pacjentów z przewlekłą chorobą 
serca czy cukrzycą. Ci ostatni 
często zgłaszają potrzebę 
wsparcia psychologa 
jako uzupełnienie far-
makoterapii, a nie bez 
znaczenia pozostaje 
fakt, iż pacjenci 
diabetologiczni 
mają istotnie 
większe ryzy-
ko rozwoju zabu-
rzeń psychicznych 
w porównaniu z po-
pulacją ogólną [13,14]. 

Cukrzyca typu 1 ujawnia-
jąca się we wczesnym dzieciń-
stwie odgrywa istotną rolę, wpływając na poczu-
cie własnej wartości w trakcie dorastania, ingerując 
w sposób znaczący w styl życia oraz będąc często 
przyczyną stygmatyzacji [15]. Wielu badaczy zaj-
mujących się tym tematem udowodniło, iż pacjenci, 
którzy otrzymywali wsparcie społeczne, uzyskiwali 
lepsze wyniki kontroli metabolicznej oraz osiągali 
lepszą satysfakcję z życia [16,17]. 

Ponadto już samo przeświadczenie o do-
stępności wsparcia powoduje postrzeganie cho-
roby jako mniej zagrażającej, co w konsekwencji 
poprawia ogólną jakość życia [18]. Dowiedziono 

również, że poczucie wsparcia społecznego u pa-
cjentów z cukrzycą bezpośrednio chroni ich przed 
rozwojem depresji [19]. 

Psychoonkologia

Niezwykle trudnym wyzwaniem jest opieka 
nad pacjentem z chorobą nowotworową. Konfron-
tacja z diagnozą jest ciężka zarówno dla pacjenta, 
jak i jego rodziny. Wiąże się ponadto zazwyczaj ze 
znaczną zmianą dotychczasowego stylu życia – utratą 
pracy, zmianą planów życiowych, marzeń, stygma-
tyzacją [20]. 

Do najczęstszych problemów psychicznych 
należą w tym obszarze: depresja, lęk uogólniony 

i napady paniki. U pacjentów z chorobą no-
wotworową zastosowanie znaj-

duje terapia behawioralno-
-poznawcza. Liczne me-

taanalizy wykazały jej 
skuteczność zarówno 
w zakresie redukcji 
objawów depresji, 

lęku, jak i poprawy 
jakości życia krót-
ko- i długotermi-

nowo. 

Problemy 
psychiczne 

w gabinetach 
lekarzy 

somatycznych

Zdrowie psychiczne definiowane 
jest jako brak objawów zaburzeń czy chorób psy-
chicznych i zaburzeń zachowania. 

Kwestionariusze, które służą do oceny sta-
nu zdrowia psychicznego pacjentów są używane 
od wielu lat nie tylko w badaniach naukowych, ale 
powinny być stosowane w codziennej praktyce kli-
nicznej lekarzy, którzy nie są psychiatrami. Wprowa-
dzanie ich do gabinetów lekarskich jest wynikiem 
doświadczeń, które wykazały, że istotna część pa-
cjentów z objawami natury psychiatrycznej nie jest 
kierowana na specjalistyczne badania psychiatryczne 

►

►
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wotnej benzodiazepin (BZD) i tak zwanych „leków 
Z” – szczególnie zolpidemu) oraz suplementy diety. 

W wielu przypadkach dochodzi również do 
„samoleczenia” przy pomocy alkoholu, innych sub-
stancji psychoaktywnych i dopalaczy. Warto jest za-
lecać osobom, które regularnie kupują leki nasenne 
i uspokajające, aby skontaktowali się ze specjalistą 
zajmującym się zdrowiem psychicznym. 

Podsumowanie

Psychoterapia jest niezbędnym elementem 
uzupełniającym terapię pacjentów z chorobami za-
równo o podłożu psychicznym, jak i somatycznym. 
Niezwykle istotne jest więc całościowe, holistyczne 
podejście do pacjenta oraz edukacja lekarzy, w szcze-
gólności podstawowej opieki zdrowotnej w zakre-
sie rozpoznawania zaburzeń psychicznych, zarówno 
pierwotnych jak występujących w przebiegu chorób 
przewlekłych. W dobie rozwijającego się dynamicznie 
rynku suplementów diety szkolenie w tym zakresie 
powinno być również prowadzone wśród farmaceu-
tów, którzy są często obdarzeni ogromnym zaufa-
niem przez pacjentów. ■
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26 września 2019 roku spotkali się w Warsza-
wie aptekarze i farmaceuci reprezentujący wszyst-
kie okręgowe izby aptekarskie, żeby wziąć udział 
w ogólnopolskich obchodach Dnia Aptekarza, bę-
dącego zawodowym świętem aptekarzy. Organi-
zatorem tych obchodów była już po raz piętnasty 
Naczelna Izba Aptekarska.

Pierwszym wydarzeniem rozpoczynającym 
bogaty program obchodów, których data zbiegła 
się z liturgicznym wspomnieniem świętych Kosmy 
i Damiana, patronów aptekarzy była, podobnie jak 
w latach poprzednich, msza święta w bazylice Świę-
tego Krzyża.

Mszę w intencji farmaceutów odprawiło 
dwóch kapłanów – ksiądz Arkadiusz Zawistowski, 
krajowy duszpasterz służby zdrowia i ksiądz Robert 
Berdychowski, proboszcz bazyliki. 

Następna część obchodów odbywała się 
w teatrze Syrena przy ulicy Litewskiej 3. 

Ad gloriam pharmaciae
Relacja z ogólnopolskich obchodów Dnia Aptekarza

Przebieg tej części był zróżnicowany pod 
względem charakteru wydarzeń. Prowadzącymi byli: 
Monika Barwicka i Tomasz Leleno, rzecznik prasowy 
Naczelnej Izby Aptekarskiej. 
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Honory gospodarza spotkania pełniła Elżbie-
ta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. Po powitaniu przybyłych gości Pani 
Prezes wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

„Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Ministrze, 
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,

miniony rok był i nadal jest dla nas czasem 
wielu zmian. Dlaczego? Bo taka właśnie jest farma-
cja – ciekawa, inspirująca, ale i wymagająca, stale 
podnosząca poprzeczkę, pełna nowych wyzwań. Te 
wyzwania kształtują zarówno nas, jak i nasze charak-
tery. Sprawiają, że z każdym nowym dniem stajemy 
się coraz silniejsi…

Jakie zatem wyzwania przygotowała dla nas 
farmacja w tym roku? Chyba przez wszystkich z nas 
zostanie on zapamiętany przede wszystkim, jako okres 
wielkich przemian związanych z cyfryzacją sektora 
ochrony zdrowia. 

W przypadku aptek mówimy o trzech potęż-
nych projektach związanych z wdrożeniem e-Recepty, 
serializacji oraz systemu ZSMOPL. Przypomnę, że 
ich przeprowadzenie nie byłoby możliwie, gdyby nie 
wsparcie farmaceutów, za co z tego miejsca serdecznie 
Wam dziękuję.

Jak wszyscy wiemy, ostatnie miesiące były dla 
nas okresem intensywnej pracy w Parlamencie. Opi-

farmaceutom. Zaufanie to duży kapitał, dlatego go-
rąco wierzę, że razem pokażemy, na co nas stać i że 
naprawdę warto nam zaufać.

Dziękuję za uwagę”. 

Ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia 
Aptekarza charakteryzują się tym, że spotkanie ma, 
w części, charakter konferencyjny. W tym roku konfe-
rencja była poświęcona dwóm zagadnieniom. Pierw-
szym z nich było podsumowanie trwającej 7 miesięcy 
kampanii edukacyjnej promującej zawód farmaceuty 
„Po Pierwsze Farmaceuta”, którą patronatem ob-
jął Minister Zdrowia. Podsumowanie wzbogaco-
ne wyświetlanymi na ekranie slajdami przedstawili 
wspólnie: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i Tomasz 
Furman, prezes Fundacji Aflofarm, będącej współ-
organizatorem kampanii. 

w Polsce „Farmaceuta w systemie ochrony zdrowia 
– zbędny koszt, czy opłacalna inwestycja?”. W de-
bacie, której moderatorami byli Monika Barwicka 
i Tomasz Leleno wzięli udział dyskutanci: pani pre-
zes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Michał Byliniak, 
prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej 
oraz wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Ja-
nusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, Urszula Jaworska, członek Zarządu Polskiej 
Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” 
oraz prof. dr hab. Jacek Sapa, dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

niowanie wielu aktów prawnych, rosnące jak grzyby 
po deszczu kolejne regulacje prawne związane z sek-
torem aptecznym. I tu zadanie specjalne dla naszej 
organizacji – jak w tak zawrotnym tempie oddzielić 
grzyby jadalne od tych, które mogą okazać się trujące. 
Trujące dla całego sektora aptecznego. 

Przyznam, że dla jednej osoby byłoby to zada-
nie z cyklu „mission impossible”. Dla jednej być może 
tak, ale już dla całego naszego zespołu działającego 
precyzyjnie, jak mechanizm szwajcarskiego zegarka – 
było to zadanie trudne, wymagające, lecz możliwe do 
realizacji. Nasz zespół musiał działać z chirurgiczną 
precyzją – aktywnie wspierał decydentów, ale również 
osłaniał farmaceutów przed regulacjami stanowią-
cymi dla nich zagrożenie. 

Aktywnie działaliśmy nie tylko tu, w Polsce, 
ale również za granicą. To właśnie nie kto inny jak 
nasz reprezentant został Prezydentem PGEU – unijnej 
organizacji zrzeszającej farmaceutów z całej Europy.

Choć razem osiągnęliśmy naprawdę wiele, po-
zostaje pewien niedosyt. Wielu farmaceutów z pew-
nością zadaje sobie pytanie – co z ustawą? Ustawą 
o zawodzie farmaceuty. Odpowiem wprost – będziemy 
o nią walczyć do samego końca. Osobiście wierzę 
w to, że jej projekt przejdzie kolejne etapy legislacyjne. 
Wsparcie tego procesu jest zresztą naszym celem na 
najbliższe tygodnie. 

Jak mawiał sam Napoleon Hill: „Wygrywa tylko 
ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnie-
nie, aby go osiągnąć”. 

Dlatego nie zamierzamy rezygnować z osiąg-
nięcia tego celu tylko dlatego, że jego osiągnięcie wy-
maga czasu. I nie narzekajmy, że czasami mamy pod 
górę, skoro zmierzamy na sam szczyt. Jego zdobycie 
otworzy przed nami szerokie spektrum możliwości. 

Wyniki przeprowadzonej przez nas kampanii 
„Po pierwsze farmaceuta”, którą będziemy dziś pre-
zentować jednoznacznie wskazują, że Polacy ufają 

Punktem wyjścia kampanii były badania wi-
zerunkowe, których wyniki zostały zawarte w rapor-
cie „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie bada-
nia wizerunkowe 2019”, który stał się podstawą 
do zorganizowania kampanii. Badania te pokazały, 
że ponad 90% Polaków ufa farmaceutom.

Prelegenci podkreślali, że dzięki zróżnico-
wanym formom przekazu, w tym spotom i filmom 
reklamowym prezentowanym w telewizji i w ka-
nałach internetowych oraz ulotkom edukacyjnym 
dystrybuowanym w aptekach, kampania odbiła się 
silnym rezonansem w odbiorze społecznym. 

Następnym punktem części konferencyj-
nej była debata o przyszłości zawodu farmaceuty 

Dyskusja oscylowała wokół czterech głów-
nych tematów:
•	 Sprzedawca czy doradca – którą drogę wybrać, 

aby trafnie odpowiedzieć na potrzeby pacjenta.
•	 Jakiej wiedzy potrzebuje współczesny farma-

ceuta? Obecny system kształcenia vs. wyzwania 
rynkowe.

•	 Skąd się biorą leki w szpitalu? Rola i zadania 
farmaceuty szpitalnego.

•	 Opieka farmaceutyczna w Polsce – fakt czy mit?

Z prowadzonej z pełną otwartością i po-
uczającej dyskusji można było wysnuć wniosek, że 
potencjał wiedzy i kompetencji, który prezentują 
farmaceuci może być wykorzystany znacznie lepiej 
w interesie zdrowia publicznego, a przede wszystkim 
dla dobra pacjentów.

W trakcie dyskusji, której jeden z wątków 
dotyczył ustawy o zawodzie farmaceuty, minister 

►
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Janusz Cieszyński zadeklarował, że projekt tej ustawy 
będzie przyjęty przez Radę Ministrów. 

zem uznania i nagrodą dla aptekarzy i farmaceutów 
oraz osób związanych farmacją i aptekarstwem. Ten 
etap spotkania miał podniosły charakter. Podnio-
słość chwili uwydatniło wprowadzenie sztandaru 
Naczelnej Izby Aptekarskiej i odśpiewanie hymnu 
państwowego. 

Następnie na scenę były zapraszane osoby, 
którym przekazywano nadane odznaczenia pań-
stwowe za zasługi w działalności na rzecz samorzą-
du zawodowego oraz farmaceutów i odznaczania 
resortowe za zasługi dla ochrony zdrowia oraz me-
dale, tytuły i godności nadane przez Naczelną Radę 
Aptekarską, jako wyraz najwyższego uznania samo-
rządu aptekarskiego za zasługi dla chwały, pożyt-
ku i rozwoju aptekarstwa. Odznaczenia państwowe 
i resortowe wręczał Maciej Miłkowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia w towarzystwie El-
żbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. 

Medale i tytuły samorządowe wręczała El-
żbieta Piotrowska-Rutkowska wraz z Małgorzatą 
Pietrzak, wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu od-

znaczeń (Rej. 342/2019), za zasługi w działalności 
na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dzie-

dzinie nauk medycznych odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi
mgr farm. Antonina Agnieszka Źrubek – wniosko-
dawca – Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska.

Srebrnym Krzyżem Zasługi
mgr farm. Artur Śliwiński – wnioskodawca – Kaliska 

Okręgowa Izba Aptekarska.
mgr farm. Jarosław Tuzikiewicz – wnioskodawca – 

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska 

Brązowym Krzyżem Zasługi
mgr farm. Mariusz Politowicz – wnioskodawca – Ka-

liska Okręgowa Izba Aptekarska.
mgr farm. Anna Maria Włodarczyk – wnioskodawca 

– Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

Na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej Minister 
Zdrowia przyznał Odznakę honorową Ministra 

Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wy-
różnione zostały następujące osoby:

mgr farm. Adelina Szczecińska – wnioskodawcą była 
Pomorsko-Kujawska ORA w Bydgoszczy.

mgr farm. Przemysław Orilkowski – wnioskodawcą 
była Częstochowska ORA.

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą nr 
VII/12/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r oraz 

uchwałą nr VII/9/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 
r. przyznała najwyższe odznaczenie samorządu 
aptekarskiego „Medal im. prof. Bronisława Ko-

skowskiego” następującym osobom:

mgr farm. Robert Biront – wnioskodawcą była ORA 
w Krakowie.

mgr farm. Wojciech Chmielak – wnioskodawcą była 
Zachodniopomorska ORA.

mgr farm. Jadwiga Czyż – wnioskodawcą była ORA 
w Łodzi.

śp. dr n. farm. Idalia Gołębiowska – wnioskodawcą 
była Zachodniopomorska ORA.

mgr farm. Jerzy Kałaska – wnioskodawcą była ORA 
w Warszawie.

dr n. farm. Mikołaj Konstanty – wnioskodawcą była 
Śląska Izba Aptekarska.

mgr farm. Andrzej Łukasz Kuciński – wnioskodawcą 
była ORA w Olsztynie.

mgr farm. Marcin Kudrzycki – wnioskodawcą była 
ORA w Krakowie.

mgr farm. Marcin Kurowski – wnioskodawcą była 
ORA w Białymstoku.

mgr farm. Danuta Mikoszewska – wnioskodawcą 
była Dolnośląska ORA we Wrocławiu.

mgr farm. Michał Mokijewski – wnioskodawcą była 
Lubuska ORA.

mgr farm. Jadwiga Pawłowska – wnioskodawcą była 
ORA w Warszawie.

mgr farm. Marek Andrzej Piastowski – wnioskodaw-
cą była Gdańska.

mgr farm. Anna Pliś – Grymanowska – wnioskodaw-
cą była Podkarpacka ORA w Rzeszowie.

mgr farm. Anna Ploska-Pradela –wnioskodawcą była 
Częstochowska ORA.

mgr farm. Marek Rawski – wnioskodawcą była Dol-
nośląska ORA we.

dr n. farm. Elżbieta Rutkowska – wnioskodawcą była 
ORA w Białymstoku.

mgr farm. Ewa Teresa Szubertowska – wnioskodaw-
cą była Pomorsko – Kujawska ORA w Bydgoszczy.

mgr farm. Agnieszka Walasik – wnioskodawcą była 
Gdańska ORA.

mgr farm. Donata Wójcik – wnioskodawcą była Ka-
liska ORA.

mgr farm. Adam Dominik Żarnowski – wnioskodaw-
cą była Pomorsko – Kujawska ORA w Bydgoszczy.

Tytuł „Strażnika Wielkiej  
Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą nr VII/13/2018 
z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 

VII/10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. przyznania 
tytuł „Strażnika Wielkiej Pieczęć Aptekarstwa Pol-

skiego” następującym osobom:

mgr farm. Piotr Krzysztof Chwiałkowski – wniosko-
dawcą była Pomorsko – Kujawska ORA w Byd-
goszczy.

mgr farm. Jolanta Dominek – wnioskodawcą była 
Śląska ORA.

dr n. med. Wojciech Domka – wnioskodawcą była 
Podkarpacka ORA w Rzeszowie.

Radca prawny Bartłomiej Malko – wnioskodawcą 
była Zachodniopomorska ORA w Szczecinie.

mgr farm. Barbara Miciuła – wnioskodawcą była Lu-
buska ORA.

mgr farm. Wiktor Napióra – wnioskodawcą była 
ORA w Warszawie.

prof. dr hab. Helena Nowak – wnioskodawcą była 
ORA w Warszawie.

Po zakończeniu debaty nastąpiła przerwa, 
która była znakomitą okazją do spotkań koleżeń-
skich. 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 
są doniosłym wydarzeniem w życiu samorządu ap-
tekarskiego, albowiem tego właśnie dnia odbywa 
się uroczyste wręczenie państwowych oraz samo-
rządowych odznaczeń i wyróżnień, które są wyra-
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mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik – wniosko-
dawcą była ORA w Krakowie

Wyróżnienie „Mecenas  
Samorządu Aptekarskiego”

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą nr VII/14/2018 
z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 

VII/11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. przyznała 
wyróżnienie „Mecenasa Samorządu Aptekarskie-
go” następującym osobom i firmom wspierającym 

samorząd aptekarski:

Radca prawny Waldemar Buda, poseł na Sejm RP – 
na wniosek Kanclerza Kapituły.

Radca prawny Piotr Bujakiewicz  
– wnioskodawcą była Pomorsko-Kujawska ORA 
w Bydgoszczy.

dr Hanna Cytryńska – wnioskodawcą była Wielko-
polska ORA.

mgr farm. Danuta Harbaszewska – wnioskodawcą 
była ORA w Olsztynie.

Hurtownia Medicare Galenica – wnioskodawcą 
była Opolska ORA.

mgr farm. Tomasz Kloc – wnioskodawcą była Ślą-
ska Izba Aptekarska.

dr n. med. Tomasz Edward Latos – poseł na Sejm 
RP – na wniosek Kanclerza Kapituły.

mgr farm. Krzysztof Majka – wnioskodawcą była-
Śląska ORA.

dr Jerzy Milewski – na wniosek Kanclerza Kapituły.
mgr farm. Janina Zofia Murawska – wnioskodawcą 

była ORA w Olsztynie.
prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska – wnioskodaw-

cą była ORA w Krakowie.
mgr Bogusław Niemiec – wnioskodawcą była ORA 

w Warszawie.
mgr farm. Ewa Ochota – wnioskodawcą była Ślą-

ska ORA.
dr n. med. Konstanty Radziwiłł – Senator RP – na 

wniosek Kanclerza Kapituły.
Radca prawny Piotr Sędłak – wnioskodawcą była 

Dolnośląska ORA we Wrocławiu.

mgr farm. Jan Stasiczek – wnioskodawcą była 
Śląska ORA.

mgr farm. Alicja Zajączkowska – wnioskodawcą była 
Lubuska ORA.

Urszula Zajączkowska – wnioskodawcą była Opolska 
ORA.

Końcowym akcentem obchodów była część 
artystyczna, którą wypełnił recital Damiana Alek-
sandra. ■

Zbigniew Solarz
Fot. Jan Malinowski Fot. Jan Malinowski
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Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedną z największych 
w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane 
przez polskich naukowców. Została założona w 2001 r. przez 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. Misją Fundacji jest 
wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych po-
przez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Środki 
na działalność statutową Fundacji, ponad 22 mln zł, pochodzą 
w całości z budżetu Polpharmy. 

Głównym celem Fundacji jest finansowanie realizacji projek-
tów badawczych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny 

i farmacji, podejmowanych przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo rozwojowe. 
Z zarządem Fundacji współpracuje Rada Naukowa, złożona z autorytetów naukowych z dziedziny farmacji 

i medycyny. Osoby te pełnią swoje funkcje pro publico bono. Zadaniem Rady Naukowej jest przeprowadzenie procesu 
konkursowego na finansowanie projektów badawczych od wyboru tematu konkursu po ułożenie listy rankingowej. 
Nagradzane są tylko najlepsze projekty, które otrzymały najwięcej punktów od recenzentów i które dają nadzieję na 
powstanie nowych, oryginalnych rozwiązań. W siedemnastu dotychczasowych edycjach konkursu Fundacja rozdys-
ponowała blisko 22 mln zł, dzięki którym 72 zespoły badawcze mogły kontynuować i rozwijać badania naukowe. Rea-
lizacja 58 projektów została już zakończona, a ich wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. 

Fundacja wspiera także najzdolniejszych doktorantów poprzez realizowany od 2006 roku program stypen-
dialny. W siedmiu edycjach organizowanego co dwa lata konkursu przyznano 57 stypendiów naukowych o łącznej 
wartości 570 tys. zł. Od czternastu lat Fundacja funduje także nagrody w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie 
Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, organizowanym od ponad 40 lat przez Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne. W 2012 roku Fundacja rozpoczęła nowy program – Grant rekomendowany – którego celem jest 
współfinansowanie badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, członków medycznych towarzystw 
naukowych. W 2014 roku dwa granty o łącznej wartości 100 tys. zł otrzymali zwycięzcy konkursu organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

Fundacja od wielu lat podejmuje działania, których celem jest utrwalenie w środowisku medycznym znaczenia 
dobrej współpracy lekarza z pacjentem w leczeniu chorób i jej wpływu na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. 

W 2015 r. dzięki wsparciu finansowemu firmy Polpharma, z inicjatywy Fundacji został wydany podręcznik dla 
lekarzy i studentów kierunków medycznych „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycz-
nych rozwiązań” oraz ulotka wspierająca pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapii. 

Za wydanie tego podręcznika w 2016 roku Fundacja została uhonorowana Nagrodą Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Fundacja posta-
nowiła włączyć się i podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. W 2019 roku przeprowadziła nowy konkurs pt.: 
Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Do konkursu zostało 
zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych projektów Fundacja przyznała nagrody pieniężne 
o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji.

W 2010 Fundacja podjęła decyzję o wydawaniu czasopisma naukowego „Postępy polskiej medycyny i farmacji. 
Zeszyty Naukowej Fundacji Polpharmy”, w którym są publikowane wyniki badań prowadzonych ze środków Fundacji 
w powiązaniu z osiągnięciami nauki światowej w danej dziedzinie. Dzięki temu wydawnictwu opis prowadzonych pod 
patronatem Fundacji badań i ich wyniki stają się łatwiej dostępne dla większego grona zainteresowanych osób. Uka-
zało się już sześć tomów zeszytów. Od 2018 roku Postępy dostępne są również w wersji online pod adresem www.
ppmf.online oraz www.polpharma.pl/fundacja/materialy/zeszyty-naukowe.

Źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy
fundacja@polpharma.com

Pomagamy Ludziom Nauki
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Samorządowy 
peryskop

Panorama samorządu

6.09.2019: Naczelna Izba Aptekarska na XXIX. 
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój.

Podczas dyskusji w trakcie Forum Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska uwypukliła problem bra-
ku farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych, 
podkreślając, że na jedną aptekę przypada średnio 
1,78 farmaceuty, podczas gdy unijna średnia to pra-
wie 3. Sytuacja w szpitalach, gdzie na 100 szpital-
nych łóżek przypada 0,6 farmaceuty (średnia UE 
to powyżej 1,1) również wymaga poprawy. Jednym 
z rozwiązań problemów kadrowych – według Pre-
zes Naczelnej Rady Aptekarskiej – powinno być 
aktywne zachęcanie młodych do wyboru studiów 
na kierunku farmacja. Aby sprostać oczekiwaniom 
studentów niezbędne jest wdrożenie interdyscypli-
narnej współpracy przyszłej kadry medycznej już 
na etapie edukacji, wspólna nauka podziału odpo-
wiedzialności zawodowej, dostosowanie programu 
nauczania do dynamiki zmian w ochronie zdrowia 
oraz większy nacisk na zajęcia praktyczne. Wszyst-

kie te działania przygotują farmaceutę do pełnienia 
roli partnera dla lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty 
i diagnosty laboratoryjnego w przyszłej codziennej 
praktyce zawodowej.

11.09.2019: XI Debata Ekspertów Flu Forum  
z udziałem farmaceutów. 

Flu Forum to największe spotkanie przedsta-
wicieli instytucji publicznych i samorządów zawo-
dowych, ekspertów medycznych, posłów, a także 
dziennikarzy podczas którego inaugurowany jest 
sezon grypowy. W ramach tegorocznej edycji zwró-
cono szczególną uwagę na maksymalne wykorzy-
stanie sezonu szczepień i ułatwienie do nich do-
stępu pacjentom. Według Prezes NRA farmaceuta 
reprezentując wykwalifikowany personel medyczny, 
po odpowiednim przeszkoleniu odnawianym cy-
klicznie wzorem innych europejskich państw, po-
winien zostać włączony w działania profilaktyczne.

12.09.2019: Sejmowa Komisja Zdrowia za obni-
żeniem kar dla aptek

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdro-
wia, które odbyło się 11 września br. posłowie 
przyjęli poprawki do projektu nowelizacji ustawy 
– Prawo farmaceutyczne. Zmiany polegają m.in. na 
pięciokrotnym obniżeniu kar dla aptek w stosunku 
do wcześniejszego projektu. Zgodnie z projektem, 
kary miałyby otrzymywać apteki, które nie będą 
wywiązywać się z obowiązków wynikających z tzw. 
dyrektywy fałszywkowej. Początkowo kary miały 
wynieść nawet 100 tys. zł, jednak po interwencji 
wielu organizacji, m.in. Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
Ministerstwo Zdrowia zgodziło się, by wynosiły one 
maksymalnie 20 000 zł. Jednocześnie wprowadzo-
no 6-miesięczny okres vacatio legis, co oznacza, że 
kary zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.

20.09.2019: Rekomendacje dotyczące serializacji

Za nami pierwsze miesiące realizacji Dyrekty-
wy Antyfałszywkowej oraz Rozporządzenia Delego-
wanego 2016/161, które stosowane są bezpośred-
nio w 30 krajach Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii. Analiza 
alertów występujących w tym okresie, przeprowa-
dzona przez Naczelną Izbę Aptekarską w oparciu o 
informacje otrzymane od Fundacji KOWAL, pozwo-
liła na identyfikację obszarów działań mogących 
skutkować wystąpieniem błędów po stronie aptek 
ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów far-
macji oraz hurtowni farmaceutycznych. Na stronie 
internetowej NIA zamieszczono rekomendacje 
dotyczące działań mających na celu identyfikację  
i eliminację potencjalnych problemów sprzęto-
wych, systemowych lub proceduralnych. 

26 września 2019. Dzień Aptekarza.

Z okazji Dnia Aptekarza życzenia wszystkim 
farmaceutom złożyła Prezes NRA: 

Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,
26 września to dla nas wszystkich szczegól-

na data. Dzień patronów aptekarzy i farmaceutów 
Kosmy i Damiana – świętych bliźniaków, dla których 
żaden chory i potrzebujący nie mógł pozostać bez 
pomocy. Dzięki swojej sumienności i nienagannej 
postawie łączącej umiejętności aptekarza i lekarza 
na wieki wpisali się w karty historii.

Dzień Aptekarza to wyjątkowa okazja do 
wspólnego świętowania, ale także do chwili reflek-
sji nad przyszłością naszej profesji. Stoimy u progu 
zmian, oczekując wprowadzenia przełomowej dla 
naszego środowiska ustawy o zawodzie farmaceuty.

W tym szczególnym dniu życzę Wam, aby 
wspólna praca całego środowiska aptekarskiego 
nad tym jakże ważnym dokumentem została zrea-
lizowana do samego końca, tak aby już niebawem 
każdy farmaceuta mógł w pełni wykorzystać swoją 
wiedzę i kompetencje. Niech podejmowane przez 
nas działania umocują farmaceutę w roli partnera 
dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników 
służby zdrowia, aby sposób postrzegania naszej gru-
py zawodowej ewoluował w kierunku profesjonalne-
go doradztwa.

Wzorem naszych europejskich kolegów po-
każmy, że farmaceuta jest potrzebny, a jego właści-
wie wykorzystana wiedza i umiejętności przynoszą 
wymierne korzyści dla pacjentów oraz całego syste-
mu ochrony zdrowia. Wierzę, że wspólnie pokonamy 
nadchodzące wyzwania, a nasze wysiłki zaowocują 
sukcesem.

Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej ►
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CZĘSTOCHOWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekar-
ska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkole-
niowe, które odbędzie się 17 października 2019 
roku o godz. 17:00 w Hotelu „Złote Arkady” przy  
ul. Boya-Żeleńskiego 12. Tematy spotkania: „Nowe 
zasady wydawania z apteki produktów leczniczych. 
E-recepta: zmiana zasad realizacji”, prowadzi mgr 
farm. Marian Witkowski – OIA Warszawa; „Badania 
kliniczne nad adaptogenami w utrzymaniu zdro-
wia”, prowadzi mgr Halina Jurkowska.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

• OIA zaprasza na konferencję naukowo-szkole-
niową, która odbędzie się w Centrum Fitotera-
pii przy ul. Długie Pobrzeże 28; w dniu 09 paź-
dziernika 2019 (środa) o godz. 17.00. Tematy 
wykładów: Fitoterapia w przeziębieniu – mgr 
farm. Maria Piaskowska; Farmaceuta w obliczu 
zmian prawnych – mgr Monika Bartwicka; Pa-
cjent w Aptece – mgr Piotr Rybicki.

19 września 2019. W dniu 6 listopada 2019 r. o go-
dzinie 16:00 w Centrum Fitoterapii w Gdańsku, 
ul. Długie Pobrzeże 28, odbędzie się konkurs 
„Nalewki własnej receptury 2019”.

►

►

ŚLĄSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceu-
tów z terenu naszej izby oraz osoby związane 
z farmacją do udziału w VII Konkursie SIA Nale-
wek Własnej Receptury – Katowice 2019, który 
odbędzie się 8 listopada 2019 r. w siedzibie izby 
w Katowicach. Głosujemy na najlepsze fotografie 
zgłoszone do V Ogólnopolskiego Konkursu Foto-
graficznego Farmaceutów – FotoFarm.

27 września 2019 r. minął termin zgłaszania 
zdjęć do V Ogólnopolskiego Konkursu Fotogra-
ficznego Farmaceutów – FotoFarm. Do Śląskiej Izby 
Aptekarskiej wpłynęła rekordowa ilość 164 zdjęć od 
36 uczestników z 16 Okręgowych Izb Aptekarskich 
(Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, 
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rze-
szów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona-Góra).

Od dzisiaj publiczność ma możliwość wy-
boru najlepszego zdjęcia przesłanego na konkurs 
FotoFarm, poprzez „kliknięcie lajków” znajdujących 
się przy danej fotografii na stronie www.facebook.
com/SlaskaIzbaAptekarska

Zdjęcie, które do 18 października br. (piątek) 
do godz. 15.00 otrzyma największą ilość lajków, 
wygra w kategorii – nagroda publiczności.

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

25 września 2019. Izba zaprasza na spotkanie szko-
leniowe organizowane przez Firmę Solverx – 
połączone z możliwością badania skóry. 9 
października 2019 r. w Hotelu Qubus w Kiel-
cach ul. Składowa 2 w godz. 10.00-13.00 „Sy-
nergia działania oleju z czarnuszki i kwasu 
glicyryzynowego – nowe możliwości podnie-
sienia komfortu życia pacjentów z AZS oraz 
suchością skóry po terapiach retinoidami, ze-
wnętrznymi kortykosteroidami lub w wyniku 
chorób wewnętrznych”.

30 września 2019. W dniu 16.10.2019r. godz. 16.00 
w Kielcach odbędzie się Konferencja Szkole-
niowa, dotycząca zagadnień: Zasady realizacji 
e-recepty; Nowelizacja art. 86a Prawa Farma-
ceutycznego. Nowe zasady wydawania produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych na 
podstawie recepty i zapotrzebowania. Środki 
odurzające i psychotropowe; Nowe wyzwania 
dla aptek. Ostatnie zmiany w prawie w 2019 
roku.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

13 września 2019 r. – Upublicznienie specjalizacyj-
nej pracy poglądowej Współczesne spojrze-
nie na probiotykoterapię autorstwa Hanny 
Walickiej-Kochaniak.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

1 października 2019. Firma SOLVERX wraz z Okrę-
gową Izbą Aptekarska w Łodzi zapraszają do 
udziału w bezpłatnym szkoleniu w dniu 17 
października 2019 r. w Łodzi. „Synergia działa-
nia oleju z czarnuszki i kwasu glicyryzynowego 
– nowe możliwości podniesienia komfortu życia 
pacjentów z AZS oraz suchością skóry po te-
rapiach retinoidami, zewnętrznymi kortykoste-
roidami lub w wyniku chorób wewnętrznych”. 

24 września 2019. Wydział Zarządzania UŁ zaprasza 
na studia podyplomowe "Zarządzanie apteką". 
Studia te są przeznaczone dla farmaceutów, 
którzy prowadzą własne apteki lub myślą o za-
łożeniu własnej, są kierownikami lub aspirują 
na stanowiska kierownicze. Ta, kolejna edycja 
studiów rozpocznie się od połowy listopada 
2019 roku. Do tej pory uczestniczyło w stu-
diach 65 osób, które bardzo wysoko oceni-
ły poziom kształcenia. Studia podyplomowe 
obejmują tematykę związaną z prowadze-
niem apteki od strony biznesowej, dbaniem 
o efektywność działania, osiąganiem celów 
biznesowych przy zapewnieniu wysokich 
standardów etycznych. Uczestnicy poznają 
najnowsze przepisy prawa farmaceutyczne-
go, prawa pracy, ich interpretację i sposoby 
zastosowania. Zajęcia prowadzone są głównie 
przez praktyków.
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W OLSZTYNIE

9 września 2019. W tegorocznych VIII Żeglarskich 
Mistrzostw Polski aptekarzy do współzawod-
nictwa stanęło 13 załóg. Załogi reprezento-
wały 8 izb aptekarskich oraz hurtownie NEU-
CA S.A. Najwięcej załóg wystawiła Okręgowa 
Izba Aptekarska w Olsztynie 4 załogi, dwie 
załogi wystawiły Okręgowa Izba Aptekar-
ska w Warszawie, po jednej Okręgowa Izba 
Aptekarska w Krakowie, OIA w Kaliszu, OIA 
w Łodzi, OIA Katowice, OIA w Białymstoku 
oraz Pomorsko-Kujawska OIA. W regatach 
uczestniczyło ok 70 osób wraz z kibicami. Na 
stronach OIA w Olsztynie oraz w Aptekarzu 
Polskim sierpień/2019 prezentowaliśmy rela-
cję z Mistrzostw.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

23 września 2019. podano link do wywiadu z Pre-
zes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekar-
skiej dr n. farm. Lucyną Samborską na temat 
dostępności leków – Polskie Radio Rzeszów.

Całość materiału można odsłuchać pod adresem: 
https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/gosc-
-dnia#ajx/wiadomosci/25140/

farmaceuta, studium przypadku” oraz „Wiedza 
Farmaceuty – przywilej, broń, tarcza, waluta”.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie 
uprzejmie informuje, iż w niedzielę 20 październi-
ka 2019 r.  w godz. od 9.00 do 16.00 w siedzibie 
Izby w Warszawie przy ul. S. Żeromskiego 77 (IV 
piętro) odbędą się 4 posiedzenia naukowo-szkole-
niowe w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów, 
za udział w których można uzyskać 8 punktów 
edukacyjnych.

1 października 2019. Okręgowa Izba Aptekar-
ska w Warszawie zaprasza do udziału w ak-
cji bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie. 

23 września 2019. Organizacja EMVO wystosowa-
ła list do hurtowni, w którym zaleca weryfi-
kowanie co najmniej jednej paczki z każdej 
serializowanej serii produktów leczniczych 
zwolnionych do obrotu po 9 lutego 2019 roku. 
W ocenie EMVO takie działanie przyczyni się 
do zmniejszenia liczby alertów, a zastosowa-

POMORSKO-KUJAWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

19 września 2019. Pomorsko-Kujawska Okręgo-
wa Izba Aptekarska, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne – Oddział w Bydgoszczy zapraszają 
NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ DLA FARMA-
CEUTÓW 23.10.2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 
(Hotel Przystań Bydgoszcz ul. Tamka 2). Tema-
tyka: „Wielokierunkowe działanie STW5 jako 
czynnik sukcesu w leczeniu czynnościowych 
zaburzeń trawiennych” dr n. biol. Anna Ba-
sińska; „Mleko modyfikowane – jak doradzić 
młodej mamie” mgr Ewa Bielak; „Mikrobiota 
przewodu pokarmowego” dr n. med. Mirosła-
wa Gałęcka; „Specjalistyczna pielęgnacja stóp 
– porady specjalisty” mgr Agnieszka Skiba.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W WARSZAWIE

4 października 2019. OIA w Warszawie informu-
je, że zostało jeszcze kilka ostatnich miejsc 
do udziału w X Sesji Szkoleniowej Młodych 
Farmaceutów, która odbędzie się w dniach 
18-20 października 2019 w Hotelu Ameliów-
ka (Mąchocice Kapitulne k. Kielc). Tematyka 
tegorocznej sesji szkoleniowej to „Astma i PO-
ChP – Profesjonalne wsparcie pacjenta w ap-
tece”, ale odbędą się również zajęcia takie jak  
„Farmakoterapia kobiety karmiącej – co może ►

►
nie go jako standardowej procedury w hur-
towni przy przyjęciu produktów ma na celu 
ograniczenie ryzyka wprowadzenia do obrotu 
detalicznego opakowań leków, których serie 
nie zostały wprowadzone do Europejskiego 
Systemu Weryfikacji Leków przez Podmioty 
odpowiedzialne (MAH).

27 września 2019. Przekazujemy informacje o ak-
cji „Dni spirometrii 2019” skierowanej do pa-
cjentów. Wydarzenie to zostało objęte patro-
natem przez OIA w Warszawie. Zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o informowanie pacjentów 
w Państwa aptekach o możliwości wykonania 
bezpłatnych badań spirometrycznych w ra-
mach „Dni Spirometrii 2019” (poprzez roz-
wieszenie załączonych plakatów i/lub prze-
kazywanie informacji w postaci załączonych 
wizytówek).  Na plakacie wpisujemy datę 
7-12.10.2019 oraz/lub bezpośrednie miej-
sce w pobliżu apteki gdzie można wykonać 
badanie – do sprawdzenia na stronie www.
astma-alergia-pochp.pl.

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 

wpis z dnia 2.09

Czy będzie pierwsza szczepionka 
przeciw chlamydiozie?

Jak donosi portal szczepienia.pzh.gov.pl: 12 
sierpnia 2019 roku w czasopiśmie Lancet Infectious 

Diseases opublikowano wyniki badań klinicznych, 
w których potwierdzono immunogenność nowej 
szczepionki przeciw chlamydiozie. Badacze uzyska-
li obiecujące wyniki badań klinicznych pierwszej 
szczepionki przeciw chlamydiozie, chorobie, która 
powoduje około 131 mln zakażeń każdego roku na 
świecie.

BisAktualności

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/gosc-dnia#ajx/wiadomosci/25140/lucyna-samborska-brakuje-wielu-lekow-m-in-szczepionek-odczulajacych-dla-dzieci
https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/gosc-dnia#ajx/wiadomosci/25140/lucyna-samborska-brakuje-wielu-lekow-m-in-szczepionek-odczulajacych-dla-dzieci
http://www.astma-alergia-pochp.pl/
http://www.astma-alergia-pochp.pl/
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wpis z dnia 4.09

Czy mikroskopijne glony 
wyprodukują materiał na 

opatrunki?

Naukowcy podglądają okrzemki i chcą je wy-
korzystać w medycynie. Badacze analizują zdolność 
mikroskopijnych glonów do syntezy krzemionki. 
Z tej trójwymiarowej, ażurowej nanostruktury można 
stworzyć biokompozyty do produkcji opatrunków na 
trudno gojące się rany, odleżyny lub infekcje skórne..

wpis z dnia 5.09

„Bieg po zdrowie” – nowy 
program antytytoniowej edukacji 

zdrowotnej.

Bieg po zdrowie” to nowy program antytyto-
niowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z eksperta-
mi. Grupa, do której skierowany jest nowy program, 
to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wie-
kowa 9-10 lat). Z materiałów edukacyjnych (m.in. 
cyklu filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów 
z dziedziny psychologii oraz autorów programu) 
mogą korzystać jednak wszyscy zainteresowani te-
matyką profilaktyki zdrowotnej..

wpis z dnia 6.09

Niewłaściwie przechowywane 
produkty do żywienia 

pozajelitowego mogą być przyczyną 
poważnych działań niepożądanych 

u najmłodszych pacjentów.

Produkty lecznicze do żywienia pozajelitowe-
go zawierające aminokwasy i (lub) lipidy, zarówno 
opakowania, jak i zestawy przeznaczone do poda-
wania noworodkom i dzieciom poniżej 2 lat należy 
bezwzględnie chronić przed światłem – wynika z ko-
munikatu skierowanego przez URPL do fachowych 
pracowników ochrony zdrowia. 

Pełny skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 
2019/2020 został przez WHO ogłoszono o blisko 
miesiąc później w porównaniu do lat poprzednich. – 
czytamy we wpisie poświęconym temu zagadnieniu.

wpis z dnia 13.09

13 września – Światowy Dzień Sepsy.

W walce z sepsą decydujące znaczenie ma 
wiedza. Po pierwsze, na temat objawów, ponie-
waż ze względu na błyskawiczny przebieg, zwłasz-
cza sepsy meningokokowej, szybkie rozpoznanie 
jest kwestią życia i śmierci [i]. Po drugie, na te-
mat profilaktyki, ponieważ dzięki szczepieniom 
zagrożeniu można zapobiegać1 – z okazji przy-
padającego 13 września Światowego Dnia Sep-
sy przypominają organizatorzy kampanii eduka-
cyjnej „Wyprzedź meningokoki! Liczy się czas”.

wpis z dnia 13.09

Zduńska Wola zaprasza na wystawę 
„Castoreum czy Penicylina?”

Jak czytamy na stronie muzeum: wystawa 
“CASTOREUM CZY PENICYLINA?” to eksponaty 
z prywatnej kolekcji Mateusza Danielczyka – techni-
ka farmaceutycznego i pasjonata botaniki, zoologii 
oraz historii farmacji. Kolekcja obejmuje zbiory do-
tycząca historii farmacji i ziołolecznictwa od wieku 
XV do lat 70-tych XX wieku. Koncepcją wystawy jest 
ocalenie od zapomnienia wspaniałych i wzniosłych 
dziejów farmacji oraz zachowanie tego dziedzictwa 
dla przyszłych pokoleń. 

wpis z dnia 16.09

„Stan sanitarny kraju w roku 2018” 
– raport Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego.

GIS opublikował raport zawierający omówie-
nie wszystkich najważniejszych obszarów związa-
nych z utrzymaniem zdrowia publicznego.

Jak czytamy w komunikacie: „Opracowanie 
powstało w oparciu o wiarygodne dane ze wszyst-
kich obszarów objętych nadzorem bieżącym i za-
pobiegawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 
podstawie informacji przesłanych przez państwo-
wych wojewódzkich, powiatowych i granicznych 
inspektorów sanitarnych. Dokument zawiera wiele 
ciekawych i dotychczas niepublikowanych danych 
statystycznych wraz z omówieniem najistotniejszych 
zagadnień z zakresu działalności Państwowej In-
spekcji Sanitarnej.”.

wpis z dnia 18.09

Najwyższa Izba Kontroli  
o zapewnieniu opieki paliatywnej  

i hospicyjnej.

NIK opublikował raport dotyczące opieki nad 
najciężej chorymi pacjentami: Nie wszyscy potrze-
bujący mają dostęp do odpowiedniej opieki palia-
tywnej i hospicyjnej. Powodem jest m.in. wąska lista 
chorób – głównie nowotworowych – kwalifikujących 
do takiej opieki i mała jej dostępność na wsiach oraz 
wprowadzone przez NFZ limity w finansowaniu tego 
typu świadczeń. Dlatego część chorych umiera nie 
otrzymawszy opieki hospicyjnej.

wpis z dnia 24.09

Co warto wiedzieć o donosowej 
szczepionce przeciw grypie?

W nadchodzącym sezonie epidemicznym gry-
py 2019/2020 na naszym rynku po raz pierwszy bę-
dzie dostępna donosowa szczepionka przeciw grypie. 
Szczepionka zawiera żywe atenuowane (osłabione) 
wirusy grypy. Portal szczepienia.pzh.gov.pl podaje 
podstawowe informacje na temat tej formy szczepie-
nia. ■

Dane związane ze szkodliwością dotyczą prze-
de wszystkim noworodków urodzonych przedwcześ-
nie, ochrona przed światłem powinna być zapew-
niona jako środek zapobiegawczy również dla pro-
duktów do stosowania u noworodków urodzonych 
o czasie i dzieci poniżej 2 lat.

wpis z dnia 9.09

Zmiany w realizacji recept  
od 7 września 2019.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Far-
maceutyczne wprowadzonej Ustawą z dnia 19 lip-
ca 2019 r o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia za-
szły zmiany w zasadach wystawiania i realizacji re-
cept.

Poniżej podsumowanie najważniejszych infor-
macji:
• e-recepta jest ważna przez 365 dni
• na e-recepcie lekarz może przepisać ilość pro-

duktu leczniczego na 360 dni kuracji
• apteka może zrealizować jednorazowo ilość leku 

na 180 dni kuracji
• osoba realizująca receptę odejmuje ilość leków 

wynikającą z opóźnienia w realizacji e-recepty 
przez pacjenta.

wpis z dnia 10.09

Dlaczego w tym roku szczepionka 
na grypę trafi do aptek 

z opóźnieniem?

Portal szczepienia.info wyjaśnia, z jakiego 
powodu szczepionki przeciw grypie będą dostępne 
w sezonie 2019/2020 nieco później.

Każdego roku pod koniec lutego WHO wydaje 
zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepio-
nek przeciwko grypie na przyszły sezon epidemicz-
ny. Jednak ocena sezonu 2018/2019 nie pozwoliła 
podać pełnego zalecanego składu szczepionki prze-
ciw grypie w kolejnym sezonie w ustalonym czasie. 

►
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Rynek apteczny w sierpniu 2019 r. zanotował sprzedaż na pozio-
mie 2 842.4 mln PLN. Jest to więcej o 63 mln PLN niż w analogicznym 
okresie 2018 roku (+2.3%). Natomiast w porównaniu do lipca 2019 
wartość sprzedaży spadła o 204.3 mln PLN (-6.7%).

 wyżej niż rok wcześniej (+2,3%) 

 spadek względem lipca 2019 r.
(-6,7%)

Statystyczna apteka

Informacja dla Aptekarza Polskiego

Rynek apteczny  
w sierpniu 2019 r.

W sierpniu 2019 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 201.5 tys. PLN. Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była o 14.0 tys. 
PLN większa od wartości w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. W porównaniu do lipca 2019 
wartość sprzedaży statystycznej apteki zmniejszyła 
się o 13.5 tys. PLN. 

 Średnia cena* produktów sprzedawanych w ap-
tekach w sierpniu 2019 r. wyniosła 21.7 PLN. W po-
równaniu do sierpnia 2018 r. średnia cena wzrosła 
o 3.1%, a wobec poprzedniego miesiąca była niższa 
o 0.4%. Z monitorowanych segmentów największy 
procentowy wzrost cen względem poprzedniego 
roku miał miejsce w segmencie leków pełnopłatnych 
(+5.9%) i segmencie sprzedaży odręcznej (+4.5%). 

Marża apteczna w sierpniu wyniosła 24.8% i była 
o 0.4 pp. niższa od marży z analogicznego okresu 

poprzedniego roku. Wzglę-
dem lipca 2019 marża 
zwiększyła się o 0.5 pp.

W sierpniu 2019 r. staty-
styczną aptekę odwiedziło 
średnio 3 650 pacjentów. 
To o 2.8% więcej niż w ana-
logicznym okresie 2018 r. 
W porównaniu do po-
przedniego miesiąca liczba 
pacjentów spadła o 4.5%. 

Średnia wartość sprze-
daży przypadająca na pa-
cjenta wyniosła w sierpniu 
2019 r. 55.2 PLN i była 
o 4.5% wyższa niż w sierp-
niu 2018 roku (52.8 PLN). 
Natomiast względem lipca 
2019 (56.3 PLN) wartość ta 
spadła o 1.9%.

U d z i a ł  r e f u n d a c j i 
w średniej wartości sprze-
daży na pacjenta w sierpniu 
2019 r. wyniósł 26.0% i był 
niższy o 1 pp. w porówna-
niu do poprzedniego mie-
siąca oraz o 0.5 pp. niższy 
niż w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku. Średnia 
zapłata pacjenta w odnie-
sieniu do całkowitej ceny 
w sierpniu wynosiła 74.0%, 
w porównaniu do sierpnia 
ubiegłego roku była wyż-
sza o 0.7%. ■

Pacjent

PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

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

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

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

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

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2018

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018



Nowe rejestracje i nowości na rynku

75Aptekarz Polski, 157 (135e) wrzesień 2019

Sport to zdrowie
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W dniu 21 września br., w Józefowie koło War-
szawy odbyły się IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Maratonie MTB.

Organizatorem zawodów był HURTAP wraz 
z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad 
zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patro-
nat medialny Aptekarz Polski.

Celem imprezy była przede wszystkim popu-
laryzacja kolarstwa górskiego oraz kształtowanie 
ducha przyjacielskiej rywalizacji sportowej w środo-
wisku farmaceutycznym.

Zawody już po raz trzeci zostały zorganizowa-
ne na terenie hotelu Holiday Inn, położonego w ma-
lowniczym zakolu rzeki Świder, pośród przepięknych 
lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co 
stanowi idealne miejsce do uprawiania tej formy 
aktywności.

Na starcie maratonu stanęło w tym roku ponad 
dwustu uczestników: farmaceutów, pracowników 
branży farmaceutycznej oraz przyjaciół farmacji. 
Bardzo liczną grupę uczestników stanowiły również 
dzieci. IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w MTB 
uroczyście otworzył Prezes HURTAP mgr farm. Wiktor 
Napióra – współorganizator zawodów, mgr farm. 
Paweł Stelmach – Prezes Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Łodzi, dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes 
Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz mgr farm. 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. 

Na starcie nie zabrakło ciepłych słów i życzeń 
powodzenia na trasie maratonu. Organizator przy-
gotował dla uczestników dwie trasy prowadzące 
pośród pięknych lasów Parku Krajobrazowego: 17 
km dla dorosłych i 6 km dla dzieci. Start dzieci został 
przewidziany na godz. 10:30. Punktualnie o tej go-
dzinie na starcie stawiło się blisko 50 zawodników, 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Starsze dzieci 
wystartowały samodzielnie natomiast młodsze w to-
warzystwie opiekunów.

Dorośli musieli przejechać 17 kilometrów 
w bardzo zróżnicowanym terenie. Start w tym roku 
był z trzech sektorów. Punktualnie o godzinie 12:00 
z pierwszego sektora ruszyli farmaceuci, minutę po 
nich pracownicy branży farmaceutycznej i po kolej-
nej minucie – przyjaciele farmacji. Widowisko było 
niesamowite, a rywalizacja zacięta do samego końca.

Na każdego zawodnika na mecie czekały 
pamiątkowe medale za udział w IV Mistrzostwach 
Polski, a zwycięzcy poszczególnych kategorii do-
datkowo otrzymali puchary, medale oraz nagrody 
ufundowane przez sponsorów.

Podczas gdy rodzice brali udział w zawodach, 
na ich pociechy czekały gry i zabawy przygotowane 
przez animatorów HURTAP-u. Po intensywnym wy-
siłku na wszystkich uczestników zarówno starszych, 
jak i młodszych czekał poczęstunek regeneracyjny, 
a w godzinach wieczornych impreza integracyjna.

Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie, 
gratulujemy sukcesów i zapraszamy na piątą edycję 
Mistrzostw Polski Farmaceutów w MTB, które odbędą 
się za rok.

Tabela wyników i zdjęcia są udostępnione pod 
adresem: http://www.hurtap.com.pl/aktualnosci/ ■

Karolina Sobczak, Hurtap S.A.
Zdjęcia: archiwum HURTAP S.A.

IV Mistrzostwa Polski  
Farmaceutów w maratonie MTB

Nowe rejestracje PL

Lipiec 2019
W lipcu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 53 pozwolenia na dopuszczenie 
produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów 
leczniczych obejmują 25 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 lipcu 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 12 sierpnia 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY  
I METABOLIZM

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – 
Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, 
pochodne mocznika

Glimepiride: Glimepiride Accord (Accord Health-
care) w dawce 6 mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej niższych dawek. Za-
rejestrowano 13 marek glimepirydu. Na rynek 
wprowadzono 11 marek: Amaryl (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), od stycznia 
2006 Glidiamid (PharmaSwiss), od lutego 2006 Dia-
ril (Biofarm), od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) 
i Pemidal (Polfa Pabianice), od lipca 2006 Symglic 
(Symphar), od maja 2011 Glimepiride Accord (Ac-
cord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez 
Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron), 
od października 2011 Glitoprel (Polfarmex), od 
grudnia 2015 Glimepiride Genoptim (Synoptis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Glimepiride 
Aurobindo) i od października 2017 Glimorion (Orion).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Glimepiride 
Aurovitas, Glimepiryd SymPhar.

Ostatnio skreślono z Rejestru: Avaron (Bioton; lek 
był obecny na rynku od sierpnia 2006).

A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włą-
czając preparaty złożone zawierające obie 
witaminy; A11CC – Witamina D i analogi

Colecalciferol: Thorens (Italfarmaco) kapsułki twar-
de, to rozszerzenie względem zarejestrowanych 
wcześniej płynu doustnego i kropli. Zarejestrowano 
10 marek produktów leczniczych z witaminą D3. Do 
sprzedaży wprowadzono 6 marek: Devikap (Medana 
Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Vitaminum D3 solutio aquosa), Juvit D3 (Hasco-
-Lek), Vigantol (Merck), Vigantoletten (Merck), od 
sierpnia 2017 Solderol (Lekam; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Vitamin D3 Radaydrug) i od 
października 2017 Dekristol (Sun-Farm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fultium-D3 (Sta-
da; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Atrium 
D3), Thorens (Italfarmaco), Vitamin D3 Sandoz, 
Vitaminum D3 Medana (Medana Pharma).
Ponadto na rynek wprowadzono ponad 120 marek 
środków spożywczych z kolekalcyferolem. ►

http://www.hurtap.com.pl/aktualnosci/iv-mistrzostwa-polski-farmaceutow-w-maratonie-mtb,news,9,382.php
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
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►

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Blokery receptora angioten-
syny II (ARBS) w połączeniach;
C09DB - Blokery receptora angiotensyny II 
(ARBS) w połączeniach z blokerami kanału 
wapniowego; C09DB01 – Walsartan i amlo-
dypina

Valsartan+amlodipine: Amlodipine/Valsartan HCS 
to 13. zarejestrowana marka leków o podanym skła-
dzie, w 2 nowych zestawieniach dawek: 5 mg lub 
10 mg amlodypiny + 320 mg walsartanu. Do sprze-
daży wprowadzono 3 marki: od lutego 2018 Avasart 
Plus (Polfarmex; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Ditanpine), od kwietnia 2018 Dipperam (San-
doz) i od czerwca 2019 Wamlox (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amlodipine/
Valsartan Mylan, Amlodipine + Valsartan Sandoz, 
Asbima (Zentiva), Copalia (Novartis Europharm), 
Dafiro (Novartis Europharm), Exforge (Novartis Eu-
ropharm), Sarpin (Vitama), Sartesta (Polpharma), 
Valsamix (Apotex).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Bespres Plus (Teva).

C09DX - Blokery receptora angiotensyny II 
(ARBS) w innych połączeniach; C09DX01 – 
Walsartan, amlodypina i hydrochlorotiazyd

Valsartan+amlodipine+hydrochlorothiazide: 
Valtricom (Krka) i Amlodipine + Valsartan + Hydro-
chlorothiazide Polpharma to odpowiednio 4. i 5. 
zarejestrowany lek o podanym składzie.
Na rynek w Polsce wprowadzono w styczniu 2010 
Exforge HCT (Novartis Europharm). Nie pojawiły 
się w sprzedaży: Dafiro HCT (Novartis Europharm), 
Copalia HCT (Novartis Europharm).
Skreślono z Rejestru: Imprida HCT (Novartis Eu-
ropharm).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

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

Sildenafil: Silungo (Norameda) to 8. zarejestrowana 
marka syldenafilu ze wskazaniem do stosowania 
u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym 
w celu poprawy wydolności wysiłkowej.

Do sprzedaży w leczeniu tętniczego nadciśnienia 
płucnego wprowadzono 4 marki: Revatio (Pfizer), 
od listopada 2017 Remidia (Polpharma), od stycznia 
2018 Granpidam (Accord Healthcare) i od lutego 
2019 Sildenafil Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Mysildecard (My-
lan), Sildenafil Aurovitas, Sildenafil Teva w dawce 
20 mg.
WHO umieściła syldenafil tylko w klasie G04BE – 
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według 
wskazań dla tych preparatów bardziej pasowałaby 
klasa C01EB – Inne leki nasercowe.
Ponadto zarejestrowano 28 marek syldenafilu z za-
stosowaniem odpowiadającym klasie G04BE. Na 
rynek wprowadzono 23 marki: Maxigra (Polphar-
ma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin 
(Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 
2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil 
Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sil-
denafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), 
od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande 
(Zentiva; nastąpiła zmiana nazwy na Taxier, ale 
preparat pod nową nazwą jeszcze nie został wpro-
wadzony do sprzedaży), od grudnia 2011 Sildenafil 
Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil 
Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil 
Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy, od 
stycznia 2015 Sildenafil Bluefish, od marca 2015 
Silden (Sopharma), od czerwca 2015 Maxigra Go 
(Polpharma), od sierpnia 2015 Maxon (Adamed; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafi-
lum Farmacom), od stycznia 2016 Sildenafil Accord 
(Accord Healthcare), od kwietnia 2016 Maxon Active 
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Sildenafilum Farmacom, a następnie Maxon), od 
maja 2016 Sildenafil Medreg, od listopada 2016 
Inventum (Aflofarm; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Xalugra), od marca 2017 Mensil (Hasco-
-Lek; preparat wprowadzony pierwotnie pod nazwą 
Sildenafil Hasco), od października 2017 Mensil Med 
Max (Hasco-Lek; preparat wprowadzony od stycznia 
2014 pod nazwą Sildenafil Hasco) i Sildenafil Espe-
fa oraz od sierpnia 2018 Silcontrol i Silcontrol FC 
(Alvogen; leki zarejestrowane wcześniej pod nazwą 
Sildenafil Liconsa).

►
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Licosil (Liconsa), Princex (Accord Healthcare), Si-
landyl (IBSA; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Sildenafil IBSA), Sildenafil Polpharma (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Maxigra, a na-
stępnie pod nazwą Maxigra Go), Valinger (Orion), 
Viagra Direct (Pfizer).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Sildenafil Genoptim 
(Synoptis; lek był obecny na rynku od marca 2014, 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Ju-
bilant), Sildenamed (Axxon; lek obecny na rynku od 
września 2016; wprowadzony wcześniej od czerwca 
2014 pod pierwotną nazwą Sildenafil Axxon).

G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego; G04CA – Antago-
niści receptora α-adrenergicznego

Silodosin: Sidarso (Krka) to 4. zarejestrowana mar-
ka sylodozyny. Do sprzedaży od listopada 2012 
wprowadzono Urorec (Recordati). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Silodosin Recordati i Silodyx (Re-
cordati). Leki są wskazane w leczeniu objawów 
przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu 
gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia pe-
nicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy; 
J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor beta-
-laktamazy

Amoxicillin+clavulanic acid: Auglavin PPH (Pol-
pharma) tabletki powlekane to rozszerzenie wzglę-
dem zarejestrowanego wcześniej proszku do przy-
gotowania zawiesiny doustnej. Zarejestrowano 15 
marek leków o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 10 marek: Amoksiklav (Sandoz), Au-
gmentin, Augmentin ES i Augmentin SR (GlaxoS-
mithKline; lek oryginalny), Forcid (Yamanouchi), 
Ramoclav (Ranbaxy), Taromentin (Polfa Tarcho-
min), od sierpnia 2007 Amoclan (Hikma), od sierpnia 
2014 Auglavin (Polpharma; tabl. powlekane zostały 
zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Amoxicillin/
Clavulanic acid Aurobindo), od grudnia 2014 Co-
-amoxiclav Bluefish, od grudnia 2016 Amylan (My-
lan) i od listopada 2017 Hiconcil Combi (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amoxicillin/Clavul-
anic Acid Kabi (Fresenius Kabi), Amoxicillin + Clavu-
lanic Acid Aurovitas, Auglavin PPH (Polpharma), 
Augmentin MFF (GlaxoSmithKline), Polamoklav 
(Polfarmex), Xamolex (Vitama).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Afreloxa (Actavis).

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

Posaconazole: Posaconazole Sandoz w posta-
ci zawiesiny doustnej to 7. zarejestrowana marka 
pozakonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Noxafil (Merck Sharp & Dohme). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Posaconazole MSN 
(Vivanta Generics), Posaconazole Mylan, Posaco-
nazole Stada oraz zarejestrowane centralnie w UE 
również w lipcu 2019 Posaconazole Accord (Accord 
Healthcare) w postaci tabletek dojelitowych i Po-
saconazole AHCL (Accord Healthcare) w postaci 
zawiesiny doustnej.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AX – Inne leki przeciwwirusowe

Inosine pranobex: Akvir o smaku malinowym, 
Akvir forte o smaku malinowym, Akvir o smaku tru-
skawkowym i Akvir forte o smaku truskawkowym 
(Polpharma) w postaci syropu to 8. zarejestrowana 
marka pranobeksu inozyny. Na rynek wprowadzono 
6 marek: Groprinosin i od listopada 2015 Gropri-
nosin Baby (Gedeon Richter Polska), Isoprinosine 
(Ewopharma), od grudnia 2010 Neosine (Aflofarm), 
od lipca 2015 Eloprine (Polfarmex), od lipca 2016 
Eloprine forte (Polfarmex) i Pranosin (Galena) oraz 
od grudnia 2017 Neotac (Tactica Pharmaceuticals).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Groprinosin 
Forte (Gedeon Richter Polska), NeoGrip (Phar-
maSwiss).

J06 – Surowice odpornościowe i immuno-
globuliny; J06B – Immunoglobuliny; J06BA 
– Immunoglobuliny ludzkie normalne

Immunoglobulinum humanum normale: Cutaquig 
(Octapharma) to 5. zarejestrowany preparat immu-
noglobulin podawanych podskórnie lub domięś-
niowo. Na rynek wprowadzono 2 leki o tej drodze 
podania: od maja 2011 Gammanorm (Octapharma) 
i od listopada 2015 Hizentra (CSL Behring). Dotych-
czas nie pojawiły się w sprzedaży: Cuvitru (Shire) 
i HyQvia (Baxalta Innovations).
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►

Ponadto zarejestrowano 11 preparatów immunoglo-
bulin podawanych dożylnie. Na rynek wprowadzono 
9 z nich: Gammagard S/D (Shire), Octagam (Octap-
harma), Pentaglobin (Biotest), od listopada 2006 
Kiovig (Baxter), od kwietnia 2007 Intratect (Biotest), 
od lipca 2010 Ig Vena (Kedrion), od września 2011 
Flebogamma DIF (Grifols), od czerwca 2012 Privi-
gen (CSL Behring) i od maja 2015 Nanogy (Biomed 
Lublin). Dotychczas nie pojawiły się w sprzedaży: 
Gamunex (Grifols) i Panzyga (Octapharma).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Sandoglobulin P 
(Imed Poland; lek był obecny na rynku), Subcuvia 
(Shire; lek był obecny na rynku od października 
2006).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

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

Erlotinib: Erlotinib Sun (Sun Pharmaceutical In-
dustries) to 7. zarejestrowana marka erlotynibu. 
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Tarceva 
(Roche). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Erlotinib 
Glenmark, Erlotinib Sandoz, Erlotinib Teva, Erlotinib 
Teva B.V., Varlota (Alvogen).
Leki są wskazane w leczeniu niedrobnokomórko-
wego raka płuca oraz raka trzustki.
Sunitinib: Sunitinib Alvogen to 4. zarejestrowana 
marka sunitynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Sutent (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Sunitinib Sandoz i Sunitinib Teva.
Leki są wskazane w leczeniu: nowotworów pod-
ścieliskowych przewodu pokarmowego (ang. GIST, 
gastrointestinal stromal tumour), raka nerkowoko-
mórkowego z przerzutami (ang. MRCC, metastatic 
renal cell carcinoma), nowotworów neuroendokryn-
nych trzustki (ang. pNET, pancreatic neuroendocrine 
tumours).

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

Fulvestrant: Fulvestrant Ever Pharma (Ever Valin-
ject) to 7. zarejestrowana marka fulwestrantu. Do 
sprzedaży wprowadzono Faslodex (AstraZeneca).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulvestrant Mylan, 
Fulvestrant Sandoz, Fulvestrant Sun (Sun Pharma-
ceutical Industries), Fulvestrant Teva, Fulwestrant 
Accord (Accord Healthcare).

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

Ketoprofen: Ketolek (Sun-Farm) to 8. zarejestro-
wana marka ketoprofenu.
Z postaci doustnych o standardowym uwalnianiu 
do obrotu wprowadzono: Ketonal forte (Sandoz), 
Profenid (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od maja 
2008 Refastin (Medana Pharma), od października 
2010 Ketoprofen-SF (Sun-Farm) oraz od stycznia 
2019 Ketonal Fast (Sandoz; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Trewasz) i Ketonal Sprint 
(Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Trewasz Active).
Z postaci doustnych o przedłużonym uwalnianiu do 
sprzedaży wprowadzono: Bi-Profenid (Sanofi-Aven-
tis), Febrofen (Medana Pharma), Profenid (Sanofi-
-Aventis), od grudnia 2007 Ketonal Duo (Sandoz) 
i od września 2017 dostępny bez recepty Ketonal 
Active (Sandoz; wprowadzony wcześniej jako lek 
receptowy pod nazwą Ketonal).
Ponadto dostępne są leki parenteralne: Ketonal 
(Sandoz) i Ketoprofen-SF (Sun-Farm) w postaci 
iniekcji oraz czopki Profenid (Sanofi-Aventis).
Nie został jeszcze wprowadzony na rynek: Sprinta-
fen (Omega Pharma).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B – 
Środki zwiotczające mięśnie działające ośrod-
kowo; M03BA – Estry kwasu karbaminowego

Methocarbamol: Dolokadin (Kade) w nowej dawce 
750 mg to 2. zarejestrowana marka metokarbamolu. 
Do sprzedaży wprowadzono Methocarbamol Espefa 
w dawce 500 mg.

M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

Febuxostat: Febuxostat Universal Farma to 10. 
zarejestrowana marka febuksostatu. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: od sierpnia 2011 Adenuric 
(Menarini), od czerwca 2019 Febuxostat Krka i od 

►
lipca 2019 Febuxostat Accord (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Denofix (Polphar-
ma), Druniler (Sandoz), Elstabya (Pharmathen), Fe-
buxostat Aurovitas, Febuxostat Mylan, Forure (Egis).

M04AC – Leki nie wpływające na metabolizm 
kwasu moczowego

Colchicine: Colchicine RIA (RIA Generics) to 4. 
zarejestrowana marka preparatów kolchicyny. Na 
rynek wprowadzono 3 leki: Colchicum Dispert (Phar-
maselect), od listopada 2015 Colchican (Polfarmex) 
i od grudnia 2016 Colchicine Genoptim (lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Colchicine Sigillata).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Rixcol (Actavis).
Mechanizm działania kolchicyny w leczeniu dny mo-
czanowej nie jest w pełni zrozumiały. Przyjmuje się, 
że kolchicyna przeciwdziała reakcji zapalnej wywo-
łanej przez kryształy moczanu, poprzez możliwość 
hamowania migracji granulocytów do strefy objętej 
procesem zapalnym. Inne właściwości kolchicyny, 
takie jak interakcja z mikrotubulami, mogą również 
przyczynić się do jej działania. Dzialanie terapeu-
tyczne leku występuje po około 12 godzinach po 
podaniu doustnym i jest maksymalne po 1 do 2 dni.
Kolchicynę według wskazań pozarejestracyjnych 
stosuje się także w nawracającym zapaleniu osier-
dzia, co pozwala ograniczyć liczbę i częstość wystę-
powania nawrotów i skrócić czas trwania objawów.

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy 

Paracetamol: Paracetamol Synoptis to 35. zare-
jestrowana marka paracetamolu, a Paracetamol 
Accord (Accord Healthcare) w postaci roztworu do 
infuzji to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej tabletek. Na rynek wprowadzono 27 ma-
rek o różnych drogach podania (doustnie, dood-
bytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielo-
dawkowych: 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 Ma-

lupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, 
Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwiet-
nia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) 
i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol 
Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Fi-
lofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco 
(Hasco-Lek), Paracetamol Marcmed (nastąpiła 
zmiana nazwy na Amipar i podmiotu odpowiedzial-
nego 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 Para-
cetamol 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 
LGO), od listopada 2016 Apap dla dzieci forte (US 
Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Paracetamol Basi), od stycznia 2018 Pana-
cit (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 na-
zwą Paracetamol Biofarm), Apenal (Lekam), Apap ból 
i gorączka (US Pharmacia; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Paracetamol Accord, a następnie 
pod nazwą Apap Fast), Apap Direct Max (US Phar-
macia), Megapar Forte (Accord Healthcare), Panadol 
Menthol Active (GlaxoSmithKline), Panadol Novum 
(GlaxoSmithKline), Paracetamolum Farmalider.
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N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Levetiracetam: Levetiracetam Teva w nowej dawce 
doustnej 1500 mg to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej niższych dawek, zarejestro-
wanych centralnie w UE. Zarejestrowano 21 marek 
lewetyracetamu. Na rynek wprowadzono 16 marek: 
Keppra (UCB; lek oryginalny), od października 2011 
Levetiracetam Teva, od marca 2012 Levetiracetam 
Actavis, od kwietnia 2012 Vetira (Adamed), od maja 
2012 Trund (Glenmark), od sierpnia 2012 Cezarius 
(Hasco-Lek), Levetiracetam Actavis Group (Actavis) 
i Levetiracetam Apotex, od stycznia 2013 Symetra 
(SymPhar), od lutego 2013 Levetiracetam Zdrovit 
(Natur Produkt Zdrovit), od sierpnia 2013 Levebon 
(G.L. Pharma), od kwietnia 2014 Normeg (Zentiva), 
od maja 2014 Levetiracetam Accord (Accord Health-
care), od czerwca 2014 Levetiracetam NeuroPhar-
ma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Lewetyracetam-Neuraxpharm), od listo-
pada 2014 Polkepral (Polfa Tarchomin) i od czerwca 
2019 Levetiracetam Aurovitas (lek zarejestrowany 
pierowotnie pod nazwą Levetiracetam Aurobindo).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Lepsitam (Pharmathen), Levetiracetam Hospira 
(Pfizer), Levetiracetam Ratiopharm, Levetiracetam 
Sun inj. (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), 
Matever (Pharmathen).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Levetiracetam Phar-
maSwiss (lek był obecny na rynku od kwietnia 2013), 
Levetiracetam Sanovel.

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

Clozapine: Ayupil (Synthon) w 4 dawkach w nowej 
postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej, w tym w nowej dawce 12,5 mg, to 5. zare-
jestrowana marka klozapiny. Do sprzedaży zostały 
wprowadzone 3 marki: Klozapol (Egis), Leponex 
(Mylan Healthcare; lek oryginalny) i od czerwca 
2018 Clopizam (Accord Healthcare). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Symcloza (Symphar).

N05AL – Benzamidy
Amisulpride: Symamis (Symphar) to 6. zarejestro-
wana marka amisulprydu. Na rynek wprowadzono 
5 marek: Solian (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od 

lipca 2010 Amisan (Pro.Med), od czerwca 2012 Apo-
Suprid (Apotex), od marca 2017 Amsulgen (Mylan) 
i od lipca 2019 Amisulpryd Aurovitas (lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Amisulpryd Aurobindo).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AX – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach gardła

Flurbiprofen: Strepsils Intensive bez cukru poma-
rańczowy (Reckitt Benckiser) w postaci pastylek to 
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej 
tabletek do ssania Strepsils Intensive. Zarejestro-
wano w tej klasie 4 marki flurbiprofenu. Na rynek 
wprowadzono 3 marki: Strepsils Intensive (Reckitt 
Benckiser; lek wprowadzony pierwotnie pod nazwą 
Strepfen, a następnie Strepsils DoloIntensive) w po-
staci tabletek do ssania, od września 2015 Strep-
sils Intensive Direct (Reckitt Benckiser) w postaci 
aerozolu do stosowania w jamie ustnej, od stycznia 
2018 Flurbifex (Stada) i od maja 2018 Ultravox Maxe 
smak miętowy (US Pharmacia) w postaci pastylek. 
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży aerozol do sto-
sowania w jamie ustnej PoloVox spray (Polpharma).

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

Cineole: Soledum i Soledum forte (Kloesterfrau) 
w postaci kapsułek dojelitowych miękkich to aktu-
alnie 1. rejestracja leku o podanym składzie. Pre-
paraty są wskazane jako środki wykrztuśne w pro-
duktywnym kaszlu oraz w leczeniu wspomagającym 
ostrego, nieropnego zapalenia zatok.
1,8-cyneol, nazywany też cyneolem lub eukalipto-
lem, wyizolowano jako podstawowy składnik olejku 
eukaliptusowego. Cyneol wspomaga odkrztuszanie 
i ma działanie sekretomotoryczne. W badaniach 
klinicznych wykazano zwiększanie klirensu śluzów-
kowo-rzęskowego przy zastosowaniu terapeutycz-
nych dawek cyneolu. Działanie wykrztuśne zwią-
zane jest z pozytywnym wpływem na subiektywne 
parametry, takie jak plwocina, duszność. Badania 
doświadczalne na komórkach ludzkich, badania 
na zwierzętach oraz badania kliniczne u pacjentów 
z obturacyjną chorobą płuc wskazują na działanie 

przeciwzapalne cyneolu na drogi oddechowe oraz 
działanie mukolityczne.
Skreślono z Rejestru: Soledum (Cassella-Med).

R05CB – Leki mukolityczne
Bromhexine: Flegatussin neoForte (Medana Phar-
ma) w nowej postaci kapsułek miękkich to rozsze-
rzenie względem wprowadzonego wcześniej sy-
ropu. Zarejestrowano 5 marek bromheksyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 4 marki: Flegamina (Teva) 
w różnych wersjach, od października 2017 Flegatus-
sin neoForte (Medana Pharma) syrop, od kwietnia 
2018 Flegtac Kaszel (Tactica Pharmaceuticals) i od 
czerwca 2018 Flegafortan (Aflofarm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku Flebromax bez 
cukru i Flebromax o smaku malinowym (Esculap).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AA – Etery aminoalkilowe

Doxylamine: Sonoxen (Vitama) to 3. zarejestro-
wany lek zawierający doksylaminę. Do sprzedaży 
wprowadzono od marca 2019 Noctis (Biofarm). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Nitedor (Krka) i Noctis 
Forte (Biofarm).
Leki są wskazane do krótkotrwałego, objawowego 
leczenia sporadycznie występującej bezsenności 
u osób dorosłych, w wieku powyżej 18 lat.
Doksylamina jest lekiem przeciwhistaminowym, po-
chodną etanoloaminy, będącą kompetycyjnym, od-
wracalnym i niespecyficznym antagonistą recepto-
rów histaminy H1. Wykazuje silne działanie nasenne 
i uspokajające, jak również przeciwwymiotne i prze-

ciwcholinergiczne. Przenika przez barierę krew-
-mózg i oddziałuje na centralne receptory H1, wy-
wołując efekt uspokajający. Wydaje się, że efekt ten 
może również występować z powodu antagonizmu 
receptorów muskarynowych i serotonergicznych. 
Doksylamina skutecznie skraca czas oczekiwania 
na zaśnięcie oraz wydłuża czas trwania i zwiększa 
głębokość snu. Efekt senności osiągany jest w ciągu 
30 minut i jest najsilniejszy w okresie 1-3 godzin po 
podaniu, co odpowiada maksymalnemu stężeniu 
leku w osoczu. Profil działań niepożądanych dok-
sylaminy związany jest głównie z jej farmakologią 
(połączenie działania przeciwcholinergicznego i/lub 
histaminergicznego) oraz farmakokinetyką. Reszt-
kowa sedacja w ciągu dnia spowodowana długoś-
cią okresu półtrwania doksylaminy może wystąpić 
w przypadkach podawania leku tuż przed snem. 
Stopień rozbudzenia i wydajności następnego dnia 
po zażyciu nie zostały adekwatnie zbadane.

2019-09-12

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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Nowe rejestracje PL

Sierpień 2019
W sierpniu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 39 pozwoleń na 
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla 
nowych produktów leczniczych obejmują 18 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 sierpniu 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 10 września 2019..

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

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

Esomeprazole: Esomeprazole Adamed to 10. za-
rejestrowana marka ezomeprazolu. Na rynek wpro-
wadzono 8 marek: Nexium (AstraZeneca; lek ory-
ginalny), od października 2010 Emanera (Krka), od 
stycznia 2012 Helides (Zentiva; lek zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ethypharm pod nazwą Pra-
zectol), od września 2013 Mesopral (Polpharma; lek 
zarejestrowany wcześniej przez firmę Ethypharm 
pod nazwą Meprene), od stycznia 2014 Stomezul 
(Sandoz), od maja 2014 Esomeprazole Polpharma, 
od lipca 2014 Texibax (Ranbaxy) i od grudnia 2018 
Esomeprazol Accord (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Esogasec (Aristo), Nexium Control (Pfizer).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Escid Control (Teva; 
lek był obecny na rynku od września 2015), Esome-
prazol Actavis, Esomeprazole Mylan (lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Esomeprazole Agila), 
Esomeprazol Renantos, Esprazox (PharmaSwiss; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nuclazox), 
Nuclazox (PharmaSwiss), Refluxend (Alvogen), Re-
mesolin (Actavis), Zoleprin (Ratiopharm).

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nud-
nościom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

Aprepitant: Aprepitant Stada to 7. zarejestrowana 
marka aprepitantu. Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: Emend (Merck Sharp & Dohme; lek oryginal-
ny) i od sierpnia 2019 Aprepitant Teva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aprepitant Accord 
(Accord Healthcare), Aprepitant Aurovitas, Apre-
pitant Mylan (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Aprepitant Ethypharm), Aprepitant Sandoz.

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

Prasugrel: Ugramel (Zentiva) to 5. zarejestrowana 
marka prasugrelu. Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: Efient (Daiichi Sankyo; lek oryginalny) i od 
lutego 2019 Bewim (Gedeon Richter Polska). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Prasugrel Mylan i Si-
grada (Krka).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne; C03C – Leki moczo-
pędne wysokiego pułapu; C03CA – Sulfona-
midy, leki proste

Furosemide: Furosemid Hameln to 6. zarejestro-
wany lek z furosemidem, a 5. w postaci iniekcyjnej. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: Furosemidum 

Polpharma w postaci doustnej i iniekcyjnej, Furose-
midum Polfarmex w postaci doustnej, od czerwca 
2008 iniekcyjny Furosemide Kabi (Fresenius Kabi) 
i od września 2017 iniekcyjny Furosemid Accord 
(Accord Healthcare). Nie pojawił się jeszcze na ryn-
ku Furosemide Norameda.

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Blokery receptora angio-
tensyny II (ARBS) w połączeniach; C09DX 
- Blokery receptora angiotensyny II (ARBS) 
w innych połączeniach; C09DX01 – Walsar-
tan, amlodypina i hydrochlorotiazyd

Valsartan+amlodipine+hydrochlorothiazide: Di-
pperam HCT (Sandoz) to 6. zarejestrowana marka 
leków o podanym składzie. Na rynek w Polsce wpro-
wadzono w styczniu 2010 Exforge HCT (Novartis 
Europharm).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Amlodipine + 
Valsartan + Hydrochlorothiazide Polpharma, Dafiro 
HCT (Novartis Europharm), Copalia HCT (Novartis 
Europharm), Valtricom (Krka).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połą-
czeniach z innymi środkami wpływającymi na 
stężenie lipidów; C10BA06 – Rosuwastatyna 
i ezetymib

Rosuvastatin+ezetimibe: Suvezen Neo (Zentiva) 
to 11. zarejestrowana marka leków o podanym skła-
dzie. Na rynek wprowadzono 6 marek: od marca 
2015 Rosulip Plus (Egis), od czerwca 2018 Roz-
or (Mylan), od lipca 2018 Ezehron Duo (Adamed) 
i Suvardio Plus (Sandoz), od grudnia 2018 Suvezen 
(Sanofi-Aventis; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Zenon) i od maja 2019 Coroswera (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Rosulip Pro 
(Egis), Rosuvastatin/Ezetimib Aristo, Rosuvastatin/
Ezetimib Genericon, Rosuvastatin/Ezetimibe Teva, 
Sorento (Mylan).

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D05 – Leki przeciw łuszczycy; D05A - Leki prze-
ciw łuszczycy stosowane miejscowo; D05AX – 
Inne leki przeciw łuszczycy stosowane miejsco-
wo; D05AX52 – Kalcypotriol w połączeniach

Calcipotriol+betamethasone: Psotriol (Sun-Farm) 

w postaci maści to 3. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Do obrotu zostały wprowadzo-
ne 2 marki: Daivobet (Leo) w postaci maści i żelu 
i od grudnia 2016 Enstilar (Leo) w postaci piany na 
skórę.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Xamiol (Leo; lek był 
obecny na rynku od maja 2011) w postaci żelu.

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatolo-
giczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; 
D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (gru-
pa III)

Mometasone furoate: Mometaxon (Hasco-Lek) to 
11. zarejestrowana w tej klasie marka mometazo-
nu. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Elocom 
(Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone 
krem i maść (PharmaSwiss; maść została wpro-
wadzona pierwotnie na rynek przez firmę Jelfa pod 
nazwą Momederm), od listopada 2013 Eztom krem 
(Glenmark), od grudnia 2013 Elitasone (Aflofarm), 
od stycznia 2014 Ivoxel (Almirall Hermal), od lute-
go 2014 Edelan (Polpharma), od września 2014 
Momecutan (Sun-Farm; lek w postaci roztworu na 
skórę zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Mo-
mekort), od kwietnia 2015 Eztom maść (Glenmark; 
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark 
pod nazwą Eztom, po zmianie nazwy na Moma-
rid wprowadzony na rynek od sierpnia 2010 przez 
Sanofi-Aventis, następnie znów zmiana podmiotu 
odpowiedzialnego i nazwy preparatu na Eztom) i od 
grudnia 2016 Ovixan (Sequoia).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Momederm (Phar-
maSwiss), Mometasone Sandoz.

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urolo-
giczne; G04BD – Leki stosowane w często-
moczu i nietrzymaniu moczu

Solifenacin: Solifenacin Vivanta (Vivanta Generics) 
to 24. zarejestrowana marka solifenacyny. Do sprze-
daży wprowadzono 9 marek: Vesicare (Astellas; lek 
oryginalny), od czerwca 2019 Symcare (Symphar; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Solifena-
cyna Symphar), Vesoligo (Lekam) i Zevesin (Zen-
tiva), od lipca 2019 Asolfena (Krka), Solifenacin 
Stada i Vesisol (G.L. Pharma) oraz od sierpnia 2019 
Adablok (Adamed) i Solifenacin Mylan. ►

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
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Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Afenix (Polphar-
ma), Beloflow (Belupo), Nifelox (Synoptis), Silamil 
(Ranbaxy), Solifenacin Farmax (Neuraxpharm Bohe-
mia), Solifenacin Lesvi, Solifenacin Medreg, Solife-
nacin PMCS (Pro.Med.CS), Solifenacin Sandoz, So-
lifenacin Teva, Solifurin (Aflofarm), Solinco (+phar-
ma), Soluro (Accord Healthcare), Uronorm (Orion).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

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

Everolimus: Everolimus Mylan to 11. zarejestrowa-
na w tej klasie marka ewerolimusu. Na rynek wpro-
wadzono 4 marki: Afinitor (Novartis Europharm), 
od grudnia 2011 Votubia (Novartis Europharm), od 
maja 2019 Everolimus Accord (Accord Healthcare) 
i od czerwca 2019 Everolimus Stada.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Everolimus 
Genthon, Everolimus Krka, Everolimus Sandoz, 
Everolimus Synthon, Everolimus Teva, Linevero 
(Ethypharm).

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BB – Pirazolony

Metamizole: MaxAlgin Teva to 7. zarejestrowana 
marka metamizolu. Do sprzedaży wprowadzono 
5 marek: Pyralgin inj. (Polpharma), Pyralgina tabl. 
500 mg (Polpharma), od września 2017 Metamizole 
Kalceks, od listopada 2017 Metamizole Kabi (Fre-
senius Kabi), od czerwca 2018 Pyralgina Gorącz-
ka (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Pyralgina Aqua, a wprowadzony na rynek 
od czerwca 2011 pod nazwą Pyralgina Sprint), od 
lipca 2018 Dialginum (Chemax Pharma) i od sierpnia 
2018 Gardan (Adamed; lek wprowadzony od lipca 
2013 przez firmę Sopharma pod nazwą Re-Algin). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku Xalgin (Stada).

N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol 
w połączeniach z wyłączeniem leków psy-
chotropowych

Paracetamol+ascorbic acid+phenylephrine: The-
radin (Spark and Mortar) to 6. zarejestrowana marka 

preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło 
się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku 
cytrynowym (Omega Pharma; preparat wprowadzo-
ny pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem o smaku 
cytrynowym), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym 
(Omega Pharma), Febrisan (Takeda), Gripex Hot 
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Apap Przeziębienie Extra, wprowadzony na 
rynek pod nazwą Gripex HotActiv) i Gripex Hot Max 
(US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą 
Apap przeziębienie Hot Rem, wprowadzony w kwiet-
niu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv, a następ-
nie pod nazwą Gripex HotActiv Forte), od listopada 
2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony 
na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o sma-
ku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy 
na Choligrip Hot, a później na Choligrip), od wrześ-
nia 2013 Apap Przeziębienie (US Pharmacia; lek 
wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod nazwą 
Actiflu Extra C, a następnie pod nazwą Apap Prze-
ziębienie Hot), od grudnia 2016 Theraflu Max Grip 
(GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych 
i mentolu, a wprowadzony na rynek od grudnia 2012 
pod nazwą Choligrip Max) i od października 2018 
Coldrex Junior C (Omega Pharma).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Choligrip 
Menthol Active (GlaxoSmithKline; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Coldrex Menthol Active).

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

Pregabalin: Pregabalin Vivanta (Vivanta Gene-
rics) to 21. zarejestrowana marka pregabaliny. Do 
sprzedaży wprowadzono 15 marek: Lyrica (Pfizer; 
lek oryginalny), od października 2015 Pregabalin 
Zentiva, od listopada 2015 Pregabalin Sandoz, od 
lutego 2016 Egzysta (Adamed) i Pregabalin Pfizer, 
od kwietnia 2016 Pregabalin Accord (Accord Health-
care) i Pregamid (G.L. Pharma), od sierpnia 2016 
Preglenix (Glenmark), od sierpnia 2017 Pragiola 
(Krka) i Pregabalin NeuroPharma (neuraxpharm), 
od marca 2018 Kartesada (Neuraxpharm Bohe-
mia) i Pregabalin Sandoz GmbH, od kwietnia 2018 
Pregabalin Mylan Pharma, od sierpnia 2018 Linefor 
(Polpharma), od lipca 2019 Naxalgan (Vipharm) 
i Pregabalin Apotex oraz od sierpnia 2019 Prega-
balin Zentiva k.s..

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Lin-
gabat (PharmaSwiss), Pregabalin McCrowley and 
Hughes (McCrowley & Hughes), Pregabalin Mylan, 
Pregabalin Stada, Tabagine (Ranbaxy).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Pregagamma 
(Wörwag).

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psy-
chostymulujące, stosowane w zespole nadpo-
budliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatyko-
mimetyki działające ośrodkowo

Atomoxetine: Atomoksetyna Medice to 6. zareje-
strowana marka atomoksetyny. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 marki: Strattera (Eli Lilly; lek oryginalny) 
i od czerwca 2019 Auroxetyn (Aurovitas).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Atomoxetine 
Accord (Accord Healthcare), Atomoxetine NeuroP-
harma (neuraxpharm), Konaten (Glenmark).

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; 
N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależ-
nień; N07BC – Leki stosowane w leczeniu 
uzależnienia od opioidów

Levomethadone: Levomethadone Hydrochloride 
Molteni roztwór doustny o stężeniu 0,25% to roz-
szerzenie względem wprowadzonego wcześniej roz-
tworu doustnego o stężeniu 0,5%. Zarejestrowano 2 
marki lewometadonu. Do sprzedaży wprowadzono 
od września 2018 Levomethadone Hydrochloride 
Molteni. Nie pojawił się jeszcze na rynku Levosub-
lana (G.L. Pharma).
Methadone: Methadone hydrochloride Delfarma 
to 4. zarejestrowana marka metadonu. Na rynek 
wprowadzono Methadone hydrochloride Molteni i od 
maja 2015 Misyo (Inn-Farm). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku Sublana (G.L. Pharma).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 

R01AD - Kortykosteroidy
Mometasone furoate: Mometasone Sandoz to 8. 
zarejestrowana w tej klasie marka mometazonu. Do 
sprzedaży wprowadzono 5 marek: Nasonex (Merck 
Sharp & Dohme), od lutego 2013 Nasometin (San-
doz), od sierpnia 2014 Pronasal (Teva), od maja 
2015 Metmin (Adamed; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Mometasone Adamed) i od czerwca 
2015 Momester (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Eztom (Glen-
mark), Momester Nasal (Polpharma), Nasopronal 
(Vitama).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Nasehaler (Cipla; lek 
był obecny na rynku od września 2014, zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Mometazonu furoinian 
Cipla).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01A – Leki prze-
ciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony

Ofloxacin: VisioFlox (OmniVision) to 6. zarejestro-
wana okulistyczna marka leków z ofloksacyną. Na 
rynek wprowadzono 4 marki: Floxal (Mann), od 
października 2013 Ofloxacin-POS (Ursapharm), 
od grudnia 2013 Oflodinex (Polpharma) i od lutego 
2015 Ofloxamed (Sun-Farm). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Ofloxacin ELC (ELC Group).

2019-09-26

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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Nowe rejestracje UE

Sierpień 2019
W sierpniu 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej 
wydała 3 decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczni-
czych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 substancji 
czynnych, w tym 1 nowej (angiotensyna II ) i 2 już stosowanych w lecz-
nictwie. 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).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wy-
łączeniem glikozydów nasercowych; C01CX 
– Inne leki pobudzające pracę serca

Angiotensin II: Giapreza (La Jolla) to 1. zarejestro-
wany lek z angiotensyną II, wskazany do stosowania 
w leczeniu opornego na leczenie niedociśnienia 
u dorosłych we wstrząsie septycznym lub innym 
wstrząsie dystrybucyjnym (naczyniopochodnym), 
u których stan niedociśnienia utrzymuje się pomimo 
przywrócenia odpowiedniej objętości płynów i po-
dania katecholamin oraz innych dostępnych leków 
naczynioskurczowych.
Angiotensyna II podwyższa ciśnienie krwi, powo-
dując skurcz naczyń krwionośnych; zwiększenie 
uwalniania aldosteronu w wyniku bezpośredniego 
działania angiotensyny II na ściany naczyń zależy 
od wiązania ze sprzężonym z białkami G recepto-
rem angiotensyny II typu 1 (ang. G-protein-coupled 
angiotensin II receptor type 1) na komórkach mięśni 
gładkich naczyń krwionośnych, które prowadzi do 
pobudzenia zależnej od Ca2+/kalmoduliny fosforylacji 
miozyny i skurczu naczyń krwionośnych.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁY-
WAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – An-
tymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny

Azacitidine: Azacitidine Celgene (Celgene Europe) 
to 2. zarejestrowana marka azacytydyny. Do sprze-
daży wprowadzono Vidaza (Celgene Europe), który 
do 22 grudnia 2018 miał status leku sierocego.
Leki są wskazane do leczenia pacjentów dorosłych, 
niekwalifikujących się do przeszczepienia krwio-
twórczych komórek macierzystych (ang. haemato-
poietic stem cell transplantation, HSCT), z: zespo-
łami mielodysplastycznymi (ang. myelodysplastic 
syndromes, MDS) o pośrednim-2 i wysokim ryzyku, 
zgodnie z Międzynarodowym Punktowym Systemem 
Rokowniczym (ang. International Prognostic Scoring 
System, IPSS); przewlekłą białaczką mielomono-
cytową (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, 
CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby 
mieloproliferacyjnej; ostrą białaczką szpikową (ang. 
acute myeloid leukaemia, AML) z 20-30% blastów 
i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO); AML z >30% 
blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO.
Uważa się, że azacytydyna działa przeciwnowo-
tworowo poprzez wielorakie mechanizmy, w tym 
cytotoksyczność wobec nieprawidłowych komórek 
krwiotwórczych w szpiku kostnym i hipometylację 
DNA. Działania cytotoksyczne azacytydyny mogą 
wynikać z wielorakich mechanizmów, w tym zaha-
mowania syntezy DNA, RNA i białek, włączania jej 
do RNA i DNA oraz aktywacji szlaków odpowiedzi 
na uszkodzenie DNA. Komórki nieproliferujące są 

względnie niewrażliwe na azacytydynę. Włączenie 
azacytydyny do DNA powoduje dezaktywację me-
tylotransferaz DNA, co prowadzi do hipometylacji 
DNA. Hipometylacja DNA nieprawidłowo metylowa-
nych genów zaangażowanych w normalną regulację 
cyklu komórkowego, różnicowanie i szlaki śmierci 
komórkowej, może prowadzić do ponownej ekspresji 
genów oraz przywrócenia komórkom nowotworo-
wym zdolności do supresji nowotworu. Względne 
znaczenie hipometylacji DNA dla wyników klinicz-
nych, w porównaniu z cytotoksycznością lub innymi 
aktywnościami azacytydyny, nie zostało ustalone.

N – UKŁAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Lacosamide: Lacosamide UCB to 16. zarejestrowa-
na marka lakosamidu. Do sprzedaży wprowadzono 
8 marek: Vimpat (UCB; lek oryginalny), od paź-
dziernika 2018 cztery marki: Lackepila (Symphar), 

Lacosamide Accord (Accord Healthcare), Lacosa-
mide Glenmark i Lacosamide Teva, od listopada 
2018 Epilac (Adamed), od lutego 2019 Lacosamide 
Zentiva i od lipca 2019 Arkvimma (Neuraxpharm 
Bohemia).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Lacosamide Eig-
napharma, Lacosamide Stada, Lakozamid NeuroP-
harma (neuraxpharm), Midza (Belupo), Seizpat (My-
lan), Trelema (G.L. Pharma), Zilibra (Polpharma).

2019-09-02

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.

https://www.ema.europa.eu
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NOWOŚCI NA RYNKU 

– Sierpień 2019

►

W sierpniu 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 22 nowe marki 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji/
zmiany

A04AD Aprepitant Aprepitant Teva Teva PL 09.2018

A11CC Calcifediol Solcidiol Biofarm PL 04.2017 Calcifediol Faes, 
zm. 11.2018 Solcidiol

A14AA Prasterone Intrarosa Endoceutics UE 01.2018

G04BD Solifenacin Adablok Adamed PL 09.2018

G04BD Solifenacin Solifenacin Mylan Mylan PL 10.2017

H02AB Prednisone Rectodelt Sun-Farm PL 03.2019

J07AP Vaccinum febris 
typhoidi Vivotif Emergent PL 04.2019

L01CA Vinorelbine Vinorelbine 
Alvogen Alvogen PL 04.2019

L01XC Dinutuximab beta Qarziba Eusa
UE 05.2017 Dinutuximab 
beta Apeiron, zm. 2017 
Qarziba

L01XE Binimetinib Mektovi Pierre Fabre UE 09.2018

L01XE Encorafenib Braftovi Pierre Fabre UE 09.2018

L01XE Gefitinib Gefitinib Alvogen Alvogen PL 02.2019

L04AA Cladribine Mavenclad Merck UE 08.2017

M01AE Dexketoprofen Dextin Solinea PL 03.2019

M03AC Cisatracurium Cisatracurium 
Noridem Noridem PL 02.2015

N02AX Tramadol Tramadol 
Aurovitas Aurovitas PL 02.2018

N02BE51
Paracetamol + 
ascorbic acid + 
chlorphenamine

AntyGrypin noc Natur Produkt 
Pharma PL 06.2019

N02BE51 Paracetamol + 
chlorphenamine Fervex ExtraTabs UPSA PL 03.2019

N05AX Aripiprazole Apiprax Axxon PL 06.2016

N05BA Bromazepam Bromox Orion PL 03.2019

N06AB Sertraline Sertraline 
Aurovitas Aurovitas PL 11.2017

N06AX Agomelatine Agomelatyna Egis Egis PL 11.2018

Ponadto w sierpniu 2019 r. wprowadzono 
do sprzedaży 4 nowe wersje marek już 
obecnych na rynku:
•	 A10BA, metformin, Avamina SR (Bioton), 

PL 03.2019;
•	 B05BA10, nutrimentum, Omegaflex Plus 

(Braun), PL 03.2017;
•	 N03AX, pregabalin, Pregabalin Zentiva 

k.s. (Zentiva), UE 02.2017;
•	 N06BX, vinpocetine, Vinpocetine Hasco 

Forte (Hasco-Lek), PL 03.2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnościom; 
A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BA – Pochodne biguanidu

A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włączając 
preparaty złożone zawierające obie witami-
ny; A11CC – Witamina D i analogi

A14 – Środki anaboliczne do stosowania ogólne-
go; A14A – Sterydy anaboliczne; A14AA – 
Pochodne androstanu

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

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

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; 
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu 
i nietrzymaniu moczu

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN

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

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki bakteryjne; 
J07AP – Szczepionki przeciw durowi brzusz-
nemu

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty na-
turalne; L01CA – Alkaloidy barwinka i analogi
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; 
L04AA – Selektywne leki hamujące układ od-
pornościowy

►
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M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie działające obwodowo; 
M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe

N – UKŁAD NERWOWY

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – 
Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem 
leków psychotropowych

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

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne 
leki neuroleptyczne
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Po-
chodne benzodiazepiny

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego 
wychwytu serotoniny
N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane 
w zespole nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi (ADHD) i nootropo-
we; N06BX – Inne leki psychostymulujące 
i nootropowe

2019-09-24

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)

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Wybierz prawdziwe stwierdzenie 
na temat farmakoterapii niskimi dawkami 
naltreksonu:

A. jest metodą zarejestrowaną przez FDA do le-
czenia kilkunastu różnych schorzeń

B. dopuszczono tylko jeden produkt LDN zare-
jestrowany jako lek sierocy

C. naltrekson w dawkach 1-5 mg jest stosowany 
off-label

D. udowodniono, że podawanie małych dawek 
naltreksonu jest całkowicie nieskuteczne

Prawidłowa odpowiedź: C. W literaturze i Internecie można 
znaleźć wiele doniesień na temat pionierskich zastosowaniach 
niskich dawek naltreksonu. Obecnie jednak sposób ten został 
powszechnie przyjęty jako alternatywna metoda medycyny i jest 
stosowany przez swoich zwolenników jedynie poza wskazaniami 
(off-label).

Pytanie ❷: Na szczycie słynnej hierarchii po-
trzeb Abrahama Maslowa znajduje się po-
trzeba:

A. bezpieczeństwa
B. przynależności 
C. szacunku
D. samoaktualizacji 

Prawidłowa odpowiedź: D. Na szczycie potrzeb według Maslo-
wa znajduje się samorealizacja. Jest ona „znamieniem dojrzało-
ści”, jednak dostęp do niej, według uczonego, zyskuje zaledwie 
1% populacji. 

Pytanie ❸: Heliodermatitis to:
A. spłaszczenie granicy skórno-naskórkowej
B. przewlekły stan zapalny w przebiegu fotosta-

rzenia
C. osłabienie funkcji układu immunologicznego 

skóry
D. ogół procesów w przebiegu chronostarzenia 

się skóry

Prawidłowa odpowiedź: B. Fotostarzenie się skóry czasami 
określane jest jako słoneczne zapalenie skóry – heliodermatitis.

Pytanie ❹: Aby zapewnić wnikanie witaminy C 
w głąb skóry wraz z podłożem liofilowym 
należy zastosować:

A. palmitynian askorbylu
B. roztwór wodny witaminy C
C. mikronizowany kwas askorbowy
D. zawiesinę olejową witaminy C

Prawidłowa odpowiedź: A. Palmitynian askorbylu to stabilniej-
sza postać witaminy C, nierozpuszczalna w wodzie, wnikająca 
w głąb skóry wraz z podłożem lipofilowym.

Pytanie ❺: Słabym anestetykiem lokalnym, 
który jednak posiada silne właściwości 
przeciwświądowe jest:

A. benzokaina
B. prokaina
C. prometazyna 
D. hydrokortyzon

Prawidłowa odpowiedź: B. Prokaina jest anestetykiem lokalnym 
o dość słabym działaniu, natomiast posiada unikalne działanie 
przeciwświądowe (można ją stosować w stężeniach 1-5%.

Pytanie ❻: Wadą ektoiny jest:
A. naturalne pochodzenie
B. mały wybór postaci leku z tą substancją czynną
C. konieczność częstej aplikacji
D. gorzki smak

Prawidłowa odpowiedź: C. Co prawda preparaty z ektoiną wy-
kazują się dużym bezpieczeństwem, jednakże z racji łagodne-
go sposobu działania, często stosowane są jako środki o cha-
rakterze tylko wspomagającym. W przypadku występowania 
objawów alergii o bardziej nasilonym stopniu może wystąpić 
potrzeba częstego stosowania tych preparatów.

Pytanie ❼: Ogólnie uważa się, że lek ma do-
bry profil bezpieczeństwa, jeśli jego indeks 
terapeutyczny: 

A. jest mniejszy niż 1
B. ma pośrednią wartość: 4-6

►
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

C. jest mniejszy niż 10
D. przekracza wartość 10

Prawidłowa odpowiedź: D. Ogólnie uważa się, że lek ma dobry 
profil bezpieczeństwa, jeśli jego indeks terapeutyczny przekra-
cza wartość 10.

Pytanie ❽: Terapia poznawczo-behawioralna 
(CBT):

A. polega na identyfikowaniu negatywnych 
i błędnych myśli oraz przekonań i zastąpieniu 
ich zdrowymi, obojętnymi lub pozytywnymi

B. wychodzi z założenia, że problemy człowieka 
współzależą od środowiska i ludzi z którymi 
on pozostaje w kontakcie

C. skoncentrowana jest na rozwoju pacjenta 
i jego samorealizacji

D. koncentruje się na podświadomości o proce-
sach motywacyjnych

Prawidłowa odpowiedź: A. Terapia CBT pomaga w identyfikowa-
niu negatywnych automatycznych myśli, błędnych przekonań, 
schematów poznawczych i zastąpieniu ich zdrowymi, obojęt-
nymi lub pozytywnymi.

Pytanie ❾: Do leków o wąskim indeksie tera-
peutycznym zaliczamy:

A. glikozydy nasercowe i leki przeciwpadaczkowe
B. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i sole 

litu
C. antybiotyki aminoglikozydowe i leki immu-

nosupresyjne
D. wszystkie wymienione

Prawidłowa odpowiedź: D. Wszystkie wymienione grupy le-
ków należy stosować ostrożnie ze względu na wąski indeks 
terapeutyczny.

Pytanie ❿: Coraz szerzej stosowane przeciw-
ciała monoklonalne są przykładem:

A. immunoterapii biernej
B. immunoterapii czynnej swoistej
C. immunoterapii czynnikami immunostymulu-

jącymi 
D. immunoterapii adoptywnej

Prawidłowa odpowiedź: A. W immunoterapii nowotworów wy-
różnia się trzy główne strategie leczenia. Jednym z przykładów 
jest immunoterapia bierna, w której wykorzystywane są głównie 
przeciwciała monoklonalne, łączące się z antygenami na po-
wierzchni komórek.
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