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Rynek farmaceutyczny
w kwietniu 2009r. osi¹gn¹³ warto�æ
sprzeda¿y 2 145 mln pln, tj. o 3,26%
wiêcej ni¿ w kwietniu 2008r. Kwie-
cieñ nie wykaza³ siê du¿¹ dynamik¹
wzrostu rynku, a to dlatego, i¿ kwie-
cieñ ubieg³ego roku by³ specyficzny i
inaczej ni¿ dotychczasowe trendy dla
tego miesi¹ca wzrós³ i to znacznie
wobec analogicznego okresu po-
przedniego roku.

Mimo, i¿ najwiêkszym seg-
mentem rynku pod wzglêdem war-
to�ci sprzeda¿y jest segment recept
refundowanych (45,67% udzia³u
w rynku w kwietniu br.), to podob-
nie jak przez wiêkszo�æ roku g³ówn¹

si³¹ napêdow¹ rynku farmaceutycz-
nego w kwietniu by³ segment sprze-
da¿y odrêcznej, który w porówna-
niu do kwietnia ub. r. wzrós³
o 9,77%. Udzia³y segmentu sprze-
da¿y odrêcznej wynios³y w kwietniu
2009r. 35,10% i w porównaniu do
analogicznego okresu ub. r. wzros³y
o 6,31% (2,08 pp).

Segment leków sprzedawa-
nych na receptê pe³nop³atn¹ wzrós³
o 2,04% w porównaniu do kwietnia
ub.r. osi¹gaj¹c warto�æ sprzeda¿y
414 mln pln. Najwiêkszy segment
rynku, tj. recepty refundowane wy-
kaza³ spadek o 0,76%, co w du¿ej
mierze wp³ynê³o na nisk¹ dynamikê
wzrostu ca³ego rynku.

W porównaniu do poprzed-
niego miesi¹ca br. warto�æ sprzeda-
¿y w kwietniu spad³a o 3,95%. O ile
segmenty sprzeda¿y odrêcznej i le-
ków refundowanych mia³y spadek
o zbli¿onej wielko�ci (odpowiednio
o 3,21% i 3,64%), to segment sprze-
da¿y leków pe³nop³atnych spad³
o 5,97%.

Segment sprzeda¿y odrêcznej
ro�nie wyra�nie, mimo okresowych
zapa�ci wynikaj¹cych z zapotrzebo-
wania na rynku na te produkty (okres
wakacji). Widoczne jest to na przy-
k³adzie warto�ci miesiêcznej sprze-
da¿y statystycznej apteki.

KWIECIEÑ 2009

� Nieznaczny wzrost rynku

Tabela 1. kwiecieñ 2009 vs kwiecieñ 2008

Tabela 2. kwiecieñ 2009 vs marzec 2009
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Statystyczna apteka
   W kwietniu 2009r.
warto�æ sprzeda¿y dla
statystycznej apteki
wynios³a 157,15 tys.
pln, to tylko o 0,27%
wiêcej ni¿ w kwietniu
2008r. W porównaniu
do marca 2009 r. na-
st¹pi³ spadek o 3,99%.
   �rednia cena pro-
duktów sprzedawa-
nych przez apteki w
kwietniu br. wynosi³a
15,17 pln w porówna-
niu do 14,48 pln w analogicznym
okresie ubieg³ego roku. Daje to
wzrost o 4,77%. Natomiast �rednia
mar¿a na produkty sprzedawane w
aptece w kwietniu br. wynosi³a
26,03% i wzros³a a¿ o 10,02%, tj.
o 2,37 pp w porównaniu do mar¿y
z kwietnia ub. r., która wynosi³a wów-
czas 23,66%.

Refundacja a wspó³p³acenie
   W kwietniu udzia³ pacjenta we
wspó³p³aceniu w wydatkach na leki
refundowane spad³ do poziomu
29,87%, najni¿szego od lat. W po-
równaniu do kwietnia ub.r., kiedy to
pacjent dop³aci³ 34,02% warto�ci
sprzeda¿y leków refundowanych,

spad³ o 4,15 pp udzia³ pacjenta we
wspó³p³aceniu za leki refundowane.
   Warto�ciowo dop³ata pacjenta na
lekach refundowanych w kwietniu br.
wynios³a 293 mln pln, czyli o 12,86%
mniej ni¿ przed rokiem (336 mln pln).
Dla porównania refundacja Pañstwa
w kwietniu 2009 by³a wy¿sza
o 4,15% (687 mln pln) od warto�ci
refundacji w analogicznym okresie
ub.r. (651 mln pln). Udzia³ refunda-
cji Pañstwa wzrós³ z 65,98%
w kwietniu ub.r. do 70,13% w kwiet-
niu 2009r.
   Natomiast udzia³ we wspó³p³ace-
niu pacjenta we wszystkich lekach w
kwietniu 2008r. wynosi³ on 68,65%,
a w kwietniu br. udzia³ ten wynosi³

67,98%, czyli o 0,67 pp mniej (o
0,98%).

Prognoza warto�ci sprzeda¿y dla
aptek w roku 2009
   Prognoza PharmaExpert na pod-
stawie danych za 4 pierwsze miesi¹-
ce roku dla warto�ci sprzeda¿y ca-
³ego rynku farmaceutycznego za ca³y
rok 2009 wynosi osi¹gniêcie pozio-
mu 25,30 mld pln. W porównaniu do
ubieg³ego roku warto�æ rynku w
2009 wro�nie o 4-6 %. Natomiast
refundacja na koniec 2009 roku osi¹-
gnie warto�æ 7,97 mld, tj. o 6-8%
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert
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Kleszcze to jedne z najgro�-
niejszych dla cz³owieka paso¿ytów.
Mog¹ przenosiæ wiele ró¿nych czyn-
ników chorobotwórczych, spo�ród
których szczególnie gro�ne s¹ bak-
terie zwane krêtkami Borrelia wywo-
³uj¹ce boreliozê oraz wirusy powo-
duj¹ce kleszczowe zapalenie mó-
zgu. Temu pierwszemu schorze-
niu po�wiêcona jest publikacja
�Borelioza. Poradnik dla pacjen-
tów.� Pomimo tytu³u sugeruj¹ce-
go i¿  g³ównym adresatem s¹ oso-
by cierpi¹ce na boreliozê, tre�æ
ksi¹¿ki przyda siê ka¿demu, kto
ma styczno�æ z chorymi, ofiarami
uk¹szeñ przez kleszcze lub po
prostu pacjentami szukaj¹cymi
porady w zwi¹zku z infekcjami
przenoszonymi przez te paso¿y-
ty.

Autorzy ksi¹¿ki s¹ dzienni-
karzami, a jednocze�nie pacjen-
tami chorymi na boreliozê. Do na-
pisania ksi¹¿ki sk³oni³y ich w³asne
do�wiadczenia zwi¹zane z lecze-
niem. W szczególno�ci zwracaj¹
uwagê na fakt, i¿ wiedza na temat
chorób odkleszczowych ci¹gle jesz-
cze jest niedostateczna- zarówno
po�ród pracowników s³u¿by zdro-
wia, jak i w spo³eczeñstwie ogólnie.
Wci¹¿ wiele osób nie przywi¹zuje
nale¿ytej wagi do faktu uk¹szenia
przez kleszcza. A ci którzy s¹ �wia-
domi zagro¿enia nie zawsze umiej¹
w³a�ciwie zareagowaæ na takie zda-
rzenie - chocia¿by poprzez prawid³o-
we usuniêcie paso¿yta. Pewna gru-
pa ludzi jest równie¿ przekonana, ¿e
fakt zaszczepienia siê przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu
chroni ich przed borelioz¹, co nie-

stety nie jest prawd¹. Autorzy zwra-
caj¹ równie¿ uwagê na to, i¿ wiedza
o tej choroie, jej diagnostyce i lecze-
niu znalaz³a nale¿ne miejsce w kano-
nie medycyny dopiero w ostatnich
15 latach. Jest to przyczyn¹ dla któ-
rej nie wszyscy specjali�ci potrafi¹ w

nale¿yty sposób pomóc chorym.
Trudno�ci w diagnostyce laborato-
ryjnej oraz zmienne objawy choro-
by (w zale¿no�ci od stadium) przy-
pominaj¹ce czêsto inne dolegliwo�ci
sprawiaj¹, ¿e wielu pacjentów po-

zostaje bez w³a�ciwej diagnozy. Czê-
sto zostaj¹ uznani za hipochondry-
ków, s¹ odsy³ani �od lekarza do le-
karza� lub leczeni  wy³¹cznie obja-
wowo. Tymczasem ogromne spek-
trum objawów - bóle miê�niowo-sta-
wowe, mêczliwo�æ, zaburzenia ga-
stryczne, skórne a¿ do wyj¹tkowo
przykrych pó�nych skutków neuro-
logicznych - tzw. neuroboreliozy -
wymaga cierpliwej i sumiennej ana-
lizy, a tak¿e solidnej wiedzy i umie-
jêtno�ci kojarzenia objawów.

Ksi¹¿ka posiada �tablice
barwne� - szkoda, ¿e nieliczne -
prezentuj¹ce zdjêcia w kolorze
kleszczy, krêtków, a tak¿e zmian
skórnych i neurologicznych bêd¹-
cych efektem zaka¿enia borelioz¹.

Zaprezentowane s¹ tak¿e
informacje o rodzajach kleszczy,
ich wystêpowaniu i cyklu ¿ycio-
wym, przenoszonych przez nie
chorobach, ryzyku zaka¿enia, ob-
jawach choroby i jej przebiegu.
Osobne rozdzia³y po�wiêcone s¹
rehabilitacji i leczeniu bólu w bo-
reliozie, efektom ubocznym lecze-
nia, alternatywnym metodom te-
rapii, zagadnieniom zwi¹zanym z
profilaktyk¹, oraz opisom praw-
dziwych �przypadków z ¿ycia�.

Publikacja wyposa¿ona
jest w wykaz dodatkowej litera-

tury, zestawienie wybranych stron in-
ternetowych po�wiêconych borelio-
zie i indeks rzeczowy.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Ute Fischer, Bernhard Siegmund
�Borelioza. Poradnik dla pacjentów.�

148 stron, oprawa miêkka
Wydanie I polskie pod redakcj¹:

Katarzyny Maks i Anny Kolbe-Panek
Wydawnictwo MedPharm Polska

http://www.medpharm.pl

Borelioza



CZYTELNIA

– 43 –

Cierpliwo�æ, dobroæ, wspania-
³omy�lno�æ, pokora, szlachetno�æ, od-
danie, tolerancja, szczero�æ, uczci-
wo�æ. Te s³owa znamy, ale czy mog¹
one nabraæ szczególnego znaczenia,
czy mog¹ byæ po³¹czone we wspól-
notê znaczenia i nios¹ jak¹� tajemnicz¹
moc?

Zachwycamy siê czêsto, gdy
na niebie pojawi siê zjawiskowy ³uk
têczy. Têczy powsta³ej przez rozsz-
czepienie �wiat³a w promieniach s³oñ-
ca, i mieni¹cej siê ró¿nokolorowo. Te
wymienione s³owa mo¿na przyrównaæ
do mieni¹cych siê, swoim znaczeniem,
elementów têczy. Ale têczy, której nie
zobaczymy na niebie. Mo¿emy j¹ zo-
baczyæ, odczuæ poprzez w³asn¹ wra¿-
liwo�æ w sobie, w swojej duchowo-
�ci. Bo jest to... �têcza mi³o�ci�.

I je�li chcemy j¹ dojrzeæ, mo-
¿emy to uczyniæ  bior¹c do rêki nie-
zwyk³¹ ksi¹¿kê zatytu³owan¹  �Naj-
wiêkszy dar�. Có¿ w niej takiego nie-
zwyk³ego? Otó¿ Paulo Coelho, jeden
z najpopularniejszych pisarzy wspó³-
czesnych, natrafi³ na niezwyk³y tekst.

Pod koniec XIX wieku, do par-
ku w mie�cie Kent, w Anglii, przybyli
ludzie z ró¿nych zak¹tków kraju, by
wys³uchaæ jednego z najs³ynniejszych
kaznodziei tamtych czasów. Ale tego
dnia poczu³ siê on zmêczony przemie-
rzaniem �wiata i g³oszeniem s³owa
bo¿ego. Nagle odczu³ brak weny
twórczej.

Popatrzy³ w t³um. I oto wypa-
trzy³ m³odego misjonarza, który nie-
dawno wróci³ z Afryki i pomy�la³, ¿e
byæ mo¿e bêdzie on mia³ co� cieka-
wego do powiedzenia. Pastor popro-
si³ go o zastêpstwo.

Ludzie byli rozczarowani, ale
nieznany nikomu m³ody cz³owiek, po-
¿yczy³ od jednego z wiernych Pismo
�wiête i przeczyta³ fragment �Listu
�wiêtego Paw³a do Koryntian�. Tym
cz³owiekiem by³ Henry Drummond,

który przeszed³ do historii jako szkoc-
ki pisarz, teolog, i przyrodnik. Podró-
¿owa³ po Afryce, Azji i Australii, a
wra¿enia i obserwacje z tych wêdró-
wek zawar³ w swoich ksi¹¿kach.
Wyda³ równie¿ wiele dzie³ teologicz-
nych.

Po odczytaniu znanego wiêk-
szo�ci s³uchaczy fragmentu, byli oni

zawiedzeni. S¹dzili, ¿e mo¿e us³ysz¹
jaki� mniej znany tekst, którego zna-
czenie zostanie im przybli¿one. Có¿
mo¿na dodaæ, do tak wydawa³o siê,
oczywistego tekstu, choæby ostatnie-
go zdania: �Tak wiêc trwaj¹ wiara,
nadzieja, mi³o�æ - te trzy: z nich za�
najwiêksza jest mi³o�æ�.

Drummond zamkn¹³ Pismo
�wiête spojrza³ w niebo i rozpocz¹³  od
pytania - �co jest najwa¿niejsze w
¿yciu...?� Rozpoczê³a siê porywaj¹-
ca interpretacja Listu, która do dzisiaj
tchnie �wie¿o�ci¹ i aktualno�ci¹ jêzy-
ka i my�li. I tak powsta³ jeden z naj-
piêkniejszych tekstów o mi³o�ci. O
tym, ¿e mi³o�æ jest najwiêkszym da-
rem jaki mo¿emy otrzymaæ, i jaki mo-
¿emy ofiarowaæ.

�Najwa¿niejsze w ¿yciu jest
dawanie �wiadectwa mi³o�ci. To uni-

wersalny jêzyk, dziêki któremu mo¿-
na równie dobrze mówiæ po chiñsku,
jak w dialekcie hindi. Je�li kiedykol-
wiek odwiedzicie który� z tych kra-
jów, jêzyk mi³o�ci sprawi, ¿e ka¿dy
was zrozumie�.

Znajdujemy na kartach tej
ksi¹¿ki piêknie opisane i uzasadnione
wszystkie elementy �têczy mi³o�ci�.
Dopiero wszystkie razem nadaj¹ pe³-
niê i si³ê temu uczuciu. Wszystkie te
warto�ci o których s³yszymy na co
dzieñ, i powinni�my wed³ug nich ¿yæ,
sk³adaj¹ siê na to, co nazywamy naj-
wiêkszym darem. Stanowi¹ sumê czy-
nów i s³ów obecnych w naszym co-
dziennym ¿yciu. Ale by te wszystkie
elementy sta³y siê czê�ci¹ naszej eg-
zystencji, musimy nieustannie uczyæ
siê kochaæ. I patrzeæ na �wiat jak na
wielki warsztat.

Te rozwa¿ania o sensie mi³o�ci
s¹ przekazane bez patosu, moraliza-
torstwa, zwyk³ym ludzkim jêzykiem.
Brzmi¹ nie jak kazanie, czy poucza-
nie, lecz jak wyk³ad, dyskurs, umo¿li-
wiaj¹cy ka¿demu z nas na swobodn¹
my�l o tym, co najwa¿niejsze w ¿yciu
- by zwolniæ tempo, by znale�æ czas
na chwilê refleksji nad sensem nasze-
go istnienia. Tak przecie¿ wyj¹tkowe-
go i nie daj¹cego siê powtórzyæ.

Tekst Drummonda jest uzupe³-
niony komentarzami Coelho, tworz¹-
cymi jedyn¹, niepowtarzaln¹ atmos-
ferê tej niezwyk³ej ksi¹¿ki. Ksi¹¿ki
nios¹cej uniwersalne tre�ci, pobudza-
j¹cej do osobistych przemy�leñ i bu-
dz¹cej nasz¹ duchowo�æ. �Bo ¿yæ
znaczy kochaæ�. Bo je�li nawet, gdy-
by wszystko utraci³o swoj¹ warto�æ
tego �wiata �przetrwa tylko mi³o�æ�.
To jedyna w swoim rodzaju mikstura.
Mo¿e to w³a�nie ten poszukiwany
przez wieki eliksir ¿ycia, esencja ist-
nienia. Niezwyk³y lek ofiarowuj¹cy
ludziom szczê�cie - cud mi³o�ci.

Wac³aw Bierkowski

Paulo Coelho,  Henry Dummond
Najwiêkszy  dar

�wiat Ksi¹¿ki,   2009

Najwiêkszy dar
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NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Minister Zdrowia wyda³ 753 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym
736 pozwoleñ dla nowych produktów leczniczych i 17 nowych pozwoleñ dla produktów leczniczych, które ju¿
wcze�niej by³y zarejestrowane. W sumie zosta³y zarejestrowane 382 marki produktów leczniczych.

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 55 decyzji o dopuszczeniu do obrotu produk-
tów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, w tym 25 decyzji dla produktów leczniczych zawieraj¹cych
nowe substancje czynne lub ich po³¹czenia i 30 decyzji dla produktów leczniczych o substancjach czynnych ju¿
wcze�niej zarejestrowanych w tej procedurze. W sumie zosta³o zarejestrowanych 55 marek produktów leczni-
czych.

Do sprzeda¿y wprowadzono 227 marek produktów leczniczych.

Tabela 1. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku marek produktów leczniczych
wed³ug pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Marki produktów leczniczych Klasa ATC 
PL UE Na rynku 

A � Przewód pokarmowy i metabolizm 42 11 28 
B � Krew i uk³ad krwiotwórczy 5 5 7 
C � Uk³ad sercowo-naczyniowy 78 7 42 
D � Leki stosowane w dermatologii 7 0 9 
G � Uk³ad moczowo-p³ciowy i hormony p³ciowe 17 1 21 
H � Leki hormonalne dzia³aj¹ce ogólnie, z wy³¹czeniem hormonów 

p³ciowych i insulin 
0 0 3 

J � Leki przeciwzaka�ne dzia³aj¹ce ogólnie 24 7 17 
L � Leki przeciwnowotworowe i wp³ywaj¹ce na uk³ad 

odporno�ciowy 
37 12 15 

M � Uk³ad miê�niowo-szkieletowy 26 1 16 
N � Uk³ad nerwowy 97 7 53 
P � Leki przeciwpaso¿ytnicze, �rodki owadobójcze i repelenty 0 0 0 
R � Uk³ad oddechowy 24 2 12 
S � Narz¹dy zmys³ów 7 1 3 
V � Preparaty ró¿ne 18 1 1 
Suma 382 55 227 
 

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zale¿y od ró¿nych czynni-
ków. Najwa¿niejsze z nich to: liczba mo¿liwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy s¹ przewidziane oraz
liczba wygasaj¹cych w ci¹gu roku i w poprzedzaj¹cym go czasie patentów na sprawdzone w lecznictwie z dobrym
skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji w procedurze narodowej oraz w unijnych procedu-
rach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które s¹ objête decyzjami Ministra Zdrowia, ma liczba wprowa-
dzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdy¿ wiêkszo�æ z nich jest obecnie rejestrowana w ramach
unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejsk¹ Agencjê Produktów Leczniczych (EMEA).

O rejestracjach oraz nowych markach
produktów leczniczych na rynku polskim

w roku 2008
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NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Wiêkszo�æ rejestrowanych przez Ministra Zdrowia produktów leczniczych stanowi¹ wiêc preparaty generyczne.
Podobn¹ tendencjê daje siê ju¿ jednak zauwa¿yæ w�ród produktów leczniczych rejestrowanych centralnie przez
Komisjê Europejsk¹ � w roku 2008 liczba rejestrowanych leków generycznych i biogenerycznych przewy¿szy³a
liczbê rejestrowanych leków oryginalnych. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e niektóre podmioty odpowiedzialne rejestruj¹
produkty lecznicze z t¹ sam¹ substancj¹ czynn¹ i w tych samych prezentacjach pod kilkoma nazwami handlowymi.
W ci¹gu roku nastêpuje te¿ pewna rotacja, gdy¿ niektóre marki produktów leczniczych s¹ skre�lane z Rejestru na
wniosek podmiotów odpowiedzialnych, a dla innych pozwolenia wygasaj¹ i nie s¹ przed³u¿ane � dla takich produk-
tów leczniczych Ministerstwo Zdrowia jednak nie prowadzi i nie publikuje bie¿¹cych statystyk. Nale¿y tak¿e pa-
miêtaæ, ¿e nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki s¹ zupe³nie nowe � zestawienie obejmuje tak¿e marki
produktów ju¿ obecnych na rynku, dla których jednak rejestrowane s¹ nowe postaci lub dawki.

Tabela 2. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie A marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

Marki produktów 
leczniczych A � Przewód pokarmowy i metabolizm 

PL UE Na rynku 
A01 � Preparaty stomatologiczne 3 0 1 
A02 � Leki stosowane w zaburzeniach zwi¹zanych z 

nadkwa�no�ci¹ 
17 0 13 

A03 � Leki stosowane w czynno�ciowych zaburzeniach ¿o³¹dkowo-
jelitowych 

0 0 0 

A04 � Leki przeciw wymiotom i md³o�ciom 1 1 1 
A05 �- Leczenie w¹troby, pêcherzyka ¿ó³ciowego i dróg ¿ó³ciowych 2 0 2 
A06 � Leki przeczyszczaj¹ce 1 1 1 
A07 � Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzaka�ne 

stosowane w chorobach jelit 
0 0 0 

A08 � �rodki do leczenia oty³o�ci 4 0 1 
A09 � Leki poprawiaj¹ce trawienie, w³¹cznie z enzymami 0 0 0 
A10 � Leki stosowane w cukrzycy 8 8 7 
A11 � Witaminy 5 0 1 
A12 � Substancje mineralne 1 0 0 
A13 � Preparaty tonizuj¹ce 0 0 1 
A14 � Leki anaboliczne stosowane ogólnie 0 0 0 
A15 � Preparaty pobudzaj¹ce apetyt 0 0 0 
A16 � Inne leki dzia³aj¹ce na przewód pokarmowy i metabolizm 0 1 0 
Suma 42 11 28 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie A by³y:

- PL: inhibitory pompy protonowej pantoprazol (8 marek) i omeprazol (7 marek), �rodek do o�rodkowego
leczenia oty³o�ci sibutramina (4 marki), leki stosowane w cukrzycy gliklazyd (5 marek) i metformina (3 marki)
oraz witamina kwas askorbinowy (3 marki);

- UE: stosowane w cukrzycy inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4) wildagliptyna (2 marki) i sitaglip-
tyna (1 marka) i ich po³¹czenia z metformin¹ (odpowiednio: 2 marki i 3 marki);

- nowo�ci na rynku: inhibitory pompy protonowej pantoprazol (7 marek), lansoprazol (3 marki) i omeprazol (2
marki) oraz stosowany w cukrzycy glimepiryd (3 marki).
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Tabela 3. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie B marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

Marki produktów 
leczniczych 

B � Krew i uk³ad krwiotwórczy 

PL UE Na rynku 
B01 � Leki przeciwzakrzepowe 2 4 4 
B02 � Leki przeciwkrwotoczne 1 1 0 
B03 � Leki stosowane w niedokrwisto�ci 1 0 1 
B05 � Substytuty osocza i p³yny do wlewów 1 0 2 
B06 � Inne preparaty stosowane w hematologii 0 0 0 
Suma 5 5 7 

 

W roku 2008 w klasie B ka¿da rejestrowana w PL oraz wprowadzana na rynek marka zawiera³a inn¹
substancjê czynn¹. W�ród rejestracji w UE liderem by³ inhibitor agregacji p³ytek krwi klopidogrel (2 marki)

Marki produktów 
leczniczych C � Uk³ad sercowo-naczyniowy 

PL UE Na rynku 
C01 � Leki nasercowe 3 1 4 
C02 � Leki obni¿aj¹ce ci�nienie têtnicze krwi 2 1 2 
C03 � Leki moczopêdne 4 0 2 
C04 � Leki rozszerzaj¹ce naczynia obwodowe 0 1 2 
C05 � Leki ochraniaj¹ce naczynia 2 0 2 
C07 � Leki blokuj¹ce receptory β-adrenergiczne 16 0 5 
C08 � Blokery kana³u wapniowego 6 0 4 
C09 � Leki dzia³aj¹ce na uk³ad renina-angiotensyna 33 1 13 
C10 � Leki wp³ywaj¹ce na stê¿enie lipidów 12 3 8 
Suma 78 7 42 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie C by³y:

- PL: inhibitory konwertazy angiotensyny peryndopryl (11 marek) i trandolapryl (3 marki), beta-blokery nebi-
wolol (11 marek) i bisoprolol (3 marki), inhibitor reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A simwastatyna
(9 marek), bloker kana³u wapniowego amlodypina (5 marek), antagonista angiotensyny II losartan (4 marki) i
�rodek moczopêdny indapamid (3 marki);

- UE: wp³ywaj¹ce na stê¿enie lipidów po³¹czenie kwasu nikotynowego z laropiprantem (3 marki);

- nowo�ci na rynku: inhibitor reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A atorwastatyna (6 marek), bloker
kana³u wapniowego amlodypina (4 marki), antagonista angiotensyny II losartan (3 marki) i nasercowa trimeta-
zydyna (3 marki).

Tabela 4. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie C marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).
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Tabela 5. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie D marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

Marki produktów 
leczniczych D � Leki stosowane w dermatologii 

PL UE Na rynku 
D01 � Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii 4 0 4 
D02 � Preparaty zmiêkczaj¹ce i os³aniaj¹ce 1 0 0 
D03 � �rodki do leczenia ran i owrzodzeñ 0 0 0 
D04 � Leki przeciw�wi¹dowe, w³¹czaj¹c przeciwhistaminowe, 

znieczulaj¹ce itp. 
0 0 0 

D05 � Leki przeciw ³uszczycy 0 0 0 
D06 � Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii 0 0 2 
D07 � Kortykosteroidy � preparaty dermatologiczne 0 0 1 
D08 � �rodki antyseptyczne i dezynfekuj¹ce 0 0 0 
D09 � Opatrunki z lekami 0 0 0 
D10 � Preparaty przeciwtr¹dzikowe 2 0 2 
D11 � Inne leki dermatologiczne 0 0 0 
Suma 7 0 9 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderem w klasie D w�ród rejestracji PL i nowo�ci na rynku by³
przeciwgrzybiczy lek dzia³aj¹cy ogólnie stosowany w dermatologii terbinafina (odpowiednio: 2 marki i 3 marki).

Tabela 6. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie G marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

Marki produktów 
leczniczych G � Uk³ad moczowo-p³ciowy i hormony p³ciowe 

PL UE Na rynku 
G01 � Leki ginekologiczne przeciwzaka�ne i antyseptyczne 1 0 1 
G02 � Inne preparaty ginekologiczne 1 0 0 
G03 � Hormony p³ciowe i �rodki wp³ywaj¹ce na czynno�æ uk³adu 

p³ciowego 
10 0 7 

G04 � Leki urologiczne 5 1 13 
Suma 17 1 21 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie G by³y:

- PL: hormonalne �rodki antykoncepcyjne dzia³aj¹ce ogólnie zawieraj¹ce po³¹czenie drospirenon + etinylestra-
diol (2 marki), estrogen tibolon (2 marki) oraz leki bêd¹ce antagonistami receptorów α-adrenergicznych, stoso-
wane m.in. w ³agodnym przero�cie gruczo³u krokowego: alfuzosyna (2 marki) i tamsulozyna (2 marki);

- nowo�ci na rynku: stosowane m.in. w ³agodnym przero�cie gruczo³u krokowego inhibitory 5α-reduktazy testoste-
ronu finasteryd (7 marek) i antagonista receptorów α-adrenergicznych tamsulozyna (4 marki).
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Tabela 7. Podzia³ wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie H marek produktów leczniczych wed³ug
drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

Marki produktów 
leczniczych H � Leki hormonalne dzia³aj¹ce ogólnie,  

z wy³¹czeniem hormonów p³ciowych i insulin 
PL UE Na rynku 

H01 � Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi 0 0 3 
H02 � Kortykosteroidy dzia³aj¹ce ogólnie 0 0 0 
H03 � Leki stosowane w chorobach tarczycy 0 0 0 
H04 � Hormony trzustki 0 0 0 
H05 � Homeostaza wapnia 0 0 0 
Suma 0 0 3 

 

W klasie H na rynek wprowadzono 3 ró¿ne hormony/analogi przedniego i tylnego p³ata przysadki.

Tabela 8. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie J marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

Marki produktów 
leczniczych J � Leki przeciwzaka�ne dzia³aj¹ce ogólnie 

PL UE Na rynku 
J01 � Leki przeciwbakteryjne dzia³aj¹ce ogólnie 15 1 9 
J02 � Leki przeciwgrzybicze dzia³aj¹ce ogólnie 3 1 3 
J04 � Leki przeciwpr¹tkowe 0 0 0 
J05 � Leki przeciwwirusowe dzia³aj¹ce ogólnie 2 1 3 
J06 � Surowice odporno�ciowe i immunoglobuliny 2 1 1 
J07 � Szczepionki 2 3 1 
Suma 24 7 17 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie J by³y:

- PL: antybiotyk przeciwbakteryjny z grupy makrolidów azytromycyna (5 marek), fluorochinolon przeciwbakte-
ryjny ciprofloksacyna (3 marki), dzia³aj¹cy ogólnie lek przeciwgrzybiczy bêd¹cy pochodn¹ triazolu flukonazol
(2 marki), dzia³aj¹cy ogólnie lek przeciwwirusowy walacyklowir (2 marki) oraz immunoglobulina ludzka anty-
D (2 marki);

- UE: szczepionki przeciw grypie H5N1 (3 marki);

- nowo�ci na rynku: makrolid azytromycyna (4 marki), cefalosporyna drugiej generacji cefuroksym (2 marki) i
fluorochinolon cyprofloksacyna (2 marki).
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Tabela 9. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie L marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

Marki produktów 
leczniczych L � Leki przeciwnowotworowe i wp³ywaj¹ce na uk³ad 

odporno�ciowy 
PL UE Na rynku 

L01 � Leki przeciwnowotworowe 21 3 7 
L02 � Leki hormonalne 14 0 6 
L03 � �rodki pobudzaj¹ce uk³ad odporno�ciowy 1 6 0 
L04 � Leki hamuj¹ce uk³ad odporno�ciowy 1 3 2 
Suma 37 12 15 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie L by³y:

- PL: inhibitor aromatazy anastrozol (11 marek) oraz leki przeciwnowotworowe oksaliplatyna (7 marek),
gemcytabina (4 marki) i irynotekan (3 marki);

- UE: czynnik pobudzaj¹cy wzrost kolonii komórkowych filgrastim (4 marki);

- nowo�ci na rynku: inhibitor aromatazy anastrozol (4 marki).

Tabela 10. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie M marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie M by³y:

- PL: niesterydowy lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny ibuprofen (7 marek) oraz lek wp³ywaj¹cy na struk-
turê i mineralizacjê ko�ci z grupy bifosfonianów kwas alendronowy (3 marki);

- nowo�ci na rynku: ibuprofen (3 marki) oraz bifosfoniany (4 substancje czynne - w sumie 7 marek).

Marki produktów 
leczniczych M � Uk³ad miê�niowo-szkieletowy 

PL UE Na rynku 
M01 � Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 16 0 5 
M02 � Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i miê�ni 1 0 4 
M03 � �rodki zwiotczaj¹ce miê�nie 3 0 0 
M04 � Leki przeciw dnie moczanowej 0 1 0 
M05 � Leki stosowane w chorobach ko�ci 6 0 7 
M09 � Inne leki stosowane w chorobach uk³adu miê�niowo-

szkieletowego 
0 0 0 

Suma 26 1 16 
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Tabela 11. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie N marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

Marki produktów 
leczniczych N � Uk³ad nerwowy 

PL UE Na rynku 
N01 � �rodki znieczulaj¹ce 2 0 0 
N02 � Leki przeciwbólowe 9 1 9 
N03 � Leki przeciwpadaczkowe 14 1 7 
N04 � Leki przeciw chorobie Parkinsona 5 2 1 
N05 � Leki psychotropowe 28 2 15 
N06 � Psychoanaleptyki 28 1 10 
N07 � Inne leki dzia³aj¹ce na uk³ad nerwowy 11 0 11 
Suma 97 7 53 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie N by³y:

- PL: lek przeciwpadaczkowy topiramat (10 marek), lek przeciw zawrotom g³owy betahistyna (9 marek), neu-
roleptyki olanzapina (8 marek), kwetiapina (7 marek) i rysperydon (6 marek), leki przeciwdepresyjne wenla-
faksyna (7 marek), mirtazapina (4 marki), sertralina (4 marki) i paroksetyna (3 marki) oraz lek przeciw
demencji bêd¹cy inhibitorem cholinesterazy donepezyl (6 marek);

- UE: lek przeciw chorobie Parkinsona bêd¹cy agonist¹ dopaminy pramipeksol (2 marki) i neuroleptyk olanzapina
(2 marki);

- nowo�ci na rynku: lek przeciw zawrotom g³owy betahistyna (9 marek), przeciwpadaczkowy topiramat (5
marek), neuroleptyki rysperydon (4 marki) i kwetiapina (4 marki), przeciwbólowy opioid tramadol (3 marki)
oraz leki przeciwdepresyjne (5 substancji czynnych � w sumie 8 marek).

W klasie P (leki przeciwpaso¿ytnicze, �rodki owadobójcze i repelenty) w roku 2008 nie zarejestrowano ani nie
wprowadzono na rynek ¿adnej nowej marki produktu leczniczego.

Tabela 12. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie R marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

Marki produktów 
leczniczych R � Uk³ad oddechowy 

PL UE Na rynku 
R01 � Preparaty stosowane do nosa 3 2 1 
R02 � Preparaty stosowane w chorobach gard³a 1 0 1 
R03 � Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg 

oddechowych 
12 0 3 

R05 � Leki stosowane w kaszlu i przeziêbieniach 4 0 3 
R06 � Leki przeciwhistaminowe dzia³aj¹ce ogólnie 4 0 4 
R07 � Inne leki dzia³aj¹ce na uk³ad oddechowy 0 0 0 
Suma 24 2 12 
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Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie R by³y:

- PL: lek stosowany w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych bêd¹cy antagonist¹ receptorów leukotrieno-
wych montelukast (10 marek);

- UE: kortykosteroid do nosa furoinian flutykazonu (2 marki);

- nowo�ci na rynku: lek przeciwhistaminowy dzia³aj¹cy ogólnie feksofenadyna (2 marki) oraz stosowane w
przeziêbieniach po³¹czenie ibuprofen + pseudoefedryna (2 marki).

Tabela 13. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie S marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

Marki produktów 
leczniczych S � Narz¹dy zmys³ów 

PL UE Na rynku 
S01 � Leki okulistyczne 7 1 3 
S02 � Leki otologiczne 0 0 0 
S03 � Leki okulistyczne i otologiczne 0 0 0 
Suma 7 1 3 

 

Bior¹c pod uwagê substancje czynne liderami w klasie S by³y:

- PL: leki przeciw jaskrze - inhibitor anhydrazy wêglanowej dorzolamid (3 marki) i sympatykomimetyk brymoni-
dyna (2 marki);

- nowo�ci na rynku: leki przeciwinfekcyjne (2 substancje czynne � w sumie 2 marki).

Marki produktów 
leczniczych V � Preparaty ró¿ne 

PL UE Na rynku 
V01 � Alergeny 0 0 0 
V03 � Inne �rodki stosowane w lecznictwie 4 1 0 
V04 � �rodki diagnostyczne 0 0 1 
V06 � Od¿ywki 11 0 0 
V07 � Wszystkie inne �rodki nielecznicze 0 0 0 
V08 � �rodki cieniuj¹ce 1 0 0 
V09 � Radiofarmaceutyki diagnostyczne 2 0 0 
V10 � Radiofarmaceutyki lecznicze 0 0 0 
V20 � Opatrunki 0 0 0 
Suma 18 1 1 

 

Bior¹c pod uwagê przeznaczenie, sk³ad i substancje czynne liderami rejestracyjnymi w PL w klasie V by³y: od¿ywki
dla dzieci (6 marek) i inne od¿ywki (6 marek) oraz �rodek odtruwaj¹cy flumazenil (2 marki).

Tabela 14. Podzia³ zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2008 roku w klasie V marek produktów
leczniczych wed³ug drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).
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Tabela 15. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowa³y w Polsce w 2008 roku najwiêcej marek produk-
tów leczniczych.

Tabela 16. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowa³y w Unii Europejskiej w 2008 roku w ramach
procedury scentralizowanej najwiêcej marek produktów leczniczych.

Tabela 17. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadzi³y na rynek w Polsce w 2008 roku najwiêcej marek
produktów leczniczych.

Liderem obecnym we wszystkich zestawieniach jest koncern Novartis, do którego nale¿¹ firmy 1A-Pharma, San-
doz i Novartis Europharm. Bior¹c pod uwagê rejestracje polskie i nowe marki na rynku liderami s¹ firmy: Teva (21
+ 6 = 27), 1A-Pharma (12 + 13 = 25), Sandoz (20 + 4 = 24), Actavis (11 + 9 = 20) i Zentiva (10 + 6 = 16).

Opracowanie: dr n. farm. Jaros³aw Filipek
Kierownik Dzia³u Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

Przygotowanie zestawienia szczegó³owego: Krystyna Skrzyñska
IMS Poland

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych 
Teva 21 
Sandoz 20 
1A-Pharma 12 
Actavis 11 
Krka 10 
Zentiva 10 
 

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych 
Merck Sharp & Dohme 8 
Novartis Europharm 5 
Janssen-Cilag 2 
Krka 2 
Ratiopharm 2 
Teva 2 
 

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych 
1A-Pharma 13 
Actavis 9 
Ranbaxy 7 
Ratiopharm 7 
Arrow Generics/Arrow Poland 6 
Teva 6 
Zentiva 6 
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Nowe rejestracje - PL � marzec 2009

A - PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM

A03 - Leki stosowane w czynno-
�ciowych zaburzeniach ¿o³¹dko-
wo-jelitowych; A03F/A03FA -
Leki pobudzaj¹ce perystaltykê
Domperidonum: Oroperidys (Pierre
Fabre) to 1. zarejestrowany lek ge-
neryczny i zarazem obecnie jedyny
dopuszczony do obrotu preparat
domperydonu, gdy¿ lek oryginalny
Motilium (Janssen-Cilag) nie figuru-
je ju¿ w Rejestrze.
A10 - Leki stosowane w cukrzycy;
A10B - Leki obni¿aj¹ce poziom
glukozy we krwi, z wy³¹czeniem in-
sulin; A10BA - Biguanidy
Metforminum: Normaglic (Jelfa) w 3
dawkach to 16. zarejestrowana mar-
ka metforminy, a Glucophage XR
(Merck Santé) w zupe³nie nowej
dawce 750 mg o przed³u¿onym
uwalnianiu to rozszerzenie w stosun-
ku do dopuszczonych wcze�niej in-
nych dawek tego leku. Na rynku jest
obecnych 10 leków: Glucophage
(Merck Santé), Gluformin (Pliva
Kraków), Metfogamma (Wörwag),
Metformax (Teva Kutno), Metformin
(Galena), Metifor (Polfarmex), Sio-
for (Berlin-Chemie), od grudnia 2007
Formetic (Polpharma) i od maja
2008 Metral (Polfa Warszawa). Do

sprzeda¿y nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS),
Mefrin (Hexal), Metformin-1A Phar-
ma, Metformina-Anpharm, Metfor-
min Teva i Stadamet (Stada). Skre-
�lono z Rejestru: Metforatio (Ratio-
pharm).

C - UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07/C07A - Leki blokuj¹ce recep-
tory (-adrenergiczne; C07AB - Se-
lektywne leki blokuj¹ce receptory
(-adrenergiczne
Bisoprololum: Bisoprolol-1A Phar-
ma (1A Pharma) i Bibloc (Sandoz)
to odpowiednio 14. i 15. zarejestro-
wana marka bisoprololu. W sprze-
da¿y znajduje siê 8 leków: Bisocard
(ICN Polfa Rzeszów), BisoHexal
(Sandoz), Bisopromerck (Merck),
Bisoratio (Ratiopharm), Concor i
Concor Cor (Merck, leki oryginal-
ne), Corectin (Biofarm), od wrze�nia
2007 Antipres (Jelfa) i od pa�dzier-
nika 2008 Coronal (Zentiva). Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone pre-
paraty: Bisoblock (Keri Pharma),
Bisogamma (Wörwag), Bisoprolol
(Pliva Kraków), Bisoprolol Ozone i
Speridol (Sandoz).
Metoprololum: Metoprolol succina-
te Farmaprojects (Farmaprojects),

Metostad (Stada) i Mecorlong (Ac-
tavis) to odpowiednio 9., 10. i 11.
zarejestrowana marka preparatów
metoprololu. Do sprzeda¿y wpro-
wadzono 6 marek: Betaloc i Betaloc
ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (San-
doz), Metocard i Metocard prolon-
gatum (Polpharma), MetoHexal ZK
(1A Pharma), Metoprolol VP (ICN
Polfa Rzeszów) i Metoprolol-1A
Pharma. Nie pojawi³y siê jeszcze na
rynku preparaty Metoprolol-Egis
(zarejestrowany wcze�niej jako Egi-
lok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.
Nebivololum: Nebilenin (Adamed)
to 13. zarejestrowana marka nebi-
wololu. W sprzeda¿y znajduj¹ siê 2
leki: Nebilet (Berlin-Chemie) i od lip-
ca 2008 Nedal (Polfa Warszawa).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone na
rynek: Ebivol (Actavis), Ezocem
(Ozone), Lovispes (Specifar), Ne-
bicard (Biofarm), Nebinad (Farma-
Projekt), Nebispes (Galex d.d.),
NebivoLek (Sandoz), Nebivolol
Hexal (1A Pharma), Nebivolol Pliva
(Pliva Kraków) i Nebivor (Orion).
C08 - Blokery kana³u wapniowego;
C08C - Selektywne blokery kana³u
wapniowego z g³ównym dzia³aniem
na naczynia krwiono�ne; C08CA -
Pochodne dihydropirydyny
Lacidipinum: Cinep (Jelfa) to 1. za-

W marcu 2009 r. Minister Zdrowia wyda³ 119 pozwoleñ na dopuszczenie produktów leczniczych do
obrotu w Polsce, w tym 113 pozwoleñ dla nowych produktów leczniczych i 6 nowych pozwoleñ dla leków
wcze�niej zarejestrowanych (Korzeñ cykorii podró¿nika - Herbalux; Li�æ miêty pieprzowej - Herbalux;
Nasienie lnu - Herbapol Wroc³aw; Spirytus salicylowy - Coel; Ziele naw³oci - Herbalux), które zosta³y
pominiête w poni¿szym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcze�niejszych rejestracji i produktów
obecnych ju¿ na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub sk³adu
preparatu, pomijaj¹c szczegó³y (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostêpno�ci, numery pozwoleñ),
które mo¿na znale�æ w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://www.bip.urpl.gov.pl) - zestawienie reje-
stracyjne za marzec 2009 zosta³o udostêpnione 8 maja 2009.
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rejestrowany lek generyczny. Na ryn-
ku jest obecny lek oryginalny Lacipil
(GlaxoSmithKline).
C09 - Leki dzia³aj¹ce na uk³ad re-
nina-angiotensyna;
C09A/C09AA - Inhibitory ACE,
leki proste
Perindoprilum: Percarnil (Actavis) to
20. zarejestrowana marka prepara-
tów peryndoprylu. Na rynek zosta³o
wprowadzonych 6 leków: Peryndo-
pryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax;
jednak preparat o nowej nazwie nie
pojawi³ siê jeszcze na rynku), Pre-
starium (Servier), Prenessa (Krka
Polska), od lutego 2009 Vidotin (Ge-
deon Richter) i od kwietnia 2009
Lextril (Medicamenta) i Stopress
(Polpharma). Nie pojawi³y siê jesz-
cze w sprzeda¿y: Apo-Perindox
(Apotex; zarejestrowany wcze�niej
jako Perindox), Coverex (Egis), Ika-
rium i Ikarium forte (Polfarmex), Pe-
rilan (Sandoz), Perinace (Archie Sa-
muel), Perindopril (JPZ), Perindopril-
1A Pharma, Perindopril Arrow (Ar-
row Generics), Perindopril-Ratio-
pharm, Perindopril tert-butylamin
BMM Pharma (Lefarm), Perindoran
(Ranbaxy), Perotens (Krka Polska)
i Presdopril (Lekam).
C09C/C09CA - Antagoni�ci an-
giotensyny II, leki proste
Losartanum: Losahyp i Losartan
Grünwalder (oba: Grünwalder) to
odpowiednio 15. i 16. zarejestrowa-
na marka losartanu. W sprzeda¿y
znajduje siê 10 leków: Cozaar
(Merck Sharp & Dohme; lek orygi-
nalny), Lorista (Krka), Losacor
(Biofarm), Lozap (Zentiva), Xartan
(Adamed), od sierpnia 2006 Lakea
(Lek, Stryków), od stycznia 2007
Losartic (Farmacom), od stycznia
2008 Sarve (Farma Projekt), od lip-
ca 2008 Rasoltan (Actavis) i od li-
stopada 2008 Losartan-Ratio-
pharm. Nie pojawi³y siê jeszcze na
rynku preparaty: Heartam (Wyvern

Medical), Losarlic (Liconsa), Sarta-
merck (Generics) i Stadazar (Stada).
Valsartanum: Valsartan Nucleus
(Nucleus) to 11. zarejestrowana
marka preparatów walsartanu. Na
rynku znajduj¹ siê 3 leki: Diovan
(Novartis; lek oryginalny), od marca
2008 Valsacor (Krka) i od marca
2009 zarejestrowany Valzek (Celon
Pharma). Nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone do obrotu preparaty: Yoso-
valtan (Ozone), Ramartan i Zelvar-
tan (oba: Nucleus), Metrival, Nuc-
laval, Valpress i Valitazin (wszystkie
cztery: Medis).

D - LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D01 - Leki przeciwgrzybicze stoso-
wane w dermatologii; D01A - Leki
przeciwgrzybicze stosowane miej-
scowo; D01AE - Inne leki przeciw-
grzybicze stosowane miejscowo
Ciclopiroxum: Pirolam (Medana
Pharma) w postaci leczniczego lakie-
ru do paznokci to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonych wcze�niej
innych postaci tego leku: p³ynu, za-
wiesiny i ¿elu. Zarejestrowane s¹
aktualnie w tej klasie i wprowadzo-
ne do sprzeda¿y 4 preparaty: lek ory-
ginalny Batrafen (Sanofi-Aventis),
Hascofungin (Hasco-Lek), Myco-
sten (Pierre Fabre) i Pirolam (Me-
dana Pharma).
D08/D08A - �rodki antyseptyczne i
dezynfekuj¹ce; D08AX - Inne �rod-
ki antyseptyczne i dezynfekuj¹ce
Ammonii bituminosulfonas: Ma�æ
ichtiolowa (Amara) to kolejna reje-
stracja preparatu z sulfobituminianem
amonowym. Na rynek wprowadzo-
no preparaty ma�ci ichtiolowej/ma-
�ci z sulfobituminianem amonowym
wytwarzane m.in. przez firmy: Aflo-
farm, Avena, Farmina, Gemi, Hasco-
Lek, Labor, Laboratorium Galeno-
we Cefarm Lublin, Laboratorium
Galenowe Olsztyn, Lefarm.

G - UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G02 - Inne preparaty ginekolo-
giczne; G02C - Inne preparaty gi-
nekologiczne; G02CX - Inne pre-
paraty ginekologiczne;
Homeopathicum: Remens forte (Ri-
chard Bittner) w postaci kropli to
rozszerzenie w stosunku do prepa-
ratu Remens w postaci kropli i ta-
bletek.
G03 - Hormony p³ciowe i �rodki
wp³ywaj¹ce na czynno�æ uk³adu
p³ciowego; G03A - Hormonalne
�rodki antykoncepcyjne dzia³aj¹ce
ogólnie; G03AB - Progestageny i
estrogeny, preparaty sekwencyjne
Dienogestum+estradiolum: Qlaira
(Bayer Schering) to preparat 5-fa-
zowy o nowym na rynku zestawie-
niu sk³adników czynnych. W 1. fazie
�rodek zawiera sam estradiol, w 2. i
3. fazie oba sk³adniki - ró¿nica do-
tyczy dawki dienogestu zwiêkszonej
w 3. fazie, w 4. fazie znów sam es-
tradiol w mniejszej dawce, a w 5.
fazie nie zawiera substancji czynnych.
G04 - Leki urologiczne; G04C -
Leki stosowane w ³agodnym prze-
ro�cie gruczo³u krokowego;
G04CB - Inhibitory 5α-reduktazy
testosteronu
Finasteridum: FinaGen (Jenson Phar-
maceutical Services) to 25. zareje-
strowana marka finasterydu. Na ry-
nek zosta³o wprowadzonych 21 le-
ków: Finaride (Sandoz), Penester
(Zentiva), Proscar (Merck Sharp &
Dohme; lek oryginalny), od stycznia
2006 Zasterid (Gedeon Richter), od
maja 2006 Lifin (Farmacom), od
czerwca 2006 Ambulase (Grünen-
thal), od lipca 2006 Finaster (Le-
kam), od marca 2007 Aprost (Po-
lfarmex), od maja 2007 Hyplafin
(Actavis), od sierpnia 2007 Finpros
(Krka), od wrze�nia 2007 Finamef
(Mepha) oraz Finxta (Farma-Pro-
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jekt), od pa�dziernika 2007 Apo-
Fina (Apotex), od grudnia 2007 Fi-
nasterid Stada, od lutego 2008 An-
tiprost (Orion), od maja 2008 An-
drostatin (Lekam), Finasterid-Ratio-
pharm i Fintral (Polpharma), od lip-
ca 2008 Symasteride (SymPhar; za-
rejestrowany wcze�niej jako Renox
przez Schwarz Pharma, £omianki),
od wrze�nia 2008 Finaran (Ranba-
xy) i od listopada 2008 Finasteride-
1A Pharma. Nie pojawi³y siê jesz-
cze w sprzeda¿y preparaty: Fincar
(Cipla), Reduprost (Ozone) i Ulga-
fen (Jelfa).

J - LEKI PRZECIWZAKA�NE
DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

J02/J02A - Leki przeciwgrzybicze
dzia³aj¹ce ogólnie; J02AC - Po-
chodne triazolu
Fluconazolum: Fluconazole BMM
Pharma (Lefarm) w postaci kapsu-
³ek to aktualnie 17. zarejestrowana
marka flukonazolu. Do obrotu wpro-
wadzono 7 leków doustnych: Diflu-
can (Pfizer), Fluconazole (Polfar-
mex), Fluconazole (Teva Kutno),
Flumycon (Pliva Kraków), Mycosyst
(Polfa Grodzisk i Gedeon Richter),
od sierpnia 2006 Flucofast (Meda-
na Pharma) i od lipca 2007 Fluco-
nazin (Hasco-Lek). Natomiast nie
zosta³y jeszcze wprowadzone na ry-
nek leki doustne: Flucofungin (San-
doz), FlucoLek (Sandoz), Flucona-
zole-Egis, Flucoric (Ranbaxy), My-
comax (Zentiva) i Zucon (Norton).
Ponadto na rynku znajduje siê 5 roz-
tworów do infuzji: Diflucan (Pfizer;
lek oryginalny), Flumycon (Pliva Kra-
ków), Mycomax (Zentiva), Myco-
syst (Gedeon Richter) i od wrze�nia
2008 Flukonazol (Claris Lifescien-
ces); nie zosta³y jeszcze wprowadzo-
ne: Diflazon (Krka), FlucoLek (San-
doz) i Fluconazole Redibag (Baxter).
Preparat Fluconazol (Slovakofarma)
zosta³ skre�lony z Rejestru.

L - LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE
NA UK£AD ODPORNO�CIO-

WY
L01 - Leki przeciwnowotworowe;
L01C - Alkaloidy ro�linne i inne
�rodki naturalne; L01CD - Taksany
Paclitaxelum: Pacline (Egis) to obec-
nie 12. zarejestrowany preparat pa-
klitakselu. Na rynku znajduje siê 7
leków: Paclitaxel (AWD.Pharma),
Poltaxel (Polfa Tarchomin), Sindaxel
(Sindan), Taxol (Bristol-Myers Squ-
ibb), zarejestrowany w ramach unij-
nej procedury scentralizowanej Pa-
xene (Norton), od stycznia 2007
Paclitaxin (Pharmachemie) i od
sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y preparaty Paclitaxel May-
ne, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxel
WZF (Polfa Warszawa) i preparat
Abraxane (Abraxis BioScience) za-
rejestrowany w ramach unijnej pro-
cedury scentralizowanej.
L02 - Leki hormonalne; L02B -
Antagoni�ci hormonów i leki o
zbli¿onym dzia³aniu; L02BB - An-
tyandrogeny
Bicalutamidum: Atembin (Tema-
pharm) i Cespirex (Pliva Kraków) to
odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana
marka bikalutamidu. Na rynku znaj-
duj¹ siê 4 preparaty: Casodex
(AstraZeneca; lek oryginalny), od
sierpnia 2007 Bicalutamide Polphar-
ma i Calubloc (Actavis) oraz od mar-
ca 2008 Bicalutamide Ingers. Nie
zosta³y jeszcze wprowadzone do
obrotu: BicaHexal (Hexal), BicaLek
(Sandoz) i Bicastad (Stada).
L04/L04A - Leki hamuj¹ce uk³ad
odporno�ciowy; L04AA - Selek-
tywne leki hamuj¹ce uk³ad odpor-
no�ciowy
Mycophenolas mofetil: Trixin i My-
cophenolate mofetil Farmacom (oba:
Farmacom) to aktualnie 6. i 7. zare-
jestrowana marka leku zawieraj¹ce-

go pochodne kwasu mykofenolowe-
go. Na rynku znajduje siê CellCept
(Roche; lek oryginalny) i od lutego
2009 Myfenax (Teva) - zarejestro-
wane w ramach centralnej procedu-
ry unijnej, a tak¿e preparat zawiera-
j¹cy sól sodow¹ kwasu mykofeno-
lowego - Myfortic (Novartis), zare-
jestrowany w ramach procedury
wzajemnego uznania. Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone preparaty:
Mycophenolate mofetil Sandoz (San-
doz) i Mycophenolate mofetil Teva.
Skre�lono z Rejestru Mycophenolat
Lek.

M - UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 - Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01A - Niestery-
dowe leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01AE - Po-
chodne kwasu propionowego
Ketoprofenum: Ketonal Uno (San-
doz) w postaci kaps. o przed³u¿o-
nym uwalnianiu 200 mg to rozsze-
rzenie w stosunku do zarejestrowa-
nych wcze�niej innych postaci tego
leku: iniekcji, kaps. 50 mg, tabl. 100
mg (Ketonal forte) oraz kaps. o
przed³u¿onym uwalnianiu 150 mg
(Ketonal Duo). Zarejestrowanych
jest 8 marek ketoprofenu do stoso-
wania doustnego i parenteralnego. Z
postaci doustnych o standardowym
uwalnianiu do obrotu wprowadzono
Ketonal i Ketonal forte (Sandoz), lek
oryginalny Profenid (Sanofi-Aventis)
i od maja 2008 Refastin (Medana
Pharma), natomiast nie pojawi³ siê
jeszcze na rynku preparat Apo-Keto
(Apotex). Z postaci doustnych o
przed³u¿onym uwalnianiu wprowa-
dzono Bi-Profenid (Sanofi-Aventis),
Febrofen (Medana Pharma), Keto-
res (ICN Polfa Rzeszów), Profenid
(Sanofi-Aventis) i od grudnia 2007
Ketonal Duo (Sandoz), natomiast nie
pojawi³ siê jeszcze w sprzeda¿y pre-



– 56 –

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

parat Apo-Keto SR (Apotex). Po-
nadto dostêpne s¹ leki parenteralne:
Ketonal (Sandoz) i Profenid (Sano-
fi-Aventis) w postaci iniekcji oraz
czopki Profenid (Sanofi-Aventis).
Skre�lono z Rejestru czopki Keto-
profen (Unia).
M05 - Leki stosowane w choro-
bach ko�ci; M05B - Leki wp³ywa-
j¹ce na strukturê i mineralizacjê
ko�ci; M05BA - Bifosfoniany
Acidum alendronicum: Alendronate
Arrow (Arrow Poland) to aktualnie
21. zarejestrowana marka prepara-
tów kwasu alendronowego. Leki w
dawce 70 mg przyjmuje siê raz w
tygodniu. Na rynku jest obecnych 11
leków w dawce 70 mg: Fosamax
(Merck Sharp & Dohme; lek orygi-
nalny), Ostemax 70 Comfort (Po-
lpharma), Ostenil 70 (Teva Kutno),
Ostolek (Lek-Am), od kwietnia
2006 Alendronat-Ratiopharm 70, od
lutego 2007 Alendromax (Arrow
Generics), od maja 2007 Alendro-
gen (Billev Pharma) i Alenotop (Pli-
va Kraków), od czerwca 2007
AlendroLek 70 mg (Sandoz), od
stycznia 2008 Sedron (Gedeon Rich-
ter; poprzednia nazwa: Ostalon 70
mg) i od czerwca 2008 Alendran 70
(Ranbaxy). Nie pojawi³y siê jeszcze
w sprzeda¿y preparaty: Aldron 70
(Sandoz), Alendronate-1A Pharma,
Alendronate Teva 70 mg, Alendro-
nat Pharmabill (Pharmabill) i Kwas
alendronowy 70 mg (Bentley). W
sprzeda¿y znajduje siê ponadto 7 le-
ków w dawce 10 mg: Alenato (ICN
Polfa Rzeszów), Alenotop (Pliva
Kraków), Fosamax (Merck Sharp
& Dohme; lek oryginalny), Lindron
(Krka), Osalen (Anpharm), Ostenil
(Teva Kutno) i Ostolek (Lekam).
Natomiast nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone: Alendran (Ranbaxy), Alen-
dromax (Arrow Generics) i Alendro-
nate Pliva (Pliva Kraków). Skre�lo-
no z Rejestru: AlendroLek 10 (San-

doz) i Rekostin (Biofarm).
Acidum risedronicum: Juverital
(Ozone) i Nofemix (Teva) to odpo-
wiednio 5. i 6. zarejestrowana mar-
ka preparatów kwasu ryzedronowe-
go. Na rynku znajduj¹ siê 3 prepa-
raty: Actonel (Sanofi-Aventis; lek
oryginalny), od marca 2008 Risen-
dros (Zentiva) i od grudnia 2008
Norifaz (Adamed). Nie zosta³ jesz-
cze wprowadzony preparat Bifodron
(Adamed; zarejestrowany wcze�niej
pod nazw¹ Risedronate sodium Ada-
med).

N - UK£AD NERWOWY
N02 - Leki przeciwbólowe; N02A
- Opioidy; N02AA - Naturalne al-
kaloidy opium
Oxycodonum: OxyContin (Norphar-
ma) w postaci iniekcji to rozszerze-
nie w stosunku do postaci doustnych
o przed³u¿onym uwalnianiu tego leku,
wprowadzonych do sprzeda¿y w
czerwcu 2008. Do 1997 r. Polfa
Warszawa wytwarza³a lek iniekcyj-
ny Eucodalum.
N03/N03A - Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AX - Inne leki przeciw-
padaczkowe
Gabapentinum: Gabaneural (Actavis)
to aktualnie 9. zarejestrowana mar-
ka preparatów gabapentyny, a Sym-
leptic (SymPhar) w dawkach 100,
300 i 400 mg to uzupe³nienie w sto-
sunku do zarejestrowanych w stycz-
niu 2009 dawek 600 i 800 mg. W
sprzeda¿y znajduj¹ siê 2 preparaty:
lek oryginalny Neurontin (Parke-
Davis/Pfizer) i od sierpnia 2006 Ga-
bapentin Teva. Nie zosta³y dot¹d
wprowadzone preparaty: GabaLek
(Sandoz), Gabalept (Pliva Kraków;
zarejestrowany pocz¹tkowo jako
Gabapentin), Gabapentin Torrex,
Gabatem (Temapharm), Neuran
(Ranbaxy) i Symleptic (SymPhar).
Preparaty Gabapentin Stichting
(Sandoz), Gordius (Gedeon Rich-

ter), Gabapentin tabl. powl. (Pliva
Kraków) i Gabax (Norton) zosta³y
skre�lone z Rejestru.
N05 - Leki psychotropowe; N05A
- Leki neuroleptyczne;
N05AH - Diazepiny, oksazepiny i
tiazepiny
Olanzapinum: Sanza (Synthon) to 21.
zarejestrowana marka olanzapiny,
bior¹c pod uwagê ³¹cznie rejestra-
cje w Polsce i w ramach unijnej pro-
cedury scentralizowanej. W sprze-
da¿y znajduje siê 7 leków: zareje-
strowane w Polsce najpierw w pro-
cedurze narodowej, a potem w ra-
mach centralnej rejestracji unijnej
preparaty Zyprexa (Eli Lilly; lek ory-
ginalny) i Zalasta (Krka) oraz zare-
jestrowane w Polsce: Olzapin (Le-
kam), Zolafren (Adamed), Zolaxa
(Polpharma), od kwietnia 2008
Olanzin (Actavis) i od lipca 2008
Ranofren (Adamed). Nie zosta³y
jeszcze wprowadzone preparaty:
Olanzapina Jacobsen, Olanzapina
Niolib (Unia), Olanzapina Nyzol (Le-
svi), Olanzapine Adamed (Actavis),
Olanzapine Synthon, Olanzafloc (He-
xal), Olanzapin Pliva (Pliva Kraków),
Olanzapin-Ratiopharm i Zapilux
(Sandoz). Nie pojawi³y siê w Polsce
3 leki zarejestrowane w ramach cen-
tralnej procedury unijnej: Olanzapi-
ne Mylan (Generics), Olanzapine
Neopharma i Olanzapine Teva. Nie
pojawi³y siê te¿ jeszcze preparaty
iniekcyjne olanzapiny, zarejestrowa-
ne w ramach centralnej procedury
unijnej: Zyprexa inj. 10 mg (Eli Lilly)
o standardowym uwalnianiu i Zypa-
dhera (Eli Lilly) o przed³u¿onym
uwalnianiu.
Quetiapinum: Kwetaplex (Adamed)
i Kwetax (Teva) to odpowiednio 13.
i 14 zarejestrowana marka kwetia-
piny. Na rynku znajduje siê 7 leków:
Seroquel (AstraZeneca; lek oryginal-
ny), Ketrel (Celon Pharma), od grud-
nia 2007 Ketipinor (Orion), od marca
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2008 Ketilept (Egis) i Kventiax
(Krka), od lipca 2008 Nantarid (Ge-
deon Richter) i od pa�dziernika 2008
Loquen (Pliva Kraków). Nie zosta-
³y jeszcze wprowadzone preparaty:
Kvelux (Sandoz; zarejestrowany
wcze�niej jako Kwetiapin Lek),
Quetiapine Pliva (Pliva Kraków),
Quetifi (Alfred E. Tiefenbacher),
Quetiapine Tiefenbacher (Alfred E.
Tiefenbacher), Quetin (Zentiva) i
Seroquel XR (AstraZeneca) o
przed³u¿onym uwalnianiu.
N05AX - Inne leki neuroleptyczne
Risperidonum: Orizon (Orion) to
aktualnie 32. zarejestrowana marka
preparatów rysperydonu, w tym 5.
w postaci doustnej wielodawkowej.
Na rynku znajduje siê 21 leków do-
ustnych jednodawkowych: Mepha-
ris (Mepha), Rispen (Zentiva), Ri-
speratio (Ratiopharm), Rispolept
(Janssen-Cilag; lek oryginalny), Ri-
spolux (Sandoz), Risset (Farmacom),
Ryspolit (Polpharma), Speridan (Ac-
tavis), od kwietnia 2006 Risperon
(Lekam), od sierpnia 2006 Lioxam
(Grünenthal), od stycznia 2007 Zi-
perid (ICN Polfa Rzeszów), od mar-
ca 2007 Disaperid (Polon) i Nodir
(Polfarmex), od maja 2007 Rileptid
(Egis), od lipca 2007 Torendo
(Krka), od sierpnia 2007 Rispofren
(Biofarm), od wrze�nia 2007 Dore-
sol (Jelfa), od wrze�nia 2008 Gal-
perinon (Galena; zarejestrowany
wcze�niej jako Rilept), od pa�dzier-
nika 2008 Ranperidon (Ranbaxy),
od listopada 2008 Risperidone-Ar-
row (Arrow Poland) i od lutego 2009
Risperidon Vipharm (zarejestrowa-
ny wcze�niej pod nazw¹: Risperidon
Specifar). Nie zosta³y jeszcze wpro-
wadzone do sprzeda¿y preparaty:
Apo-Risperid (Apotex), Rinter (In-
gers Industrial Solutions, Teva), Ri-
spefar (Specifar), Risperat (Sandoz),
Risperidone BMM Pharma (Le-
farm), Risperidone Hexal, Risperidon

Medochemie, Risperidon Tad (Tad
Pharma), Stadarisp (Stada) i Sym-
perid (SymPhar). W postaci doust-
nej wielodawkowej na rynku znaj-
duje siê Rispolept, za� nie zosta³y
jeszcze wprowadzone: Apo-Rispe-
rid, Rispolux i Stadarisp. Ponadto
dostêpny jest preparat parenteralny
jednodawkowy o przed³u¿onym
uwalnianiu: Rispolept Consta. Skre-
�lono z Rejestru preparaty: Risnia
(Cipla), Risperiwin (Winthrop Me-
dicaments) i Rispimed (Natur Pro-
dukt Zdrovit).
N06 - Psychoanaleptyki;
N06A - Leki przeciwdepresyjne;
N06AB - Selektywne inhibitory
zwrotnego wychwytu serotoniny
Sertralinum: Restaline (Tabuk Po-
land) to aktualnie 18. zarejestrowa-
na marka sertraliny. Na rynek wpro-
wadzono 12 leków: Asentra (Krka),
Luxeta (Pliva Kraków), SertaHexal
(Hexal; w lipcu 2008 nast¹pi³a zmia-
na nazwy leku na Sertraline-1A Phar-
ma), Stimuloton (Egis), Zoloft (Pfi-
zer; lek oryginalny), Zotral (Polphar-
ma), od lipca 2006 Setaloft (Acta-
vis) i Setaratio (Ratiopharm), od pa�-
dziernika 2006 Asertin (Biofarm), od
pa�dziernika 2007 Sertagen (Fo-
cus), od wrze�nia 2008 Sertraline
Arrow (Arrow Poland) i od grudnia
2008 Apresia (Teva; po zmianie na-
zwy z SerTeva). Nie zosta³y jeszcze
wprowadzone do sprzeda¿y: Antide-
primal (Jelfa), Exazol (Expharm),
Sertraline-1A Pharma, Sertralin Ac-
tavis, Sertraline Aurobindo i Zortral
Pro (J&P Pharma). Skre�lono z Re-
jestru: Sertiva (Sandoz) i Tralix (Sa-
nofi-Synthelabo, Rzeszów).
N06AX - Inne leki przeciwdepre-
syjne
Venlafaxinum: Faxolet ER (Polfa Pa-
bianice) i Venlafaxine-1A Pharma
(1A Pharma) to odpowiednio 17. i
18. zarejestrowana marka prepara-
tów wenlafaksyny. W obrocie znaj-

duje siê 8 marek leków: Efectin ER
(Wyeth), Velafax i od wrze�nia 2007
Velafax XL (Farmacom), od grudnia
2006 Velaxin (Egis) i Venlectine
kaps. o przed³u¿onym uwalnianiu
(ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia
2007 Symfaxin ER (SymPhar), od
pa�dziernika 2007 Alventa (Krka),
od listopada 2007 Velaxin ER (An-
pharm) i od pa�dziernika 2008 Axy-
ven (Temapharm; po zmianie nazwy
i podmiotu odpowiedzialnego z Ven-
lafaxine Liconsa). Nie zosta³y jesz-
cze wprowadzone preparaty: Agro-
fan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Es-
taq (Ozone), Jarvis (Gedeon Rich-
ter), Lafactin (Apotex), Tavex
(Krka), Venlafaxine Gerot, Venlafa-
xin-Ratiopharm, Venlax XL (Celon
Pharma) i Venlectine tabl. (ICN Po-
lfa Rzeszów). Skre�lono z Rejestru
preparaty Efectin (Wyeth) i Venlax
(Polfa Pabianice) o standardowym
uwalnianiu oraz VenlaLek SR (San-
doz).
N06B - Leki psychostymuluj¹ce,
stosowane w leczeniu ADHD i no-
otropowe; N06BX - Inne leki psy-
chostymuluj¹ce i nootropowe
Vinpocetinum: Vicebrol forte (Bio-
farm) w dawce 10 mg to rozszerze-
nie w stosunku do zarejestrowane-
go wcze�niej preparatu Vicebrol w
dawce 5 mg. Do sprzeda¿y wpro-
wadzono 5 marek preparatów win-
pocetyny: lek oryginalny Cavinton i
Cavinton forte (Gedeon Richter),
Vicebrol (Biofarm), Vinpocetine
(Espefa), Vinpocetine Hasco (Ha-
sco-Lek) i Vinpoton (Polfa Gro-
dzisk).
N06D - Leki przeciw demencji;
N06DA - Antycholinoesterazy
Donepezilum: Donecept (Actavis) to
12. zarejestrowana marka prepara-
tów donepezylu. Do sprzeda¿y wpro-
wadzono 6 leków: Aricept (Pfizer;
lek oryginalny), Cogiton (Biofarm),
Donepex (Celon Pharma), Yasnal
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(Krka) i od lutego 2009 Donesyn
(Vipharm) i Symepezil (SymPhar).
Nie pojawi³y siê jeszcze na rynku
preparaty: Cognezil (Medicamenta;
zarejestrowany wcze�niej jako Do-
nepezil Synthon), Donectil (ICN
Polfa Rzeszów), Redumas (Teva)
oraz Donethon i Synpezil (oba: Syn-
thon).

R - UK£AD ODDECHOWY
R01 - Preparaty stosowane do
nosa; R01A - �rodki udra¿niaj¹ce
nos i inne preparaty stosowane
miejscowo do nosa;
R01AA - Sympatykomimetyki, leki
proste
Xylometazolinum: Sudaxyl (McNe-
il) to rozszerzenie w stosunku do za-
rejestrowanego wcze�niej prepara-
tu Sudaxyl HA. Zarejestrowanych
jest 7. marek preparatów ksylome-
tazoliny. Na rynek wprowadzono 6
leków w ró¿nych postaciach: Dono-
san (Ratiopharm), Otrivin (Novartis),
Xylogel (Polfa Warszawa), Xylome-
tazolin (Polfa Warszawa), Xylome-
tazolin VP (ICN Polfa Rzeszów) i
Xylorin (GlaxoSmithKline, Poznañ).
Nie pojawi³ siê jeszcze preparat Su-
daxyl HA (McNeil).
R01AB - Sympatykomimetyki, leki
z³o¿one z wy³¹czeniem kortykoste-
rydów; R01AB06 - Preparaty z
ksylometazolin¹
Xylometazolinum+ipratropium: Otri-
vin Duo (Novartis) to 1. rejestracja
preparatu z nowym na rynku zesta-
wieniem substancji czynnych.
R03 - Leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddecho-

wych; R03D - Inne leki dzia³aj¹ce
ogólnie stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddecho-
wych;
R03DC - Antagoni�ci receptorów
leukotrienowych
Montelukastum: Montelak (US Phar-
macia) i Montekast (Apotex) to od-
powiednio 12. i 13. zarejestrowa-
na marka montelukastu. Do sprze-
da¿y zosta³o wprowadzonych 5 le-
ków: Singulair (Merck Sharp & Do-
hme; lek oryginalny), od pa�dzierni-
ka 2008 Drimon (Teva), od lutego
2009 Montest (Genexo) i od kwiet-
nia 2009 Milukante (Adamed) i Pro-
monta (Nycomed Pharma). Nie po-
jawi³y siê jeszcze na rynku prepara-
ty: Asmenol (Polpharma), Astmirex
(Temapharm), Hardic (Pliva Kra-
ków), Lukast (Grünwalder), Mon-
kasta (Krka) i Montelukast Miklich.
R03DX - Inne leki dzia³aj¹ce ogól-
nie stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych
Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) i Elo-
fen (Polfarmex) to odpowiednio 2. i
3. zarejestrowany preparat fenspiry-
du. Na rynku znajduje siê Eurespal
(Servier), od marca 2009 nowo za-
rejestrowany Pulneo, a od kwietnia
2009 nowo zarejestrowany Elofen.
R05 - Leki stosowane w kaszlu i
przeziêbieniach; R05X - Inne prepa-
raty z³o¿one stosowane w przeziê-
bieniach
Althaeae sirupus: Althan (Prolab) to
kolejna rejestracja syropu prawo�la-
zowego wed³ug monografii z Far-
makopei Polskiej. Na rynku znajduj¹
siê ju¿ inne produkty lecznicze zawie-

raj¹ce syrop prawo�lazowy: Alte sy-
rop prawo�lazowy (Gemi), Althagem
(Gemi), Sirupus Althaeae/Syrop pra-
wo�lazowy (Aflofarm, Amara, Ave-
na, Hasco-Lek, Microfarm, NP
Pharma). Nie zosta³ jeszcze wpro-
wadzony Alti-Sir (Microfarm; po
zmianie nazwy z Sirupus Althaeae).
R06/R06A - Leki przeciwhistamino-
we dzia³aj¹ce ogólnie; R06AX - Inne
leki przeciwhistaminowe dzia³aj¹ce
ogólnie
Fexofenadinum: Eluxat (Sandoz) to
7. zarejestrowana marka feksofena-
dyny. Na rynku znajduj¹ siê 3 pre-
paraty: Telfast (Aventis Pharma; lek
oryginalny) i od maja 2008 Fexofast
(Galena) oraz Telfexo (Polpharma).
Nie zosta³y jeszcze wprowadzone do
sprzeda¿y preparaty Ewofex (Ewo-
pharma), FexoGen (Generics) i Fe-
xostad (Stada).

S - NARZ¥DY ZMYS£ÓW
S01 - Leki okulistyczne; S01E -
Leki przeciw jaskrze i zwê¿aj¹ce
�renicê; S01ED - Leki blokuj¹ce
receptory β-adrenergiczne;
Carteololum: Carteabak (Thea) to 3.
zarejestrowana marka karteololu.
Do sprzeda¿y wprowadzono lek
oryginalny Arteoptic (Novartis) oraz
Carteol LP (Mann).

Opracowanie:
dr n. farm. Jaros³aw Filipek

Kierownik
Dzia³u Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy
Danych
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Nowe rejestracje - UE � kwiecieñ 2009

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY

I HORMONY P£CIOWE
G03 � Hormony p³ciowe i �rodki
wp³ywaj¹ce na czynno�æ uk³adu
p³ciowego; G03X � Inne hormony
p³ciowe i �rodki wp³ywaj¹ce na
czynno�æ uk³adu p³ciowego;
G03XC � Selektywne modulatory
receptora estrogenowego
Bazedoxifenum: Conbriza (Wyeth)
jest wskazana w leczeniu osteopo-
rozy pomenopauzalnej u kobiet ze
zwiêkszonym ryzykiem z³amañ. Wy-
kazano znacz¹ce zmniejszenie czê-
sto�ci z³amañ krêgów; nie ustalono
skuteczno�ci w odniesieniu do z³a-
mañ szyjki ko�ci udowej. Przy po-
dejmowaniu decyzji o rozpoczêciu
leczenia produktem Conbriza lub
zastosowaniu innej terapii, w tym
estrogenów, u kobiet w okresie po-
menopauzalnym, nale¿y zwróciæ
uwagê na objawy menopauzy, wp³yw
na tkanki macicy i piersi oraz korzy-
�ci i ryzyko dla uk³adu sercowo-na-
czyniowego. Bazedoksyfen jest dru-
gim wprowadzonym lekiem z grupy
selektywnych modulatorów recepto-
ra estrogenowego (ang. selective es-
trogen receptor modulators, SERM).
Dzia³a jako agonista i (lub) antago-
nista receptora estrogenowego, w
zale¿no�ci od komórki i typu tkanki

W kwietniu 2009 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 5 decyzji o dopusz-
czeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Cztery leki zawie-
raj¹ nowe substancje: bazedoxifene, catumaxomab i eslicarbazepine. Produkty omówiono w ramach kla-
sy ATC wed³ug WHO oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzglêdnieniem
wskazañ, pomijaj¹c inne szczegó³y, które mo¿na znale�æ w witrynie internetowej Europejskiej Agencji
Produktów Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

Decyzj¹ Komisji Europejskiej z 17 marca 2009, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego Shire Phar-
maceutical Contracts z 17 lutego 2009, wycofano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczni-
czego Dynepo zawieraj¹cego epoetynê delta (klasa B03XA).

oraz docelowych genów. Zmniejsza
resorpcjê ko�ci i zmniejsza stê¿enie
biochemicznych markerów obrotu
kostnego do zakresu w³a�ciwego dla
okresu przedmenopauzalnego. Takie
dzia³ania na przebudowê ko�ci pro-
wadz¹ do zwiêkszenia gêsto�ci mi-
neralnej ko�ci, co przyczynia siê do
zmniejszenia ryzyka z³amañ. Baze-
doksyfen dzia³a g³ównie jako anta-
gonista receptora estrogenowego w
tkankach macicy i gruczo³u piersio-
wego.
Pierwszym wprowadzonym na rynek
lekiem z grupy SERM jest raloksy-
fen (Evista � Daichi Sankyo; Optru-
ma � Eli Lilly).

L � LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE

I WP£YWAJ¥CE NA UK£AD
ODPORNO�CIOWY

L01 � Leki przeciwnowotworowe;
L01X � Inne leki przeciwnowotwo-
rowe; L01XC � Przeciwcia³a mo-
noklonalne
Catumaxomabum: Removab (Frese-
nius Biotech) jest wskazany do do-
otrzewnowego leczenia wodobrzu-
sza nowotworowego u pacjentów z
rakami EpCAM-pozytywnymi, kie-
dy standardowa terapia nie jest od-
powiednia lub nie jest ju¿ mo¿liwa.
Katumaksomab jest trójfunkcyjnym

szczurzym-mysim hybrydowym
przeciwcia³em monoklonalnym IgG2,
wytwarzanym w szczurzej-mysiej
hybrydowej linii komórek hybrydo-
ma, skierowanym swoi�cie przeciw
antygenowi cz¹steczki adhezyjnej
komórek nab³onkowych (EpCAM)
i antygenowi CD3. W wiêkszo�ci
rodzajów z³o�liwych nowotworów
nab³onkowych nastêpuje nadmierna
ekspresja antygenu EpCAM. Eks-
presja CD3 nastêpuje na dojrza³ych
komórkach T jako element recep-
tora komórek T. Trzecie funkcjonal-
ne miejsce wi¹zania w rejonie Fc
katumaksomabu umo¿liwia interak-
cjê z pomocniczymi komórkami od-
porno�ciowymi poprzez receptory
Fc?. Ze wzglêdu na w³a�ciwo�ci wi¹-
zania katumaksomabu komórki no-
wotworowe, komórki T i pomocni-
cze komórki odporno�ciowe znacz-
nie siê do siebie zbli¿aj¹. W zwi¹zku
z tym indukowana jest wspólna od-
powied� immunologiczna przeciw
komórkom nowotworowym, obej-
muj¹ca ró¿ne mechanizmy dzia³ania,
takie jak aktywacja komórek T, cy-
totoksyczno�æ komórkowa zale¿na
od przeciwcia³, cytotoksyczno�æ za-
le¿na od dope³niacza i fagocytoza.
Prowadzi to do zniszczenia komó-
rek nowotworowych.
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NOWO�CI NA RYNKU � kwiecieñ 2009

N � UK£AD NERWOWY
N03/N03A � Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AF � Pochodne kar-
boksamidu
Eslicarbazepini acetas: Exalief i Ze-
binix (oba: BIAL-Portela & Ca) s¹
wskazane jako leki uzupe³niaj¹ce u
doros³ych z czê�ciowymi napadami
padaczkowymi z wtórnym uogólnie-
niem lub bez wtórnego uogólnienia.
Dok³adny mechanizm dzia³ania octa-
nu eslikarbazepiny nie jest znany.
Niemniej jednak badania elektrofi-
zjologiczne in vitro wskazuj¹, ¿e za-
równo octan eslikarbazepiny, jak i
jego metabolity stabilizuj¹ nieaktyw-
ny stan kana³ów sodowych zale¿-
nych od potencja³u, zapobiegaj¹c ich
powrotowi do stanu czynnego i tym
samym utrzymywania seryjnych wy-

³adowañ neuronów. Octan eslikarba-
zepiny i jego czynne metabolity za-
pobiegaj¹ wystêpowaniu napadów
padaczkowych w modelach niekli-
nicznych, co wskazuje na skutecz-
no�æ dzia³ania przeciwdrgawkowe-
go u ludzi. Octan eslikarbazepiny u
ludzi dzia³a farmakologicznie g³ów-
nie za po�rednictwem czynnego me-
tabolitu eslikarbazepiny.
N06 � Psychoanaleptyki; N06D �
Leki przeciw demencji; N06DA -
Antycholinoesterazy
Rivastigminum: Rivastigmine Teva
(Teva Pharma) to 3. zarejestrowana
marka rywastygminy, a 1. lek gene-
ryczny. Wcze�niej zarejestrowano
centralnie preparaty firmy Novartis
Europharm: Exelon i Prometax.
Preparat Rivastigmine Teva jest

wskazany do leczenia objawowego
³agodnej do �redniozaawansowanej
postaci otêpienia typu alzheimerow-
skiego oraz do leczenia objawowe-
go ³agodnej do �redniozaawansowa-
nej postaci otêpienia u pacjentów z
idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona.
Uwa¿a siê, ¿e rywastygmina jest in-
hibitorem acetylo- i butyrylocholino-
esterazy z grupy karbaminianów,
usprawniaj¹cym cholinergiczne prze-
ka�nictwo neurosynaptyczne, przez
spowalnianie procesu rozk³adu ace-
tylocholiny, uwalnianej przez czynno-
�ciowo sprawne neurony choliner-
giczne. Tak wiêc rywastygmina mo¿e
mieæ pozytywny wp³yw na objawy
ubytkowe, dotycz¹ce procesów po-
znawczych u pacjentów z otêpieniem
zwi¹zanym z chorob¹ Alzheimera i
chorob¹ Parkinsona.

A � PRZEWÓD POKARMO-
WY I METABOLIZM

A06/A06A � Leki przeczyszczaj¹-
ce; A06AX � Inne leki przeczysz-
czaj¹ce

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C09 � Leki dzia³aj¹ce na uk³ad re-
nina-angiotensyna; C09A/C09AA
� Inhibitory ACE, leki proste

D � LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D06 � Antybiotyki i chemiotera-
peutyki stosowane w dermatolo-
gii; D06A � Antybiotyki do stoso-
wania miejscowego; D06AX �
Inne antybiotyki do stosowania
miejscowego

G � UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G03 � Hormony p³ciowe i �rodki

wp³ywaj¹ce na czynno�æ uk³adu
p³ciowego;
G03A - Hormonalne �rodki anty-
koncepcyjne dzia³aj¹ce ogólnie;
G03AA � Progestageny i estroge-
ny, preparaty jednofazowe;
G03AA10 � Gestoden i estrogen
G03G � Gonadotropiny i inne sty-
mulatory owulacji; G03GA � Go-
nadotropiny

J � LEKI PRZECIWZAKA�NE
DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

J01 � Leki przeciwbakteryjne dzia-
³aj¹ce ogólnie; J01F � Makrolidy,
linkozamidy i streptograminy;
J01FF � Linkozamidy
J07 � Szczepionki; J07A � Szcze-
pionki bakteryjne; J07AL � Szcze-
pionki przeciw pneumokokom

L � LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE

NA UK£AD
ODPORNO�CIOWY

L02 � Leki hormonalne; L02B �
Antagoni�ci hormonów i leki o
zbli¿onym dzia³aniu; L02BG � In-
hibitory enzymów

M � UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 � Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01A � Nieste-
rydowe leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01AE � Po-
chodne kwasu propionowego

N � UK£AD NERWOWY
N03/N03A � Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AX � Inne leki przeciw-
padaczkowe

R � UK£AD ODDECHOWY
R03 � Leki stosowane w obtura-
cyjnych chorobach dróg oddecho-
wych; R03D - Inne leki dzia³aj¹ce
ogólnie stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddecho-
wych;
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W kwietniu 2009 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³y wprowadzone 20 nowe marki produk-
tów leczniczych:

R03DC � Antagoni�ci receptorów
leukotrienowych
R03DX - Inne leki dzia³aj¹ce ogól-
nie stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych
R06/R06A � Leki przeciwhistami-
nowe dzia³aj¹ce ogólnie; R06AX �

Inne leki przeciwhistaminowe dzia-
³aj¹ce ogólnie

S � NARZ¥DY ZMYS£ÓW
S01 � Leki okulistyczne; S01E �
Leki przeciw jaskrze i zwê¿aj¹ce
�renicê; S01EE � Analogi prosta-

glandyn

V � PREPARATY RÓ¯NE
V03/V03A � Inne �rodki stosowa-
ne w lecznictwie; V03AB - �rodki
odtruwaj¹ce

Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa 
handlowa 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

A06AX Methylnaltrexoni 
bromas 

Relistor Wyeth UE 07.2008 

C09AA Perindoprilum Lextril Medicamenta PL 12.2008 
C09AA Perindoprilum Stopress Polpharma PL 11.2008 
D06AX Bacitracinum + 

neomycinum + 
polymyxinum B 

MaxiBiotic Emo-Farm PL 07.2000 
Neotopic* 
(Polmex), 
zm. 02.2009 
Maxibiotic 

G03AA10 Ethinylestradiolum + 
gestodenum 

Sylvie SymPhar PL 12.2008 

G03GA Urofollitropinum Bravelle Ferring PL 04.2008 
J01FF Clindamycinum Clindamycin 

Kabi 
Fresenius Kabi PL 05.2008 

J07AL Vaccinum 
pneumococcale 
saccharidicum 

Synflorix GlaxoSmithKline UE 03.2009 

L02BG Anastrozolum Symanastrol SymPhar PL 09.2008 
L02BG Letrozolum Letrozol Teva Teva PL 11.2008 
M01AE Ibuprofenum Ibuprofen 

Aflofarm 
Aflofarm PL 11.2007 

M01AE Naproxenum Apo-Napro Apotex PL 09.2008 
N03AX Topiramatum Topiramate 

Arrow 
Arrow Poland PL 03.2008 

R03DC Montelukastum Milukante Adamed PL 11.2008 
R03DC Montelukastum Promonta Nycomed 

Pharma 
PL 11.2008 

R03DX Fenspiridum Elofen Polfarmex PL 03.2009 
R06AX Loratadinum Lorafast Galena PL 01.2004 

Loratine* 
(Polpharma), 
zm. 08.2008 
Lorafast 

S01EE Tafluprostum Taflotan Santen PL 12.2008 
V03AB Flumazenilum Flumazenil 

B.Braun 
Braun PL 04.2008 

V03AB Sugammadexum Bridion Organon UE 07.2008 
 

Opracowanie: dr n. farm. Jaros³aw Filipek
Kierownik Dzia³u Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL
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CHWILA ODDECHU

Akwarele magistra Józefa Kokoszki (1887-1946)
Ze zbiorów Emanuela Merza.




