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Poczęstunek „aptekar-
ską nalewką” był nieodłącznym 
elementem wizyty u aptekarza,  
a sami farmaceuci dbali o to, 
aby tego samego gościa nie ura-
czyć dwa razy tą samą nalewką. 
Stąd tak wielka ich rozmaitość, 
począwszy od ziołowych i owo-
cowych, po likiery kakaowe i ka-
wowe. Przepisy na nalewki prze-
kazywały nie tylko XIX-wieczne 
i XX-wieczne czasopisma farma-
ceutyczne, ale także „Kalendarze 
Farmaceutyczne”, odręcznie spi-
sywane manuały farmaceutyczne, 
a nawet... podręczniki farmacji 
stosowanej! Przepisy na nalewki 
były pilnie strzeżone, a błagają-
cych wręcz o podanie przepisu, 
zawsze odsyłano z kwitkiem, 
tłumacząc się „tajemnicą zawo-
dową”. Autor niniejszego arty-
kułu wielokrotnie spotykał się 
podobnymi odmowami ze strony 
wiekowych farmaceutów, którzy 
w najlepszym razie przekazywa-
li gotową już mieszankę ziół lub 
samą nalewkę! Trudno się nie 
dziwić, że przepisy takie obrasta-
ły z latami w legendy, nie tylko ze 
względu na wyśmienity smak, ale 
także na tajemniczość i trudność 
w uzyskaniu przepisu.

Szkoda, że tradycja sporzą-
dzania aptekarskich nalewek jest 
obecnie na wymarciu. Pomijając 

„kontrowersyjną” dla wielu za-
wartość alkoholu, należy stwier-
dzić, że są to napoje dla smako-
szy, o wykwintnym, bogatym 
smaku, którym można się wie-
lokrotnie delektować. Spośród 
kilkuset znanych po dziś dzień 
aptekarskich przepisów, w niniej-
szym artykule podajemy Czytel-
nikom „Aptekarza Polskiego” 
kilka, na wypróbowane nalewki. 
Wszystkie je wykonać można 
dysponując surowcami dostępny-
mi w aptece, względnie w dobrze 
zaopatrzonym sklepie spożyw-
czym. Wykonywać nalewki jest 
najłatwiej w litrowych lub pół-
litrowych butelkach z ciemnego 
szkła, dobrze znanych z aptecznej 
receptury. Sporządzając nalewki 
należy pamiętać, że optymalnych 
walorów smakowych nabierają 
co najmniej po kilku miesiącach 
od sporządzenia!

Do najpopularniejszych na-
lewek, przyrządzanych niegdyś 
w aptekach, należały nalewki 
zwane „likierami typu Char-
treuse”, nawiązujące w swym – 
znacznie skromniejszym – skła-
dzie do słynnego francuskiego 
likieru pod tą właśnie nazwą, 
opartego na destylacie winnym  
i ekstraktach ze 130 różnych ziół! 
Nazwa „Chartreuse” pochodzi 
od klasztoru kartuzów La Gran-

de Chartreuse, znajdującego się  
w okolicach Grenoble. 

Jedna z wersji tego likieru 
przekazywana jest po dziś dzień 
przez potomków magistra Jana 
Szula, długoletniego właściciela 
apteki „Pod Matką Boską” w Że-
giestowie Zdroju:

łyżeczka rozgniecionej kolendry 
łyżeczka arcydzięgla 
pół łyżeczki anyżu 
dwie łyżeczki mięty

Powyższe składniki należy 
zalać roztworem, składającym 
się z 250 ml wody destylowanej  
i 500 ml czystego spirytusu, od-
stawić na dobę, odcedzić i zalać 
syropem, sporządzonym z 80-100 
gramów cukru i 375 ml wody de-
stylowanej. Otrzymany likier od-
stawiamy do wyklarowania. Inną 
wersję likieru ziołowego znaleźć 
można w odręcznie spisanych 
manuałach aptekarskiej rodzi-
ny Zubrzyckich i Bączkowskich  
z Limanowej, znanej czytelnikom 
„Aptekarza Polskiego” z cyklu 
„Aptekarz-burmistrz, aptekarz-
prezes, aptekarz-konspirator”:

Fructus Foeniculi 0,5
Radix Angelicae
Fructus Coriandri
Rhizoma Zingiberis aa 1,0

   Z farmacją i aptekarzami wiąże się wiele przysłów, powiedzeń, stereotypów. Większość z nich, często  
w niewybredny sposób, porusza ściśle medyczną i ekonomiczną stronę naszej profesji: Lepiej do piekarza, 
jak do aptekarza, Bywa lekarstwo gorsze niż choroba, Apteka to bardzo droga kuchnia, Lekarstwo pomaga 
zawsze; jak nie pacjentowi, to aptekarzowi... Wszystko to znamy, uśmiechamy się i z przykrością stwier-
dzamy, że obraz apteki i aptekarza w „ludowej mądrości” nie jest tym, czego byśmy oczekiwali! Na swoją 
obronę mamy niewiele, a na pierwszym miejscu można by umieścić chyba „aptekarskie nalewki”, których 
zazdroszczą nam wszyscy! To właśnie z aptecznymi nalewkami kojarzą po dziś dzień dawnych aptekarzy 
ich rodziny, współpracownicy, przyjaciele.

Aptekarskie nalewki...
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Folium Menthae piperitae 2,0
Spiritus 500 ml
Sirupus simplex 200
Aqua destillata ad 1000

Nalewka ta charakteryzuje 
się nie tylko delikatnym, wytwor-
nym smakiem, ale także sposo-
bem wykonania. Wymie-
nione surowce ziołowe 
zalewamy podaną ilością 
czystego etanolu po czym 
odstawiamy na tydzień 
do ciemnego miejsca, 
codziennie kilkukrotnie 
wstrząsając. Po tygodniu 
macerat należy starannie 
przesączyć przez bibułę 
filtracyjną, aby nalewka 
miała piękny, złocisto-
zielony, opalizujący ko-
lor. Do przesączu dodaje 
się 200 gramów syropu 
prostego (w zależności od 
upodobań ilość ta może 
być większa lub mniejsza) 
i uzupełnia wodą desty-
lowaną do 1000 gramów. 
Należy także zaznaczyć, 
że kłącze imbiru musi być 
świeże i bardzo drobno 
pokrojone. 

Skład nalewek zio-
łowych można dowolnie 
modyfikować, uzyskując 
produkty najbardziej od-
powiadające indywidualnemu 
smakowi. Poniżej przedstawiony 
skład, opracowany przez autora 
niniejszego artykułu, charakte-
ryzuje się wybitnymi i bardzo 
intensywnymi walorami smako-
wymi. Nalewka ta jest zarazem 
niezastąpionym środkiem przy 
niestrawności:

Fructus Anisi stellati
Fructus Caryophylli
Fructus Cardamoni aa 0,5
Fructus Anisi

Rhizoma Zingiberis 
Fructus Foeniculi aa 1,0
Radix Angelicae
Fructus Coriandri
Folium Menthae piperitae aa 2,0
Spiritus 500 ml
Sirupus simplex 200
Aqua destillata ad 1000

Zioła zalewamy na tydzień 
czystym etanolem, przesączamy i 
dodajemy syrop prosty i wodę.

W rodzinnym receptariuszu, 
prowadzonym przez cztery poko-
lenia limanowskich farmaceutów 
znaleźć można także przepis na 
bardzo ciekawą nalewkę orze-
chową. Trzydzieści zielonych, 
niedojrzałych orzechów włoskich 
należało pokroić na cztery części. 
Do sporządzenia nalewki nada-
wały się wyłącznie takie orzechy, 

które miały już swą naturalną 
wielkość, ale które można było 
z łatwością pokroić! Orzechy 
umieszczało się w dużym słoju, 
do którego dodawano od 100 do 
250 gramów cukru, po czym za-
lewano litrem czystego spirytusu. 
Po kilkunastu dniach, a nawet 

kilku tygodniach, macerat 
zlewało się i dowolnie 
rozcieńczało wodą.

Bardzo interesujące 
były słodkie likiery ka-
kaowe. Ich wykonanie na-
stręczało wiele trudności, 
a proponowane w daw-
nych przepisach składniki 
są już niedostępne. Obec-
nie wykonać można tylko 
jeden – „Liquor cacao”, 
na który przepis podany 
jest w „Polskim Manuale 
Farmaceutycznym” Jana 
Podbielskiego i Maria-
na Rostafińskiego z 1932 
roku:

Cacao pulveratis 30,0
Caryophylli 0,5
Macidis 1,0
Fructus Vanillae 2,0
Corticis Cinnamomi 3,0
Spiritus 50% 600,0
Sacchari 250,0
Aquae ad 1000,0

Wymienione surowce na-
leży zalać na osiem dni 50% eta-
nolem i kilkukrotnie w ciągu dnia 
wstrząsać. Kora cynamonu po-
winna być zmielona, gałka musz-
katołowa rozdrobniona, a owoc 
wanilii pokrojony na maleńkie 
kawałeczki. Dla uzyskania bar-
dziej orzeźwiającego i świeżego 
smaku skład likieru kakaowego 
można wzbogacić o kilka owo-
ców anyżu gwiaździstego (dwa 
gramy) i pieprzu czerwonego (je-
den gram). Otrzymany macerat, 
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ze względu na dużą zawartość 
kakao, jest bardzo trudno prze-
sączyć. Sączenie przez bibułę fil-
tracyjną trwa kilkanaście godzin,  
a sączki zmienia się wielokrotnie. 
Gwarantuje to jednak niepowta-
rzalną barwę gotowego likieru. 
Można sączyć także przez czystą 
szmatkę lub watę. Do przesączu 
dodajemy podaną ilość cukru  
i uzupełniamy wodą.

Pełnymi wdzięku są nalew-
ki owocowe. Przepis na nalewkę 
cytrynową autorstwa magistra 
Józefa Stopy przekazywany jest 
w aptekarskiej rodzinie państwa 
Stopów z Suchej Beskidzkiej po 
dziś dzień. Jeden duży, żółty owoc 
cytryny należy starannie wyszo-
rować i obrać z okrywy (potocz-
nie zwanej skórką). Owoc należy 
rozdzielić na cząstki i dokładnie 
obrać z wewnętrznej warstwy 
skórki, czyli albedo. Około poło-
wy skórki z cytryny także należy 
obrać z białego miąższu albedo, 
tak aby pozostała jedynie warstwa 
zewnętrzna, czyli flavedo, zawie-
rające barwniki i olejki eteryczne. 
Następnie do półlitrowej butelki 
wlewa się około 150 ml czystego 
spirytusu, wkłada cząstki cytryny 
oraz skórkę, dzięki której nalew-
ka będzie miała lekko żółty kolor 
z delikatną nutą goryczy w sma-
ku. Po czternastu dniach nalewkę 
sączymy przez gazę i – ewentu-
alnie – dla wzmocnienia smaku 
dodajemy spirytusu. Butelkę wy-
pełnia się do pełna wodą destylo-
waną i w zależności od upodobań 
smakowych syropem prostym.

Inną tradycyjną aptekarską 
nalewką, sporządzaną w rodzi-
nie państwa Stopów jest bardzo 
ciekawa  nalewka wiśniowa. W 
celu jej otrzymania trzy kilogra-
my wiśni dzielimy na dwie równe 
części: połowę należy wydrylo-
wać, a drugą połowę pozostawić 

z pestkami. Całość umieszcza się 
w pięciolitrowym słoju, zalewa 
rumem (500 mililitrów), dodaje 
pięć sztuk migdałów i – w zależ-
ności od upodobań smakowych 
– kilka do kilkunastu gramów cu-
kru waniliowego. Następnie do-
sypuje się jeden kilogram cukru  
i słój odstawia na jeden miesiąc. 
Po upływie tego czasu całość za-
lewa się pół litrem czystego spiry-
tusu i pozostawia na dwa miesią-
ce. Po tym czasie nalewkę prze-
sączamy przez gazę i – dla sma-
ku – dodajemy więcej spirytusu  
w celu jej wzmocnienia, dolewa-
my przegotowaną i wystudzoną 
wodę lub syrop prosty.

Bardzo ciekawymi napo-
jami alkoholowymi były tzw. 
krupniki, bazujące na miodzie  
i przyprawach. Obecnie wykonać 
można tylko „Krupnik polski”, 
opisany przez cytowany już po-
wyżej „Polski Manuał Farma-
ceutyczny”, o następującym skła-
dzie:

Mellis 500
Aquae 500
Caryophylli
Nucis Moschate aa 1
Fructus Vanillae 2
Corticis Cinnamomi
Pericarpi Auranti aa 20
Spiritus 90% 1000

Także i w wypadku tego 
przepisu korę cynamonu należy 
zmielić, gałkę muszkatołową roz-
drobnić, a owoc wanilii pokroić 
na drobne kawałeczki. W prze-
pisie tym istotne jest, aby także 
goździki rozdrobnić w moździe-
rzu. Skórka pomarańczowa po-
winna być świeża i także drob-
no pokrojona. Krupnik polski 
przyrządzamy zupełnie inaczej, 
aniżeli opisane powyżej nalew-
ki. Podane ilości miodu gotuje-

my z wodą, przez dłuższy czas 
mocno wstrząsamy i dodajemy 
kolejno goździki, gałkę muszka-
tową, wanilię, skórkę pomarań-
czową i korę cynamonu. Macero-
wać można najwyżej przez kilka 
dni, wstrząsając co najmniej raz 
dziennie. Po przecedzeniu, goto-
wy macerat doprowadzamy do 
wrzenia. W tym momencie nastę-
puje najtrudniejszy i dość niebez-
pieczny moment, gdyż do gotują-
cego się miodu należy wlać bar-
dzo ostrożnie i powoli spirytus. 
Gotowy krupnik można podawać 
na zimno lub gorąco.

Podane powyżej przepisy 
są zaledwie namiastką dawnej 
rozmaitości aptekarskich nale-
wek. Cóż można bowiem powie-
dzieć o takich przepisach jak „Es-
sentia benedictorum” i „Essentia 
Santo-Benito”. W skład pierwszej 
wchodziły m.in. olejki eteryczne 
z arcydzięgla, cytryny, imbiru, 
pomarańczy, bylicy absyntu, any-
żu, gorzkich migdałów, kardamo-
nu, chmielu, rozmarynu, krwaw-
nika, jałowca, hyzopu, sasafrasu, 
owoc kardamonu i pieprzowca 
tureckiego, pieprz czarny, mirra, 
gałka muszkatołowa, kłącze im-
biru i alpinii lekarskiej, nalewka 
waniliowa, skórka pomarańczo-
wa, etery ananasowy i pomarań-
czowy oraz wiele, wiele innych 
składników... Esencję otrzymy-
wało się w kilku etapach. Począt-
kowo musiała nabierać smaku w 
ciemnym miejscu przez dwa lata. 
Taką esencję można było użyć do 
otrzymaniu likieru, który z kolei 
dojrzewał co najmniej rok. Wy-
konanie takiego specjału świad-
czyło dobitnie o umiejętnościach 
aptekarza, a gotowy produkt był 
prawdziwym dziełem sztuki!

dr n. farm. Maciej Bilek
fot. Dreamstime
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Informacje na temat życia 
Kosmy i Damiana, w dużym stop-
niu opierają się na powstałych  
w ciągu stuleci legend, według 
których znane są trzy pary świę-
tych - lekarzy o tych imionach. 
Wymienia się dwie pary świętych 
żyjących w Azji Mniejszej, o po-
dobnym życiorysie, z tym, że jedni 
zmarli śmiercią naturalną, a dru-
dzy śmiercią męczeńską. Trzecia 
para – to święci Kosma i Damian, 
którzy żyli w Rzymie w czasach 
cesarza Karynusa (250–285 r.). 
Zginęli oni z rąk mściwego  na-
uczyciela, który pod pretekstem 
zbierania ziół, wyprowadzili ich 
w góry i tam ukamienował. 

Święci męczennicy Kosma 
i Damian byli bliźniakami, żyli w 
III w. w Azji Mniejszej. Ich mat-
ką była Teodote, o ojcu źródła nie 
wspominają. Mieli trzech braci: 
Anthinusa, Leontinusa i Eurepi-
nusa. Rodzina prawdopodobnie 
stanowiła część kolonii chrześ-
cijańskiej arabskiego miasteczka  
Egea w Cylicji (obecnie tereny 
południowo-wschodniej Turcji). 
Obaj święci to słynni lekarze, 
którzy leczyli chorych bez pobie-
rania honorarium. Przypisywano 
im otrzymanie łaski od Ducha 
Świętego pozwalającej na lecze-
nie wszystkich chorób występu-
jących zarówno u ludzi, jak i u 
zwierząt. 

W tym czasie, w  helleni-
stycznej Azji Mniejszej, medycy-
na osiągnęła wysoki poziom, ale 
lekarzy nie było zbyt wielu, prak-
tykowali oni raczej w większych 
miejscowościach lub wędrowali 
z miejsca na miejsce, podobnie 
jak poeci i malarze. Początkowo 
kapłani – medycy utrzymywali 
się wyłącznie z ofiar składanych 
przez wiernych w świątyniach,  
z czasem  przyjmowali opłaty 
pieniężne.

Jedynym potwierdzonym 
historycznie faktem z życia świę-
tych Kosmy i Damiana, jest ich 
męczeńska  śmierć. Zostali oni 
zadenuncjowani jako chrześcija-
nie do prokonsula Cylicji Lizja-
sa. Podczas przesłuchania obaj 
potwierdzili fakt prowadzenia 
nieodpłatnej praktyki lekarskiej 
oraz odmówili złożenia ofiary 
pogańskim bożkom, po czym zo-
stali poddani różnorodnym tortu-
rom, z których żadna nie dopro-
wadziła do śmierci. W rezultacie 
prokonsul kazał ich ściąć. Było 
to prawdopodobnie 27 września 
287 r. W tym dniu kościół katoli-
cki ustanowił ich święto, które w 
1969 r. zostało przesunięte na 26 
września. 

Kult świętego Kosmy  
i świętego Damiana miał podwój-
ne znaczenie: zginęli oni śmier-
cią męczeńską w obronie wiary 

chrześcijańskiej, a za życia wsła-
wili się bezinteresowną praktyką 
lekarską, przez co zyskali przy-
domek „Anargyroi” (gr. wbrew 
srebra) czyli ci, którzy leczą za 
darmo. Byli czczeni jako patroni 
lekarzy, a w późniejszych wie-
kach również aptekarzy. 

Kult świętych miał swoje 
początki zapewne w miejscu ich 
męczeńskiej śmierci w Egei i gro-
bu w Cyr (Kyrrhos), gdzie wybu-
dowano nad ich grobem kościół, 
który niebawem stał się miejscem 
pielgrzymek chorych. W różnych 
częściach Europy zachowały 
się liczne ślady kultu obu braci  
w postaci kościołów i klasztorów 
pod ich wezwaniem oraz ich wi-
zerunków w malarstwie monu-
mentalnym, mozaikach, freskach, 
głównie w Rzymie, Konstanty-
nopolu, Bolonii czy Rawennie. 
Najstarsza zachowana mozaika  
z wizerunkiem świętych pochodzi 
z przełomu IV i V w., znajduje się 
w  Rotundzie Św. Jerzego w Sa-
lonikach, natomiast w 1 połowie 
VI w. powstała pierwsza bazyli-
ka świętych Kosmy i Damiana  
w Rzymie. 

Święci lekarze byli wypo-
sażeni w trapezowe torby na dłu-
gich sznurach przeznaczone na 
leki i sprzęt lekarski lub w skrzy-
neczki na medykamenty i łopatki 
na maści. 

     Występujący w ostatnich latach w Polsce wzrost zainteresowania świętymi Kosmą i Damianem-  chrześ-
cijańskimi patronami farmacji i medycyny jest w dużym stopniu związany z powrotem do tradycji obcho-
dów Święta Aptekarzy pod patronatem wymienionych świętych w dniu 26 września. 

Ikonografia świętych Kosmy i Damiana 
- chrześcijańskich patronów 

farmacji i medycyny
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RYC.1
Mozaika w absydzie bazyliki świętych 
Kosmy i Damiana przy Forum Roma-

num w Rzymie przedstawiająca czworo 
świętych: Kosmę i Pawła (od lewej) 
oraz Damiana i  Piotra (od prawej), 
ofiarujących Chrystusowi swe korony 

męczeńskie.

RYC.2-3
Święci Kosma i Damian oraz trzech młodzieńców w piecu ognistym, fresk, VII w. Egipt, 

Zbiory British Museum. 

RYC. 4
Ofiarowanie torby lekarskiej śś. Kosmie i Damianowi, miniatura, Konstantynopol, X w. Zbiory watykańskie.

Scena przedstawia wyłaniającą się z nieba Rękę Boską, przekazującą braciom torbę lekarską jako symbol otrzymanej łaski cudownego 
uzdrawiania.
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RYC. 5
Obdarzenie łaską świętych Kosmę i Damiana, miniatura XI w. 

Lekcjonarz z klasztoru Pantalejmona w Athos, Grecja.

RYC.6
Madonna z dzieciątkiem i świętymi, Szkoła Sandra 
Botticellego,(1445–1510),  Accademia, Florencja.

 RYC. 7
Kosma i Damian, Hans Wechtlin, drzeworyt, 
1517, Biblioteka Uniwersytecka w Erlangen 
(Niemcy)

   Od połowy XIII w., w wyniku rozdzielenia 
zawodu lekarza od formującego się wówczas 
zawodu  aptekarza, w sztuce zachodnioeu-
ropejskiej zaczęto przedstawiać obu braci   
z różnymi atrybutami: Damiana jako apteka-
rza  z puszką cylindryczną na leki, a Kosmę 
jako lekarza z diagnostycznym naczyńkiem 
do badania moczu. 
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     W Polsce kult świętych Kos-
my i Damiana  rozpoczął się  
w 1335 r., kiedy królewski ap-
tekarz  Marcin, ufundował w 
Katedrze Wawelskiej kaplicę z 
ołtarzem świętych, o czym wspo-
minał Jan Długosz ponad sto lat 
później. Kaplica ta została prze-
budowana w XVI w. i zwana jest 
też Kaplicą Zebrzydowskich. Na-
leży nadmienić, że już w XV w. 
dziekan Wydziału Lekarskiego 
Akademii Krakowskiej zapraszał 
członków Wydziału w dniu 27 
września do kościoła Franciszka-
nów na nabożeństwo poświęcone 
świętym Kosmie i Damianowi.

RYC. 8
Święci Kosma i Damian, Szkoła Fla-
mandzka, Adriaen Isenbrandt lub 
Ambrosius Benson, 1540, Muzeum 
Historii Farmacji w Amsterdamie.

RYC. 9
Pomnik na moście Karola w Pradze przedstawiający świętych 
Kosmę i Damiana z zawodowymi atrybutami w rękach. W środ-
ku postać Chrystusa z Krzyżem, poniżej napis: Jesu Chrust – 
Orbis Medico (Jezusowi Chrystusowi – Lekarze Świata). Po-
mnik powstał w 1709 r. z inicjatywy Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu Karola w Pradze i praskich aptekarzy.

RYC. 10
Tzw. „relikwiarz śś. Kosmy i Damiana”. Skarbiec kościoła Najświęt-
szej Marii Panny w Krakowie. Zabytek średniowiecznej sztuki prawo-
sławnej, prawdopodobnie z południowej Rusi, XIII–XVI w. Skrzynka 
z blachy miedzianej, złoconej, posiada dekorację figuralną w technice 
grawerowania przedstawiającą 16 scen z życia świętych lekarzy.
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    Do naszych czasów zachowała 
się bogata, często o dużej war-
tości artystycznej i historycznej, 
ikonografia związana z kultem śś. 
Kosmy i Damiana. Powyżej wy-
mieniono jedynie najbardziej ty-
powe sposoby ich przedstawiania: 
początkowo jako dwóch lekarzy, 
a od późnego Średniowiecza jako 
lekarza i aptekarza, z wyraźnym 
znaczeniem odrębnych atrybutów 
zawodowych. Można również 
wspomnieć o wyrobach twórców 
ludowych w postaci bogato zdo-
bionych figurek Anargyrów, które 
cieszą się  popularnością zwłasz-
cza na Sycylii.

Iwona Dymarczyk
Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie

Fot. archiwum autora

Piśmiennictwo:
1. P. Julien, F. Ledermann, A. Touwaide, 

Cosma e Damiano, Milano, Antea edi-
zioni, 1993.

2.  K. Kmieć, J. Majewski, Świeci Kosma i 
Damian patroni farmacji jako motyw 
ekslibrisu. Poznań, Wydawnictwo Kon-
tekst, 2005.

3. W. Roeske, Kosma i Damian w tradycji 
polskiej medycyny i Farmacji, Acta Po-
loniae Pharmaceutica, 1966, t. XXIII, nr 
6, s. 581.

4. A. Zachwieja, Skrzynka śś. Kosmy i Da-
miana w skarbcu kościoła NMP w Kra-
kowie, praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. Anny Różyckiej- Bry-
zek w Zakładzie Historii Sztuki Bizan-
tyńskiej w 1995 r. Maszynopis w Archi-
wum Muzeum Farmacji CM UJ.

RYC. 11
Święty Kosma i Damian leczą kobietę zgięta 
wpół, jedna ze scen relikwiarza śś. Kosmy i 
Damiana z kościoła NMP w Krakowie (fot. 
Małgorzata Kierczuk- Macieszko).

RYC. 12
Święci Kosma i Damian wraz ze scenami z życia, ikona XV w. z Jabłonicy Ruskiej. 
Zbiory Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Ikona ta, zgodnie z zasadami wschodnich ikon, nie podkreśla różnicy zawodowej 
między Kosmą i Damianem, obydwaj są ubrani w szaty o identycznym kroju, ale o 
zróżnicowanej kolorystyce, w dłoniach trzymają skrzyneczki z lekami oraz wąskie 
łopatki, przypominające lancety. Po obu stronach kompozycji jest cykl scen, nawią-
zujących do legend z życia i działalności obu świętych.
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Narciarze szlifujcie formę! 
Smarujcie narty!  

Mistrzostwa się zbliżają!
 
  Do Mistrzostw Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim pozostało niewiele czasu. Dolnośląska 
Izba Aptekarska, która jest organizatorem imprezy poinformowała, że zawody odbędą się 16 stycznia 2010 
roku. Miejscem wydarzeń będzie, podobnie jak w latach minionych stok Karpatka w Karpaczu, oddany 
wyłącznie do dyspozycji uczestników mistrzostw. W razie potrzeby stok będzie sztucznie naśnieżany.

Termin zgłoszeń (na piśmie!) upływa 12 stycznia 2010 r. Zgłoszenia należy wysyłać na adres 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, 50-333 Wrocław, ul. Matejki 6. Zgłoszenie może być przesłane faxem: 
071-321-18-77 lub mailem: biuletyn@dia.com.pl
 
Przebieg zawodów

Uczestnicy imprezy zostaną podzieleni na dwie grupy. Podstawową grupę stanowić będą farmaceuci. 
Druga grupa składać się będzie z zawodników, którzy są przyjaciółmi farmacji zaproszonymi do uczestnictwa 
w zawodach przez farmaceutów. 
W grupie farmaceutów odbędą się dwa zjazdy. Zawody wśród farmaceutów będą rozgrywane i punktowane 
z uwzględnieniem podziału płci. Ponadto zawodnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe: do 40 lat  
i powyżej 40 lat. 

Dla przyjaciół farmacji przewidziany jest jeden zjazd bez podziału na płeć zawodników i kategorie 
wiekowe.
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Nowe rejestracje - PL – wrzesień 2009

A – PrzewóD PoKArMo-
wy I MetAboLIzM

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

Esomeprazolum: Stomezul (San-
doz) to 1. zarejestrowany lek 
generyczny. Na rynku znajduje 
się lek oryginalny Nexium (Astra-
Zeneca).
Pantoprazolum: Ranloc i Pompec 
(oba: Ranbaxy) to odpowiednio 
25. i 26. zarejestrowana marka 
pantoprazolu. Na rynku znajduje 
się 13 preparatów: Controloc i od 
czerwca 2009 dostępny bez recep-
ty Controloc Control (Nycomed; 
lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, 
od września 2008 Panogastin 
(Jelfa), od października 2008 
IPP (Sandoz) oraz Noacid (Egis), 
od listopada 2008 Panzol (Apo-
tex), Pantoprazolum Farmacom 
(zarejestrowany wcześniej jako 
Zipantola) oraz iniekcje Panto-

prazol Sandoz, od stycznia 2009 
Helopan (Polfa Grodzisk) i od 
sierpnia 2009 Contracid (Farma
-Projekt). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do sprzedaży pre-
paraty: Panprazox (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Nucleus jako Zoramyl), 
Panrazol (Actavis), Pantomed 
(Ratiopharm), Pantomol (Alfred 
E. Tiefenbacher), Pantopraz (Bio-
farm), Pantoprazol-1A Pharma  
i Tifizol (Alfred E. Tiefenbacher), 
a także 4 leki OTC z centralnej 
rejestracji unijnej: Somac Control, 
Pantozol Control, Pantecta Con-
trol i Pantoloc Control (wszystkie: 
Nycomed).

A03 – Leki stosowane  
w czynnościowych zabu-
rzeniach żołądkowo-jelito-
wych;
A03A – Leki stosowane w 
czynnościowych zaburze-
niach jelit; A03AX – Inne 
leki stosowane w czynnoś-
ciowych zaburzeniach jelit

Simethiconum: Aero-OM (OM) 
to aktualnie 8. zarejestrowana 
marka simetykonu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Bobotic 
(Medana Pharma), Espumisan 
(Berlin-Chemie), Gastrosil (ICN 
Polfa Rzeszów), Infacol (Forest), 

Manti Gastop (US Pharmacia), 
Simet (Jelfa) i Simetikon-Hasco 
(Hasco-Lek). Ponadto jako wy-
roby medyczne wprowadzono 2 
preparaty: Espumisan Easy (Berlin
-Chemie) i Gastokaps (Scherer).

A06/A06A – Leki przeczysz-
czające; A06AB – Leki prze-
czyszczające drażniące

Sennae folium: Herbion Senna 
(Krka) w postaci tabl. powleka-
nych to aktualnie 12. zarejestrowa-
ny preparat z liściem senesu (nie 
licząc preparatów złożonych). Na 
rynku znajdują się leki zawierają-
ce liść senesu do zaparzania: Liść 
senesu (Flos, Herbapol Kraków, 
Kawon, Phytopharm), Senes fix 
(Herbapol Lublin), a także Senes 
(Elanda) z liściem i owocem sene-
su do zaparzania. Lek zawierający 
sproszkowany liść senesu to Sene-
fol tabl. (Labofarm). Do sprzedaży 
wprowadzono także suplement die-
ty Zioła w tabletkach senes (Col-
farm) zawierający wyciąg z liścia 
senesu oraz lek Regulax pastylki 
(Krewel Meuselbach) zawierający 
sproszkowane liść i owoc senesu. 
Do obrotu wprowadzono także 
leki zawierające wyciągi z owo-
cu senesu: Bekunis draż. (Roha)  
i tabletki Xenna oraz Xenna Extra 
(US Pharmacia), natomiast nie 

We wrześniu 2009 r. Minister Zdrowia wydał 98 pozwoleń na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 96 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych 
i 2 nowe pozwolenia dla leków wcześniej zarejestrowanych (Hepatect CP – Biotest 
Pharma i Neis Vac-C Baxter – Baxter Polska), które zostały pominięte w poniższym 
zestawieniu. 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 pozwo-
leń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://www.bip.urpl.gov.pl) – zestawienie 
rejestracyjne za wrzesień 2009 zostało udostępnione 22 października 2009.
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zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Bio Senes (Aflofarm; 
preparat wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Liść senesu, a później 
pod nazwą Linea Senes) i Xenna 
w postaci torebek do zaparzania 
(US Pharmacia). Skreślono z Reje-
stru: Biofix Sylwetka I (Biofluid), 
Laksen tabl. (Colfarm), Senalax 
syrop (Hasco-Lek), Sennfolax 
tabl. (Herbapol Łódź) i X-Prep 
płyn (Norpharma).

A09/A09A – Leki poprawia-
jące trawienie, łącznie z en-
zymami; A09AA – Preparaty 
enzymatyczne

Pancreatinum: Kreon 40000 (Sol-
vay) to uzupełnienie w stosunku 
do wprowadzonych wcześniej 
niższych dawek tego leku. Aktu-
alnie zarejestrowane są 4 marki 
preparatów pankreatyny, obecne 
na rynku w różnych dawkach: 
Kreon (Solvay), Lipancrea (Polfa 
Warszawa), Neo-Pancreatinum i 
Neo-Pancreatinum forte (Jelfa) 
oraz Pangrol (Berlin-Chemie).

C – UKłAD SerCowo-NA-
CzyNIowy

C03 – Leki moczopędne; 
C03C – Leki moczopędne 
wysokiego pułapu; C03CA – 
Sulfonamidy, leki proste

Torasemidum: Diured (Biofarm) 
to aktualnie 4. zarejestrowany lek 
zawierający torasemid. Do sprze-
daży wprowadzono 2 leki: Diuver 
(Pliva Kraków; lek wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Torasemide) 
i Trifas (Menarini). Nie pojawiły 
się jeszcze: Toramide (Polpharma) 
i Trifas Cor (Menarini). Skreślono 
z Rejestru lek oryginalny Unat 
(Roche).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste

Cilazaprilum: Symibace 
(SymPharm) to 5. zarejestrowa-
na marka cilazaprylu. Na rynku 
znajdują się 3 leki: Inhibace (Ro-
che; lek oryginalny), od wrześ-
nia 2007 Cilan (Polfarmex) i od 
czerwca 2009 Cazaprol (Krka). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Inhibestril (Teva).
Trandolaprilum: Fezzor (Ozone) 
w 4 dawkach to 6. zarejestrowana 
marka trandolaprylu. W sprzedaży 
znajdują się 4 leki: Gopten (Abbott; 
lek oryginalny), od października 
2007 Trandolapril-Ratiopharm, od 
stycznia 2009 Trandolapril Arrow 
(Arrow Poland) i od maja 2009 
Tensotrand (Actavis; zarejestro-
wany wcześniej jako Trandolapril 
Actavis). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku preparat TrandoGen 
(Generics).

C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BA – Inhibito-
ry ACE i leki moczopędne; 
C09BA04 – Peryndopryl i 
leki moczopędne

Perindoprilum+indapamidum: 
Perindopril Indapamide Arrow 
(Arrow Poland) to 12. zarejestro-
wana marka leków o podanym 
składzie. Na rynek wprowadzono 
3 preparaty zawierające peryn-
dopryl w połączeniu z argininą  
i indapamid (zastąpiły wcześniej-
sze preparaty zawierające peryn-
dopryl w połączeniu z erbuminą 
i indapamid): Noliprel (Servier;  
2 mg+0,625 mg), Noliprel forte 
(Anpharm; 4 mg+1,25 mg) i Ter-
tensif Kombi (Servier; 4 mg+1,25 
mg). Od czerwca 2008 wprowa-
dzono także 1 lek zawierający 
peryndopryl w połączeniu z erbu-
miną i indapamid: Co-Prenessa 
(Krka Polska) w 2 dawkach: 2 mg 
peryndoprylu i 0,625 mg indapa-
midu oraz 4 mg peryndoprylu i 
1,25 mg indapamidu. Zarejestro-

wanych jest także 10 preparatów 
dotychczas nie wprowadzonych do 
obrotu: Prestarium Plus (Servier; 4 
mg+1,25 mg), Prenix (Anpharm; 2 
mg+0,625 mg), Perindopril 2 mg/
Indapamide 1,25 mg Servier (An-
pharm), Peryndopryl+Indapamid 
Servier (poprzednie nazwy: No-
liprel i Noliprel N), Prenix N 
(Anpharm) zawierające po 2,5 mg 
peryndoprylu i 0,625 mg indapa-
midu, Radiotensin (Ratiopharm) w 
2 dawkach (połączenie peryndo-
prylu z erbuminą i indapamidu: 2 
mg + 0,625 mg oraz 4 mg + 1,25 
mg) oraz Arifon Kombi (Anpharm; 
poprzednie nazwy: Noliprel forte i 
Noliprel N Forte) i Tertensif Kom-
bi (Servier; poprzednia nazwa: 
Prestarium N Plus) zawierające 
po 5 mg peryndoprylu i 1,25 mg 
indapamidu, a także preparaty 
Peryndopryl arginine + Indapamid 
Servier oraz Peryndopryl arginine 
+ Indapamid Anpharm zawierają-
ce wyższe dawki obu składników: 
10 mg peryndoprylu w połączeniu 
z argininą i 2,5 mg indapamidu.

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

Simvastatinum: Simvastatin Au-
robindo (Aurobindo Pharma) 
to aktualnie 35. zarejestrowana 
marka simwastatyny. W obrocie 
znajduje się 21 leków: Cardin 
(Vedim), Simgal (Teva), Simratio 
(Ratiopharm), Simvacard (Zenti-
va), Simvachol (Polfa Grodzisk), 
Simvacor (Polfarmex), Simva-
Hexal (Sandoz), Simvasterol 
(Polpharma), Vasilip (Krka i Krka 
Polska), Zocor (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), od sierp-
nia 2006 Ximve (Farma-Projekt), 
od grudnia 2006 Vastan (ICN 
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Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 
Apo-Simva (Apotex) oraz Simvor 
(Ranbaxy), od września 2007 Si-
mvalip (Genexo) oraz Simvastatin 
(Arrow Poland), od października 
2007 Simvagen (Generics), od 
marca 2008 Egilipid (Egis), od 
listopada 2008 Simvastatin-1A 
Pharma, od maja 2009 Simcovas 
(Actavis; preparat zarejestrowa-
ny wcześniej jako Actalipid) i 
od sierpnia 2009 Symwastatyna 
Jelfa (preparat zarejestrowany 
wcześniej jako Simlipidic). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: Angiolip (Ozone), 
Corr (Sandoz), Simvagamma 
(Wörwag), Simvastatin Bluefish 
(Bluefish Pharmaceuticals), Si-
mvastatin FP (Farmaprojects), Si-
mvastatin Polpharma, Simvastati-
num Accord (Accord Healthcare), 
SimvaTeva (Teva), Sorfox (Galex 
d.d.; zarejestrowany wcześniej 
jako Simvalex), Symwastatyna 
EuroLeki, Vabadin (Menarini), 
Zavinyx (Tabuk Poland) i Zifam 
(Polfa Warszawa).

G – UKłAD MoCzowo-
PłCIowy I horMoNy 

PłCIowe
G03 – Hormony płciowe i 
środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; 
G03H – Antyandrogeny; 
G03HB – Antyandrogeny i 
estrogeny; G03HB01 – Cy-
proteron i estrogen

C y p r o t e r o n i 
acetas+ethinylestradiolum: Bel-
lune 35 (Pliva Kraków) to 8. 
zarejestrowany preparat o tym 
składzie. Na rynku znajdują się 
4 produkty: preparat oryginalny 
Diane 35 (Schering), od paździer-
nika 2006 Cyprest (Polfa Pabia-
nice), od czerwca 2007 Syndi-35 
(SymPhar) i od października 2007 

OC-35 (Polfarmex), natomiast 
preparaty Chloe (Zentiva), Cy-
proGen (Generics) i Cyproterone 
+ Ethinylestradiol-APC (APC 
Instytut) jeszcze nie pojawiły się 
w obrocie.

G04 – Leki urologiczne; 
G04C – Leki stosowane w 
łagodnym przeroście gru-
czołu krokowego; G04CB 
– Inhibitory 5α-reduktazy 
testosteronu

Finasteridum: Finanorm (ICN 
Polfa Rzeszów) to 29. zarejestro-
wana marka finasterydu. Na rynek 
zostało wprowadzonych 21 le-
ków: Finaride (Sandoz), Penester 
(Zentiva), Proscar (Merck Sharp 
& Dohme; lek oryginalny), od 
stycznia 2006 Zasterid (Gedeon 
Richter), od maja 2006 Lifin (Far-
macom), od czerwca 2006 Ambu-
lase (Grünenthal), od lipca 2006 
Finaster (Lekam), od marca 2007 
Aprost (Polfarmex), od maja 2007 
Hyplafin (Actavis), od sierpnia 
2007 Finpros (Krka), od września 
2007 Finamef (Mepha) oraz Finxta 
(Farma-Projekt), od październi-
ka 2007 Apo-Fina (Apotex), od 
grudnia 2007 Finasterid Stada, od 
lutego 2008 Antiprost (Orion), od 
maja 2008 Androstatin (Lekam), 
Finasterid-Ratiopharm i Fintral 
(Polpharma), od lipca 2008 Sy-
masteride (SymPhar; zarejestro-
wany wcześniej jako Renox przez 
Schwarz Pharma, Łomianki), od 
września 2008 Finaran (Ranbaxy) 
i od listopada 2008 Finasteride
-1A Pharma. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
FinaGen (Jenson Pharmaceutical 
Services), Finasteride Aurobindo 
(Aurobindo Pharma), Finasteri-
dum Farmacom, Finasteryd Teva, 
Fincar (Cipla), Reduprost (Ozone) 
i Ulgafen (Jelfa).

h – LeKI horMoNALNe 
DzIAłAjąCe oGóLNIe, 

z wyłąCzeNIeM horMo-
Nów PłCIowyCh 

i insulin
H01 – Hormony przysad-
ki i podwzgórza oraz ich 
analogi; H01B – Hormony 
tylnego płata przysadki; 
H01BA – Wazopresyna i jej 
analogi

Desmopressinum: Desmotev 
(Teva) to aktualnie 2. zarejestro-
wana marka preparatów dezmo-
presyny. Na rynku dostępny jest 
preparat Minirin (Ferring) w po-
staci aerozolu, kropli do nosa, 
iniekcji oraz tabletek (2 dawki), 
a od sierpnia 2008 liofilizat do-
ustny Minirin Melt. Skreślono  
z Rejestru: krople do nosa Des-
mopryn (Medana Pharma) i aero-
zol do nosa Nocutil (Biofarm).

L – LeKI PrzeCIwNowo-
tworowe I wPływAjąCe 
NA UKłAD oDPorNośCIo-
wy

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne 
i inne środki naturalne; 
L01CA – Alkaloidy bar-
winka (Vinca minor) i ich 
analogi

Vinorelbinum: Vinorelbin Lefarm 
i Vinorelbine Polpharma w postaci 
iniekcyjnej to odpowiednio 8. i 9. 
zarejestrowana marka preparatów 
winorelbiny. Na rynku znajdują się 
3 leki: Navelbine (Pierre Fabre) 
w postaci iniekcyjnej i doustnej 
oraz iniekcje Navirel (Medac) i 
od lipca 2006 Vinorelbin-Ebewe. 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty iniekcyjne: Neocitec 
(Sandoz), Vinorayne (Hospira), 
Vinorelbine Teva i Vinorelsin 
(Caduceus Pharma).
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L01D – Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu; L01DB 
–Antracykliny i substancje o 
podobnej budowie

Epirubicinum: Epirubicin Teva 
to 6. zarejestrowana marka epi-
rubicyny, w tym w nowej dawce 
150 mg/75 ml. Na rynku znajdują 
się 4 marki: Bioepicyna (Insty-
tut Biotechnologii i Antybioty-
ków), Epirubicin-Ebewe (Ebewe), 
Farmorubicin PFS (Pharmacia; 
lek oryginalny) i Farmorubicin 
RD (Pfizer) oraz od lutego 2009 
Epimedac (Medac). Nie został 
jeszcze wprowadzony Episindan 
(Actavis).

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XD – Środki 
uwrażliwiające stosowane w 
leczeniu fotodynamicznym i 
radiacyjnym

Acidum aminolevulinicum: Ala-
care (Intendis) w postaci plastrów 
leczniczych to 2. zarejestrowany 
środek zawierający kwas amino-
lewulinowy. We wrześniu 2007 
w ramach centralnej procedury 
unijnej zarejestrowano doustny 
Gliolan (Medac), ale preparat ten 
jeszcze nie pojawił się na rynku 
w Polsce.

L02 – Leki hormonalne;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Neoprost (Ran-
baxy) i Bicalutamide Apotex to 
odpowiednio 14. i 15. zareje-
strowana marka bikalutamidu. 
Na rynku znajduje się 5 prepa-
ratów: Casodex (AstraZeneca; 
lek oryginalny), od sierpnia 2007 
Bicalutamide Polpharma i Ca-
lubloc (Actavis), od marca 2008 
Bicalutamide Ingers i od wrześ-
nia 2009 Prostide (ICN Polfa 
Rzeszów). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone do obrotu: Atem-
bin (Temapharm), Bicalutamide-

1A Pharma (wcześniejsza nazwa 
preparatu: BicaHexal), Bicastad 
(Stada), Binabic (Oncogenerika), 
Bicalutamid Mylan (wcześniejsza 
nazwa preparatu: Calumerck), 
Calutin (MPX International), Ce-
spirex (Pliva Kraków) i Festone 
(Sandoz; wcześniejsza nazwa 
preparatu: BicaLek).

L02BG – Inhibitory enzy-
mów

Anastrozolum :  Anastrozole 
Accord (Accord Healthcare) to 
26. zarejestrowana marka ana-
strozolu. Na rynek zostało wpro-
wadzonych 11 leków: Arimidex 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
Atrozol (Vipharm), od maja 2008 
Anastrozol-Ratiopharm, od lipca 
2008 Mamostrol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej jako 
Biostrol), od sierpnia 2008 An-
syn (Actavis), od listopada 2008 
Egistrozol (Egis; zarejestrowany 
wcześniej jako Strazyn), od stycz-
nia 2009 AnastroLek (Sandoz), 
od lutego 2009 Anastralan (ICN 
Polfa Rzeszów), od kwietnia 
2009 Symanastrol (SymPhar), od 
września 2009 Anastrozol Teva 
i od października 2009 Zolastrol 
(Biogened). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Acydex (Temapharm), Anasolde 
(Helm Pharmaceuticals), Anastelb 
(Alfred E. Tiefenbacher), Anastro-
Gen (Generics), AnastroLek (San-
doz), Anastrozole Arrow (Arrow 
Poland), Anastrozole BMM Phar-
ma (Lefarm), Anastrozole PharOs, 
Arinel (US Pharmacia, Wrocław), 
Betasolde (Helm Pharmaceuti-
cals), Deltasolde (Helm Phar-
maceuticals), Epsisolde (Helm 
Pharmaceuticals), Gammasolde 
(Helm Pharmaceuticals), Ozolan 
(PharOs) i Zelotrin (Ranbaxy).
Letrozolum: Letrozolum Polphar-
ma i Letrozole Accord (Accord He-

althcare) to odpowiednio 11. i 12. 
zarejestrowana marka letrozolu. 
Na rynek zostało wprowadzonych 
5 leków: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny), 
Lametta (Vipharm), od kwietnia 
2009 Letrozol Teva i od września 
2009 Etruzil (Egis). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Attozone, Femtozone, Letrozone i 
Picozone (wszystkie cztery: Helm 
Pharmaceuticals) oraz Letrozol 
Sandoz.

L03/L03A – Środki pobu-
dzające układ odpornościo-
wy; L03AB – Interferony

Interferonum alfa: Multiferon 
(Swedish Orphan) to 4. zarejestro-
wana marka interferonu alfa. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 leki: 
Alfaferone (Alfa Wassermann), 
Intron A (Schering-Plough) i Ro-
feron-A (Roche).

L04/L04A – Leki hamują-
ce układ odpornościowy; 
L04AX – Inne leki hamują-
ce układ odpornościowy

Methotrexatum: Trexan tabl. 10 
mg (Orion) to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonej wcześ-
niej dawki 2,5 mg. Aktualnie 
zarejestrowane są w tej klasie 2 
preparaty. W sprzedaży znajduje 
się także Methotrexat-Ebewe.
Uwaga: preparaty iniekcyjne me-
totreksatu znajdują się w klasie 
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01B – Antymetabolity; L01BA – 
Analogi kwasu foliowego.

M – UKłAD MIęśNIowo-
SzKIeLetowy

M01 – Leki przeciwzapal-
ne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe leki 
przeciwzapalne i przeciw-
reumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu 
octowego i związki o podob-
nej budowie
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Diclofenacum: Diclofenac Pol-
pharma to aktualnie 14 zare-
jestrowana w tej klasie marka 
diklofenaku, a Voltaren Express 
(Novartis) zawierający sól pota-
sową diklofenaku to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej innych postaci i dawek 
tego leku. Na rynku są dostęp-
ne inne preparaty doustne z solą 
potasową: Cataflam (Novartis) 
i Voltaren Acti (Novartis). Inne 
preparaty zawierają sól sodową 
diklofenaku. Na rynek wprowa-
dzonych zostało 13 marek diklo-
fenaku, w różnych postaciach: 
Cataflam (Novartis), Diclac i 
Diclac Duo (Sandoz), Dicloberl 
i Dicloberl Retard (Berlin-Che-
mie), DicloDuo (Bristol-Myers 
Squibb), Diclofenac GSK (Gla-
xoSmithKline, Poznań), Diclora-
tio, Dicloratio Retard i Dicloratio 
Uno (Ratiopharm), Dicloreum i 
Dicloreum Retard (Alfa Wasser-
mann), Diclotard (MB & S Me-
dical Business and Science), Di-
fadol (Polfa Warszawa), Majamil 
prolongatum (Polpharma), Na-
klofen inj. i Naklofen Duo (Krka), 
Olfen i Olfen SR (Mepha) oraz 
lek oryginalny Voltaren, Volta-
ren Acti i Voltaren SR (Novartis). 
Skreślono z Rejestru: Apo-Diclo 
(Apotex), Biofenak czopki (Bio-
med Lublin), Diclofenac (Krotex
-Poland), Dicloreum czopki (Alfa 
Wassermann), Diklonat P inj. i 
Diklonat P forte (Pliva Kraków), 
Majamil (Polpharma), Naklofen 
czopki i tabl. oraz Naklofen Re-
tard (Krka), Rewodina i Rewodi-
na Retard (AWD.Pharma).
Postaci iniekcyjne to 5 marek: 
Diclac, Dicloreum, Difadol, Na-
klofen i Voltaren. Postaci do-
odbytnicze to 6 marek: Diclac, 
Dicloberl, Diclofenac GSK, Dic-
loratio, Olfen i Voltaren. Postaci 

doustne dojelitowe to 4 marki: 
Diclac, Dicloratio, Dicloreum i 
Voltaren. Postaci doustne o tra-
dycyjnym uwalnianiu to 3 marki: 
Cataflam, Olfen i Voltaren Acti. 
Postaci doustne o przedłużonym 
uwalnianiu to 6 marek: Dicloberl 
Retard, Dicloratio Retard i Diclo-
ratio Uno, Dicloreum Retard, Di-
clotard, Olfen SR i Voltaren SR. 
Postaci doustne o jednoczesnym 
tradycyjnym i przedłużonym 
uwalnianiu, to 3 marki: Diclac 
Duo, DicloDuo i Naklofen Duo. 
Postać doustna dojelitowa o prze-
dłużonym uwalnianiu to 1 marka: 
Majamil prolongatum.

M01AC - Oksykamy
Meloxicamum: Apo-Melox (Apo-
tex) i Enaros (Medochemie) to od-
powiednio 19. i 20. zarejestrowany 
lek doustny zawierający meloksy-
kam, natomiast Aglan (Zentiva) w 
postaci roztworu do wstrzykiwań 
to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej doust-
nych dawek tego leku, a zarazem 1. 
zarejestrowany generyk iniekcyj-
ny. Do sprzedaży wprowadzono 
12 preparatów: Aglan (Zentiva), 
Aspicam (Biofarm), Meloksam 
(Polfa Grodzisk), Melokssia (Pliva 
Kraków), Meloxic (Polpharma), 
Movalis (Boehringer Ingelheim; 
lek oryginalny), od sierpnia 2006 
Meloxicam Teva (w grudniu 2008 
nastąpiła zmiana nazwy na Melo-
tev, ale preparat pod nową nazwą 
jeszcze nie został wprowadzony 
do sprzedaży), od września 2006 
Meloxistad (Stada), od paździer-
nika 2006 Melobax (Ranbaxy), od 
listopada 2006 MeloxiLek (San-
doz), od lutego 2007 Lormed (Pro.
Med) i od lipca 2008 Meloxicam 
Arrow (Arrow Poland). Nie poja-
wiły się jeszcze na rynku: Antrend 
(Ozone), Celomix (Keri Pharma), 
Melobax (Ranbaxy), Meloxicam 

(Aflofarm), Meloxicam Aurobin-
do (Aurobindo Pharma) i Nofla-
men (Egis). Skreślono z Rejestru 
preparat Galoxiway (Boots).

M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

Ibuprofenum: Nurofen dla dzieci 
Forte zawiesina 4% (Reckitt Ben-
ckiser) to rozszerzenie w stosunku 
do innych postaci i dawek Nuro-
fenu. Zarejestrowane są aktualnie 
23 marki preparatów ibuprofenu. 
Z postaci wielodawkowych w 
sprzedaży znajduje się 5 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum (Hasco-Lek), Nurofen 
dla dzieci (o smaku pomarańczo-
wym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm) i od sierpnia 2009 
Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześ-
niej jako Ibusir). Z postaci 
1-dawkowych na rynek zostały 
wprowadzone: Ibum i Ibum Forte 
(Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar For-
te (Polfa Pabianice), Ibuprofen 
tabl. drażowane (Polfa Pabiani-
ce), Ibuprofen Polfarmex, Ibufen 
Total (Polpharma), Ibuprom (US 
Pharmacia, Wrocław) i Ibuprom 
Max (US Pharmacia, Wrocław), 
Nurofen, Nurofen Express, Nu-
rofen Forte, Nurofen Menstrual 
(nastąpiła zmiana nazwy na Nu-
rofen na ból pleców, ale preparat 
pod nową nazwą nie pojawił się 
jeszcze na rynku), Nurofen Topss, 
Nurofen Ultrafast i Nurofen dla 
dzieci czopki (Reckitt Benckiser), 
Pabi-Ibuprofen (Polfa Pabianice) 
oraz wprowadzone w maju 2006 
Ibuprom Sprint Caps (US Phar-
macia, Wrocław), w lipcu 2006 
Nurofen Ultra Forte (Reckitt 
Benckiser), we wrześniu 2007 
Nurofen Migrenol Forte (Reckitt 
Benckiser), w lutym 2008 Ibu-
profen Aflofarm, w październiku 
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2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin 
Maxi (Zentiva) oraz Nurofen 
Forte Express (Reckitt Bencki-
ser), w listopadzie 2008 Nurofen 
Migrenol (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex) i w paździer-
niku 2009 Iburion (Orion). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Aktren i Aktren Junior 
(Bayer), Baroc (Bayer), Ibalgin 
Baby (Zentiva), Ibumax i Ibumax 
Forte (Vitabalans), Ibunin i Ibu-
nin forte (Alchemia), Ibuprofen 
AFL (Aflofarm), Ibuprofen Al-
chemia, MIG (Berlin-Chemie), 
Nurofen dla Dzieci Topss 100 
(Boots), Nurofen Topss 200 (Re-
ckitt Benckiser), Solpaflex (Gla-
xoSmithKline) oraz Spedifen 
(Zambon). Skreślono z Rejestru: 
Advil (Wyeth).

M02/M02A – Leki stosowane 
miejscowo w bólach stawów 
i mięśni; M02AA – Niesteroi-
dowe leki przeciwzapalne do 
stosowania miejscowego

Diclofenacum: Dicloratio plast 
(Ratiopharm) w postaci plastrów 
leczniczych to uzupełnienie w 
stosunku do wprowadzonego 
wcześniej żelu Dicloratio Gel. Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
plastry lecznicze Flector Tissugel 
(IBSA) oraz Olfen Patch (Mepha). 
Na rynek wprowadzono 9 prepa-
ratów w postaci żeli 1%: Diclac 
Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel 
(Ratiopharm; wcześniejsza na-
zwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), 
Diklonat P (Pliva Kraków), Naklo-
fen Gel (Krka), Olfen (Mepha), 
Veral (Zentiva), Voltaren Emul-
gel (Novartis; lek oryginalny) 
i Voltenac (Sanofi-Synthelabo, 
Rzeszów). W październiku 2008 
na rynku pojawił się płyn do 
natryskiwania na skórę Diky 4% 
(CSC Pharmaceuticals Handels; 

poprzednia nazwa: Diklofenak 
MIKA Pharma 4%). Skreślono z 
Rejestru plastry lecznicze Flec-
tor EP Tissugel (IBSA), Felogel 
(Sopharma; wcześniejsza nazwa: 
Feloran) i Tarfenac (Polfa Tar-
chomin).

M05 – Leki stosowane w 
chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na struk-
turę i mineralizację kości; 
M05BA - Bifosfoniany

Acidum alendronicum: Ostodro-
nic (Apotex) i Rekostin (Biofarm) 
w dawce 70 mg to aktualnie 24. i 
25. zarejestrowana marka prepara-
tów kwasu alendronowego. Leki 
w dawce 70 mg przyjmuje się raz 
w tygodniu. Na rynku jest obec-
nych 11 leków w dawce 70 mg: 
Fosamax (Merck Sharp & Doh-
me; lek oryginalny), Ostemax 70 
Comfort (Polpharma), Ostenil 70 
(Teva Kutno), Ostolek (Lekam), 
od kwietnia 2006 Alendronat-
Ratiopharm 70, od lutego 2007 
Alendromax (Arrow Generics), 
od maja 2007 Alendrogen (Billev 
Pharma), od czerwca 2007 Alen-
droLek 70 mg (Sandoz), od stycz-
nia 2008 Sedron (Polfa Grodzisk; 
poprzednia nazwa: Ostalon 70 mg) 
i od czerwca 2008 Alendran 70 
(Ranbaxy). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: Akost 
(Polfarmex), Aldron 70 (Sandoz), 
Alendronate-1A Pharma, Alendro-
nate Arrow (Arrow Poland), Alen-
dronate sodium Accord (Accord 
Healthcare), Alendronate Teva 70 
mg, Alendronat Pharmabill (Phar-
mabill), Alendronatum Farmacom 
(przed zmianą nazwy preparat 
został wprowadzony na rynek 
w maju 2007 przez Plivę Kra-
ków pod nazwą Alenotop), Kwas 
alendronowy 70 mg (Bentley) i 
Lendrate (Actavis). W sprzedaży 
znajduje się ponadto 4 leki w daw-

ce 10 mg: Alenato (ICN Polfa Rze-
szów), Alenotop (Pliva Kraków), 
Ostenil (Teva Kutno) i Ostolek 
(Lekam). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone: Alendran 
(Ranbaxy), Alendromax (Arrow 
Generics), Alendronate Arrow 
(Arrow Poland), Alendronate Pli-
va (Pliva Kraków) i Alendronate 
sodium Accord (Accord Health-
care). Skreślono z Rejestru: Fosa-
max 10 (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), Lindron (Krka), 
Osalen (Anpharm), Rekostin 10 
mg (Biofarm).
Acidum risedronicum: Risedrolex 
(Galex d.d.) to 7. zarejestrowana 
marka preparatów kwasu ry-
zedronowego. Na rynku znajdują 
się 3 preparaty: Actonel (Sanofi-
Aventis; lek oryginalny), od marca 
2008 Risendros (Zentiva) i od 
grudnia 2008 Norifaz (Adamed). 
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne preparaty Bifodron (Adamed; 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Risedronate sodium Ada-
med), Juverital (Ozone) i Nofemix 
(Teva).

N – UKłAD Nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; 
N02C – Preparaty przeciw-
migrenowe; N02CC – Se-
lektywni agoniści serotoniny 
(5HT1)

Sumatriptanum: Sumatriptan Ar-
row (Arrow Poland) to aktualnie 
13. zarejestrowana marka suma-
tryptanu. Na rynku jest obecnych 
6 leków: Imigran (GlaxoSmithKli-
ne; lek oryginalny), Sumamigren 
(Polpharma), Sumigra (Sandoz), 
od lutego 2007 Cinie (Zentiva), 
od kwietnia 2008 Triptagram (Ac-
tavis) i od września 2009 Frimig 
(Orion). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone do sprzedaży preparaty: 
Amigrenex (Temapharm), Illu-
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ment (Pliva Kraków), Migropar 
(Polviva), SumaGen (Generics), 
Sumatriptan-1A Pharma, Suma-
triptan Stada. Skreślono z Reje-
stru: TriptaHexal (Sandoz).

N03/N03A – Leki przeciw-
padaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe

Gabapentinum: Gordius (Gedeon 
Richter) to aktualnie 11. zareje-
strowana marka gabapentyny. W 
sprzedaży znajdują się 3 prepa-
raty: lek oryginalny Neurontin 
(Parke-Davis/Pfizer), od sierp-
nia 2006 Gabapentin Teva i od 
czerwca 2009 Neuran (Ranbaxy). 
Nie zostały dotąd wprowadzone 
preparaty: Gabagamma (Wörwag 
Pharma), Gabalept (Pliva Kraków; 
zarejestrowany początkowo jako 
Gabapentin), Gabaneural (Acta-
vis), Gabapentin Torrex, Gabatem 
(Temapharm), Grimodin (Egis) i 
Symleptic (SymPhar). Skreślono z 
Rejestru preparaty: GabaLek (San-
doz), Gabapentin Stichting (San-
doz), Gabapentin tabl. powl. (Pliva 
Kraków) i Gabax (Norton).
Lamotriginum: Trogine w postaci 
tabletek do sporządzania zawie-
siny (Ranbaxy) to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej tabletek doustnych. 
Zarejestrowanych jest 20 marek 
lamotryginy. Na rynek zostało 
wprowadzonych 14 leków: Danop-
tin (Pliva Kraków), Epilactal (Pol-
pharma), Lamilept (Ivax; nastąpiła 
zmiana nazwy na Lamotrigine 
Ivax, ale preparat pod nową nazwą 
nie pojawił się jeszcze na rynku), 
Lamitrin i Lamitrin S (GlaxoSmit-
hKline; lek oryginalny), Lamotrix 
(Medicamenta), Plexxo (Desitin), 
od kwietnia 2007 Lamox (Gedeon 
Richter), od sierpnia 2007 Lamep-
til S (Sandoz) oraz Lamexim (ICN 
Polfa Rzeszów), od września 2007 
Symla (SymPhar), od sierpnia 

2008 Lamotrigine Arrow (Arrow 
Poland), od stycznia 2009 Trogine 
(Ranbaxy) i od października 2009 
Epitrigine (Actavis). Nie pojawi-
ły się jeszcze w obrocie: Lamia 
(Genexo), Lamistad (Stada), La-
moMerck (Generics), Lamostab 
D (Arrow Poland), Lamotrigine 
Teva, Lamozor (Orion) i Mepilan 
(Mepha). Skreślono z Rejestru: 
Epigan (Jelfa), Epiral (Zenti-
va), Epistabil (Polon), Lamoten 
(Polfa Pabianice), Lamotrigine 
Ratiopharm, LamotriHexal (1A 
Pharma), LamotriHexal S (1A 
Pharma), Triginet (Krka).

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BC 
– Agoniści dopaminy

Pramipexolum: Emwepel (Stada) 
to 5. zarejestrowana marka pra-
mipeksolu. Wcześniej w ramach 
centralnej procedury unijnej zare-
jestrowano Sifrol i Mirapexin (oba 
leki: Boehringer Ingelheim) oraz 
Oprymea (Krka) i Pramipexole 
Teva. Do sprzedaży wprowadzo-
no dotychczas tylko Mirapexin.
Ropinirolum: Aropilo (Vipharm) 
i Ceuronex (Orion) to odpowied-
nio 9. i 10. zarejestrowana marka 
ropinirolu. Na rynek zostały wpro-
wadzone 2 marki: lek oryginalny 
Requip i Requip-Modutab (Gla-
xoSmithKline) oraz od czerwca 
2008 Adartrel (GlaxoSmithKline). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Aparxon (Teva), 
Aropix (Temapharm), Lirona 
(Pliva Kraków), Ropinir (Acta-
vis), Ropinirole Saint-Germain 
(GlaxoSmithKline) i Ropinstad 
(Stada).

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptycz-
ne;
N05AH – Diazepiny, oksa-
zepiny i tiazepiny

Quetiapinum:  Seroquel XR 
(AstraZeneca) w dawce 150 mg to 
rozszerzenie w stosunku do wpro-
wadzonych wcześniej innych da-
wek tego leku, a jednocześnie cał-
kiem nowa dawka o przedłużonym 
uwalnianiu. Zarejestrowanych jest 
18 marek kwetiapiny. Na rynku 
znajduje się 9 leków: Seroquel i 
Seroquel XR (AstraZeneca; lek 
oryginalny), Ketrel (Celon Phar-
ma), od grudnia 2007 Ketipinor 
(Orion), od marca 2008 Ketilept 
(Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 
2008 Nantarid (Gedeon Richter), 
od października 2008 Loquen 
(Pliva Kraków), od lipca 2009 Sy-
mquel (SymPhar; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Quetiapine 
Tiefenbacher) i od sierpnia 2009 
Kwetaplex (Adamed). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone preparaty: 
Bonogren (Vipharm), Gentiapin 
(Biogened), Kefrenex (Axxon), 
Kwetax (Teva), Quentapil (ICN 
Polfa Rzeszów), Quetiapine Pliva 
(Pliva Kraków), Quetiapine-Ra-
tiopharm (zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Quetifi), Quetin 
(Zentiva) i Stadaquel (Stada).

N05AL – Benzamidy
Amisulpridum: Amisulpride Teva 
to 2. zarejestrowany lek generycz-
ny. Na rynku znajduje się lek ory-
ginalny Solian (Sanofi-Aventis). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Alzin (Farmacom).

N05B – Leki przeciwlękowe; 
N05BA – Pochodne benzo-
diazepiny

Alprazolamum: Neurol (Zentiva) 
w dawce 0,5 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych 
wcześniej innych dawek tego 
leku. Zarejestrowanych jest 6 
marek preparatów alprazolamu. 
Na rynku znajdują się 3 prepara-
ty o przedłużonym uwalnianiu: 
Neurol SR (Zentiva), Xanax SR 
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(Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren 
SR (Krka), a także 6 preparatów o 
standardowym uwalnianiu: Afo-
bam (Egis), Alprazomerck (Ge-
nerics), Alprox (Orion), Neurol 
(Zentiva), Xanax (Pfizer, lek ory-
ginalny) i Zomiren (Krka). Skre-
ślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N06 – Psychoanaleptyki; 
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne;
N06AB – Selektywne inhi-
bitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny

Escitalopramum: Mozarin (Ada-
med) to 2. zarejestrowany lek 
generyczny. W sprzedaży znajduje 
się lek oryginalny Lexapro (Lun-
dbeck). Nie został jeszcze wpro-
wadzony preparat Escitalopram 
Vera (Vera Pharma).

N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Venlafaxinum: Tifaxin PR (Sta-
da) to 29. zarejestrowana mar-
ka preparatów wenlafaksyny. W 
obrocie znajduje się 10 marek 
leków: Efectin ER (Wyeth), Ve-

lafax i od września 2007 Velafax 
XL (Farmacom), od grudnia 2006 
Velaxin (Egis) i Venlectine kaps. 
o przedłużonym uwalnianiu (ICN 
Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 
Symfaxin ER (SymPhar), od paź-
dziernika 2007 Alventa (Krka), 
od listopada 2007 Velaxin ER 
(Anpharm), od października 2008 
Axyven (Temapharm; po zmianie 
nazwy i podmiotu odpowiedzial-
nego z Venlafaxine Liconsa), od 
maja 2009 Lafactin (Apotex) 
i od września 2009 Prefaxine 
(Polpharma). Nie zostały jeszcze 
wprowadzone preparaty: Agrofan 
SR (Zentiva), Efevelon SR (Ac-
tavis), Enlaf (Teva), Faxigen XL 
(Generics), Faxolet ER (Polfa Pa-
bianice), Jarvis (Gedeon Richter), 
Nopekar (Ozone; wcześniejsza 
nazwa: Estaq), Tavex (Krka), Ve-
laxiran MR (Ranbaxy), Venlabax 
MR (Ranbaxy), Venlafaxine-1A 
Pharma, Venlafaxine Gerot, Ven-
lafaxin Sandoz, Venlafaxin-Ra-
tiopharm PR, Venlafaxinum Pliva 
(Pliva Kraków), Venlafaxinum 

XL Farmacom, Venlax XL (Ce-
lon Pharma), Venlectine tabl. o 
standardowym uwalnianiu (ICN 
Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER 
(Tabuk Poland).

r – UKłAD oDDeChowy
R03 – Leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D - 
Inne leki działające ogólnie 
stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddecho-
wych; R03DX - Inne leki 
działające ogólnie stoso-
wane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych

Fenspiridum: Fenspogal (Gale-
na) to 4. zarejestrowany preparat 
fenspirydu. Na rynku znajduje się 
Eurespal tabl. powl. (Servier), od 
marca 2009 Pulneo (Aflofarm), a 
od kwietnia 2009 Elofen (Polfar-
mex). Pulneo, Elofen i Fenspogal 
to syropy. Eurespal syrop został 
skreślony z Rejestru, ale do koń-
ca roku 2009 może być jeszcze 
sprowadzany w ramach importu 
równoległego.

Nowe rejestracje - Ue – październik 2009

W październiku 2009 r. Ko-
misja Europejska w ramach pro-
cedury centralnej wydała 18 de-
cyzji o dopuszczeniu do obrotu 
nowych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania 
u ludzi. Produkty omówiono w 
ramach klasy ATC według WHO 
oraz substancji czynnej prepara-
tu, z krótkim opisem postaci i z 
uwzględnieniem wskazań, pomi-
jając inne szczegóły, które można 
znaleźć w witrynie internetowej 

Europejskiej Agencji Produktów 
Leczniczych (http://www.emea.
europa.eu).

Decyzją Komisji Europejskiej 
z 6 października 2009 zmody-
fikowano skład pandemicznej 
szczepionki przeciw grypie Cel-
vapan (Baxter), wprowadzając do 
niej jako antygen szczep A/Ca-
lifornia/7/2009 wariant szczepu 
(H1N1)v (X-179A). We wrześniu 
2009 takich samych zmian doko-
nano w składzie szczepionek pan-
demicznych Focetria (Novartis 
Vaccines and Diagnostics) i Pan-
demrix (GlaxoSmithKline Biolo-
gicals). W ten sposób szczepion-

ki te, przygotowane pierwotnie 
do obrony przed wirusem ptasiej 
grypy H5N1, zostały przystoso-
wane do ochrony przed wirusem 
nowej grypy „meksykańskiej” A/
(H1N1)v (wariant).

Dla szczepionek Pandemrix 
(wykorzystany jest inaktywowa-
ny rozszczepiony wirion) i Foce-
tria (wykorzystane są antygeny 
powierzchniowe wirusa – hema-
glutynina i neuraminidaza) wi-
rusy namnażane są na zarodkach 
kurzych, natomiast dla szcze-
pionki Celvapan (wykorzystany 
jest cały inaktywowany wirion) 
na ciągłej linii komórek Vero po-



– 45 –

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku

chodzącej od ssaków.
Jednak zakres badań klinicz-

nych wykonanych dotychczas z 
wykorzystaniem antygenów wi-
rusa (H1N1)v jest dla tych szcze-
pionek ograniczony, co budzi 
pewne obawy dotyczące bezpie-
czeństwa ich stosowania. Dalsze 
badania, zaplanowane do lutego 
2010 (Focetria i Celvapan) oraz 
do lipca 2010 r. (Pandemrix), jak 
również szersze zastosowanie 
szczepionek, z pewnością dostar-
czą więcej informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa i immuno-
genności szczepionek.

Dla szczepionki Pandemrix 
zalecenia dotyczące dawkowania 
oparte są na bardzo ograniczonych 
danych dotyczących immunogen-
ności uzyskanych trzy tygodnie 
po zastosowaniu pojedynczej 
dawki szczepionki zawierającej 
szczep A/California/7/2009 wa-
riant szczepu (H1N1)v (X-179A) 
u 61 zdrowych osób dorosłych w 
wieku od 18 do 60 lat. Wstępne 
wyniki dotyczące immunogenno-
ści sugerują, że pojedyncza daw-
ka może być wystarczająca w tej 
grupie wiekowej. Dla niższych 
grup wiekowych istnieją dane 
dotyczące badań z wykorzysta-
niem antygenów wirusów H5N1. 
U dzieci zalecane jest podanie 
drugiej dawki szczepionki 0,25 
ml. Ogółem w badaniach klinicz-
nych brało udział 5000 pacjentów 
w wieku 18 lat i powyżej, którzy 
otrzymali szczepionki zawierają-
ce szczep A/Vietnam/1194/2004 
(H5N1).

Dla szczepionki Focetria zale-
cenia dotyczące dawkowania op-
arte są na ograniczonych danych 
dotyczących immunogenności 
uzyskanych trzy tygodnie po za-
stosowaniu pojedynczej dawki 
szczepionki zawierającej szczep 

A/California/7/2009 (H1N1)v wa-
riant wirusa (X-181) u zdrowych 
osób dorosłych w wieku od 18 do 
60 lat – w badaniach klinicznych 
brały udział 134 osoby dorosłe i 
123 osoby w podeszłym wieku. 
Zaleca się podanie drugiej dawki 
szczepionki Focetria. Należy za-
chować co najmniej 3-tygodnio-
wy odstęp od podania pierwszej 
dawki. Dla niższych grup wieko-
wych istnieją dane dotyczące ba-
dań z wykorzystaniem antygenów 
wirusów H5N1, a dla osób doro-
słych także z wykorzystaniem an-
tygenów wirusów H5N3 i H9N2. 
W badaniach klinicznych około 
3400 osób zaszczepiono szcze-
pionkami modelowymi o różnym 
składzie (H5N3, H9N2 i H5N1).

Dla szczepionki Celvapan 
obecnie brak kompletu danych 
klinicznych dotyczących jej sto-
sowania z wirusem (H1N1)v u 
dorosłych, osób starszych, dzie-
ci lub młodzieży. Ograniczone, 
wstępne dane dotyczące bezpie-
czeństwa po podaniu pierwszej 
dawki pochodzą z badań klinicz-
nych u dorosłych w wieku po-
wyżej 18 lat (387 osób) i dzie-
ci w wieku od 9 do 17 lat (101 
osób), 3 do 8 lat (24 osoby) i 6 
do 35 miesięcy (21 osób). Zale-
cane dawkowanie jest oparte na 
dostępnych danych dotyczących 
bezpieczeństwa i immunogenno-
ści szczepionki uzyskanych pod-
czas stosowania antygenu szcze-
pu A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) 
u dorosłych, włączając osoby w 
podeszłym wieku - w badaniach 
klinicznych brało udział 606 pa-
cjentów (326 w wieku pomiędzy 
18. a 59. rokiem życia i 280 w 
wieku 60 lat i powyżej). Nie są 
jeszcze dostępne dane dotyczące 
monitorowania działań niepożą-
danych po wprowadzeniu do ob-

rotu szczepionek przeciw grypie 
wytwarzanych przy użyciu ho-
dowli komórkowych.

Szczepionki Pandemrix i Foce-
tria zawierają adiuwanty, w skład 
których wchodzi m.in. skwalen. 
Adiuwant AS03 szczepionki Pan-
demrix zawiera 10,69 mg skwale-
nu, zaś adiuwant MF59C.1 szcze-
pionki Focetria zawiera 9,75 mg 
skwalenu. Adiuwanty te zwięk-
szają immunogenność szczepio-
nek, pozwalając zmniejszyć ilość 
użytego w nich antygenu wirusa 
grypy: Pandemrix zawiera 3,75 
mcg antygenu, a Focetria i Cel-
vapan 7,5 mcg antygenu. Szcze-
pionka Celvapan nie zawiera ad-
iuwantów.

Niektóre kraje, w tym Stany 
Zjednoczone, odmawiają stoso-
wania adiuwantów w szczepion-
kach, ze względu na ograniczone 
informacje o wpływie szczepio-
nek z adiuwantami na dwie grupy 
uważane są za szczególnie nara-
żone w wypadku pandemii grypy 
- ciężarne kobiety oraz dzieci w 
wieku powyżej sześciu miesięcy. 
Dotychczasowe dane stosowania 
szczepionek z adiuwantem nie 
wskazują na szczególne ryzyko 
dla ludzi w oparciu o konwen-
cjonalne badania skuteczności, 
toksyczności dawki wielokrotnej 
oraz toksycznego wpływu na roz-
rodczość i rozwój.

Ostatnio francuska agencja 
leków dopuściła do obrotu szcze-
pionkę Panenza (Sanofi-Aventis) 
służącą do ochrony przeciw wi-
rusowi nowej grypy A/(H1N1)v, 
nie zawierającą adiuwantów.

A – PrzewóD PoKArMo-
wy I MetAboLIzM
A03 – Leki stosowane w 
czynnościowych zaburze-
niach żołądkowo-jelitowych; 
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A03A – Leki stosowane w 
czynnościowych zaburze-
niach jelit; A03AE – Leki 
działające na receptory 
serotoniny

Prucalopridum: Resolor (Move-
tis) jest wskazany w objawowym 
leczeniu przewlekłych zaparć u 
kobiet, u których stosowanie środ-
ków przeczyszczających nie przy-
nosi dostatecznego złagodzenia 
dolegliwości. Prukalopryd to kar-
boksamid diwodorobenzofuranu 
o właściwościach enterokinetycz-
nych. Jest wybiórczym agonistą 
receptorów serotoninowych (5-
HT4) o wysokim powinowactwie, 
co prawdopodobnie tłumaczy 
jego działanie enterokinetyczne. 
U psów prukalopryd wywołuje 
zmiany modelu motoryki okrężni-
cy poprzez pobudzenie receptorów 
5-HT4: pobudza motorykę prok-
symalnego odcinka okrężnicy, 
zwiększa motorykę żołądka i dwu-
nastnicy i przyspiesza opóźnione 
opróżnianie żołądkowe. Ponadto 
prukalopryd pobudza olbrzymie 
skurcze wędrujące. Są one odpo-
wiednikami masowych ruchów 
okrężnicy u ludzi i stanowią głów-
ną propulsywną siłę defekacji. 
Oddziaływania obserwowane w 
przewodzie pokarmowym psów 
są wrażliwe na hamowanie za po-
mocą wybiórczych antagonistów 
receptorów 5-HT4, co wskazuje, 
że obserwowane działania są 
wywierane poprzez wybiórcze 
pobudzanie receptorów 5-HT4.

A10 – Leki stosowane w 
cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy 
we krwi, z wyłączeniem 
insulin;
A10BH – Inhibitory pep-
tydazy dipeptydylowej IV 
(DPP-4)

Saxagliptinum: Onglyza (Bri-
stol-Myers Squibb/AstraZeneca) 

wskazany jest w leczeniu skoja-
rzonym cukrzycy typu 2, w celu 
poprawy kontroli glikemii u do-
rosłych pacjentów:
• leczonych jednocześnie met-

forminą, kiedy stosowanie met-
forminy w połączeniu z dietą i 
wysiłkiem fizycznym jest nie-
wystarczające do uzyskania od-
powiedniej kontroli glikemii;

• leczonych jednocześnie sulfo-
nylomocznikiem, kiedy stoso-
wanie sulfonylomocznika w 
połączeniu z dietą i wysiłkiem 
fizycznym jest niewystarczają-
ce do uzyskania odpowiedniej 
kontroli glikemii u pacjentów, u 
których stosowanie metforminy 
nie jest właściwe;

• leczonych jednocześnie tiazoli-
dynodionem, kiedy stosowanie 
tiazolidynodionu, w połączeniu 
z dietą i wysiłkiem fizycznym, 
jest niewystarczające do uzy-
skania odpowiedniej kontroli 
glikemii u pacjentów, u których 
właściwe jest stosowanie tiazo-
lidynodionu.

Saksagliptyna jest bardzo silnym 
(Ki: 1,3 nM), wybiórczym, od-
wracalnym, kompetycyjnym in-
hibitorem DPP-4. U pacjentów 
z cukrzycą typu 2 podanie sak-
sagliptyny prowadzi do zahamo-
wania aktywności enzymu DPP-
4 przez 24 godziny. Po doustnym 
podaniu glukozy zahamowanie 
DPP-4 powodowało 2-krotne do 
3-krotnego zwiększenie stężenia 
krążących czynnych hormonów 
inkretynowych, w tym glukago-
nopodobnego peptydu-1 (GLP-1) 
i zależnego od glukozy polipep-
tydu insulinotropowego (GIP), 
zmniejszenie stężenia glukagonu 
oraz zwiększenie zależnej od stę-
żenia glukozy odpowiedzi komó-
rek beta, co powodowało zwięk-
szenie stężenia insuliny i stężenia 
peptydu C. Zwiększenie stężenia 

insuliny wydzielanej przez ko-
mórki beta trzustki i zmniejszenie 
stężenia glukagonu wydzielanego 
przez komórki alfa trzustki, było 
związane z mniejszym stężeniem 
glukozy na czczo i mniejszymi 
zwyżkami glikemii po doustnym 
podaniu glukozy lub po posiłku. 
Saksagliptyna u pacjentów z cuk-
rzycą typu 2 poprawia kontrolę 
glikemii przez zmniejszenie stę-
żenia glukozy na czczo i po po-
siłku.
Wcześniej zarejestrowano 2 inne 
inhibitory peptydazy dipeptydy-
lowej IV: sitagliptynę i wildaglip-
tynę.

A10BX – Inne leki obniżają-
ce poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin

Repaglinidum: Enyglid (Krka) 
jest wskazany dla pacjentów z 
cukrzycą typu 2 (cukrzyca insuli-
noniezależna), u których hipergli-
kemia nie może być dłużej właś-
ciwie kontrolowana za pomocą 
diety, zmniejszenia masy ciała i 
ćwiczeń fizycznych. Repaglinid 
jest również wskazany w skoja-
rzonym leczeniu z metforminą 
pacjentów z cukrzycą typu 2, u 
których leczenie samą metformi-
ną nie spowodowało zadowala-
jącego wyrównania stężenia glu-
kozy we krwi. Leczenie należy 
rozpocząć wspomagająco z dietą 
i wysiłkiem fizycznym w celu 
zmniejszenia stężenia glukozy we 
krwi wzrastającego po posiłkach.
Repaglinid jest krótko działają-
cym lekiem pobudzającym wy-
dzielanie insuliny. Zmniejsza stę-
żenie glukozy we krwi poprzez 
pobudzanie uwalniania insuliny 
z trzustki, co zależy od obecno-
ści czynnych komórek beta w 
obrębie wysp trzustkowych. Re-
paglinid zamyka zależne od ATP 
kanały potasowe w błonie komó-
rek beta, łącząc się z innym miej-
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scem wiązania, niż pozostałe leki 
stymulujące wydzielanie insuli-
ny. Prowadzi to do depolaryzacji 
komórek beta, otwarcia kanałów 
wapniowych i zwiększonego na-
pływu jonów wapnia do komórek, 
a w konsekwencji do uwolnienia 
insuliny z komórek beta.
Wcześniej w ramach procedury 
centralnej zarejestrowano w UE 3 
preparaty repaglinidu: Novonorm 
(dostępny w Polsce) oraz Prandin 
(oba: Novo Nordisk) i Repaglinide 
Teva (Teva Pharma).

b – Krew I UKłAD 
KrwIotwórCzy
B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

Clopidogrelum: Clopidogrel My-
lan Pharma (Mylan) to 29. za-
rejestrowana marka preparatów 
klopidogrelu. Na rynku dostępne 
są 4 leki: Plavix (Sanofi Pharma 
Bristol-Myers Squibb; lek orygi-
nalny), Areplex (Adamed), Zyllt 
(Krka) i od sierpnia 2008 Clopidix 
(Lekam). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Egitromb (Egis), 
Clopidogrel Jenson (Jenson Phar-
maceutical Services), Trombex 
(Zentiva) oraz zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej leki: Clopidogrel 1A Phar-
ma (Acino Pharma), Clopidogrel 
Acino (Acino Pharma), Clopido-
grel Acino Pharma (Acino Phar-
ma), Clopidogrel Acino Pharma 
GmbH (Acino Pharma), Clopi-
dogrel BMS (Bristol-Myers Squ-
ibb), Clopidogrel DURA (Mylan 
dura), Clopidogrel HCS (HCS), 
Clopidogrel Hexal (Acino Phar-
ma), Clopidogrel Krka (Krka), 
Clopidogrel Mylan (Mylan), Clo-
pidogrel Qualimed (Qualimed), 
Clopidogrel Ratiopharm (Acino 
Pharma), Clopidogrel Ratiopharm 

GmbH (Acino Pharma), Clopi-
dogrel Sandoz (Acino Pharma), 
Clopidogrel TAD (Tad Pharma), 
Clopidogrel Teva (Teva Pharma), 
Clopidogrel Winthrop (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb), 
Grepid (Pharmathen), Iscover 
(Bristol-Myers Squibb), Zopya 
(Norpharm Regulatory Services) 
i Zylagren (Krka).
Zarejestrowane preparaty różnią 
się solą klopidogrelu. Wodoro-
siarczan klopidogrelu zawiera 12 
preparatów: Areplex, Clopidix, 
Clopidogrel BMS, Clopidogrel 
Jenson, Clopidogrel Teva, Clo-
pidogrel Winthrop, Egitromb, 
Iscover, Plavix, Trombex, Zyla-
gren, Zyllt. Bezylan klopidogrelu 
zawiera 10 preparatów: Clopi-
dogrel 1A Pharma, Clopidogrel 
Acino, Clopidogrel Acino Phar-
ma, Clopidogrel Acino Pharma 
GmbH, Clopidogrel Hexal, Clo-
pidogrel Mylan Pharma, Clopi-
dogrel Ratiopharm, Clopidogrel 
Ratiopharm GmbH, Clopidogrel 
Sandoz, Grepid. Chlorowodorek 
klopidogrelu zawiera 7 prepara-
tów: Clopidogrel DURA, Clopi-
dogrel HCS, Clopidogrel Krka, 
Clopidogrel Mylan, Clopidogrel 
Qualimed, Clopidogrel TAD, Zo-
pya.

B03 – Leki stosowane w nie-
dokrwistości; B03X/B03XA 
– Inne leki stosowane w 
niedokrwistości

Epoetinum theta: Biopoin (CT 
Arzneimittel) i Eporatio (Ra-
tiopharm) są wskazane w lecze-
niu objawowej niedokrwistości 
w przebiegu przewlekłej niewy-
dolności nerek u pacjentów doro-
słych oraz w leczeniu objawowej 
niedokrwistości u dorosłych pa-
cjentów z nieszpikowymi nowo-
tworami złośliwymi, u których 
stosuje się chemioterapię.
Ludzka erytropoetyna jest gliko-

proteiną, endogennym hormo-
nem będącym głównym regula-
torem pobudzającym tworzenie 
się erytrocytów poprzez specy-
ficzne interakcje z receptorem dla 
erytropoetyny znajdującym się 
na komórkach progenitorowych 
szpiku kostnego. Erytropoetyna 
jest czynnikiem stymulującym 
mitozę oraz hormon odpowie-
dzialny za różnicowanie się ko-
mórek. Wytwarzanie erytropoe-
tyny i jego regulacja zachodzi 
głównie w nerkach w odpowiedzi 
na zmiany natlenowania tkanek. 
U pacjentów z przewlekłą nie-
wydolnością nerek dochodzi do 
zaburzeń wytwarzania erytropoe-
tyny, a jej niedobór jest główną 
przyczyną niedokrwistości. U 
pacjentów z nowotworem złośli-
wym otrzymujących chemiotera-
pię, niedokrwistość ma etiologię 
wieloczynnikową. U tych osób 
istotny wpływ na występowanie 
niedokrwistości ma zarówno nie-
dobór erytropoetyny, jak i zmniej-
szona odpowiedź erytroidalnych 
komórek progenitorowych na en-
dogenną erytropoetynę. Epoety-
na teta ma identyczną sekwencję 
aminokwasów i podobny skład 
węglowodanowy (glikozylacja), 
jak endogenna ludzka erytropoe-
tyna.

C – UKłAD SerCowo-
NACzyNIowy

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Irbesartanum: Irbesartan Teva 
(Teva Pharma) jest wskazany do 
stosowania w leczeniu nadciśnie-
nia tętniczego pierwotnego oraz 
leczenia współistniejącej choroby 
nerek u pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym i cukrzycą typu 2 jako 
część przeciwnadciśnieniowego 
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postępowania terapeutycznego. 
Irbesartan jest silnym, aktywnym 
po podaniu doustnym, selektyw-
nym antagonistą receptora angio-
tensyny II typ AT1. Jego działanie 
powoduje zwiększenie stężenia 
w osoczu reniny i angiotensyny 
II oraz zmniejszenie stężenia al-
dosteronu w osoczu. Irbesartan 
w dawkach terapeutycznych nie 
wpływa znacząco na stężenie po-
tasu w osoczu. 
Irbesartan Teva to 7. zarejestrowa-
ny lek z irbesartanem. W sierpniu 
1997 zarejestrowano centralnie 
w UE preparaty Aprovel (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb; 
zarejestrowany w Polsce w ramach 
procedury narodowej w sierpniu 
1998) i Karvea (Bristol-Myers 
Squibb), w styczniu 2007 prepa-
raty Irbesartan Winthrop (Sanofi 
Pharma Bristol-Myers Squibb) i 
Irbesartan BMS (Bristol-Myers 
Squibb), w grudniu 2008 Irbesar-
tan Krka, a w Polsce w kwietniu 
2009 Irbesartan Miklich. Do 
sprzedaży w Polsce wprowadzono 
dotychczas tylko Aprovel.

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DX - Antagoniści angio-
tensyny II, blokery kanału 
wapniowego i tiazydowe 
leki moczopędne; C09DX01 
– Walsartan, amlodypina i 
hydrochlorotiazyd

Valsartanum+amlodipinum+hyd
rochlorothiazidum: Exforge HCT 
i Imprida HCT (Novartis Euro-
pharm) są wskazane w leczeniu sa-
moistnego nadciśnienia tętniczego 
u dorosłych pacjentów, których 
ciśnienie krwi jest odpowiednio 
kontrolowane podczas leczenia 
skojarzonego amlodypiną, wal-
sartanem i hydrochlorotiazydem 
(HCT), jako leczenie zastępujące 
przyjmowanie tych substancji 
czynnych w trzech oddzielnych 

preparatach lub w dwóch prepara-
tach, z których jeden zawiera dwie 
substancje czynne (np. Copalia, 
Dafiro, Exforge i Imprida – wszyst-
kie: Novartis Europharm), a drugi 
pozostałą substancję czynną.
Leki Exforge HCT i Imprida HCT 
zawierają trzy składniki przeciw-
nadciśnieniowe o uzupełniają-
cych się mechanizmach kontro-
lowania ciśnienia krwi u pacjen-
tów z samoistnym nadciśnieniem 
tętniczym: amlodypina należy do 
grupy antagonistów wapnia, wal-
sartan do grupy leków będących 
antagonistami angiotensyny II, a 
hydrochlorotiazyd należy do gru-
py tiazydowych leków moczopęd-
nych. Skojarzenie tych substancji 
powoduje addytywne działanie 
przeciwnadciśnieniowe.

j – LeKI PrzeCIwzAKAź-
Ne DzIAłAjąCe oGóLNIe

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AF 
– Nukleozydowe i nukleoty-
dowe inhibitory odwrotnej 
transkryptazy

Lamivudinum: Lamivudine Teva 
(Teva Pharma) stosuje się w le-
czeniu przewlekłego wirusowego 
zapalenia wątroby typu B u doro-
słych z wyrównaną chorobą wą-
troby z objawami czynnej repli-
kacji wirusa, trwale podwyższo-
ną aktywnością aminotransferazy 
alaninowej w surowicy (AlAT) i 
histologicznym potwierdzeniem 
czynnego stanu zapalnego w wą-
trobie i (lub) zwłóknienia, a także 
u chorych z niewyrównaną cho-
robą wątroby. Lamiwudyna jest 
metabolizowana, zarówno przez 
zakażone wirusem, jak i nieza-
każone komórki, do trójfosfora-
nu, który jest aktywną pochodną 
związku macierzystego. Trójfo-

sforan lamiwudyny działa jako 
substrat dla wirusowej polime-
razy HBV. Dalsze tworzenie się 
wirusowego DNA jest blokowa-
ne przez włączenie trójfosforanu 
lamiwudyny do łańcucha i wy-
nikające z tego zakończenie jego 
powstawania.
Lamivudine Teva to 1. zarejestro-
wany lek generyczny. Na rynku 
z tymi samymi wskazaniami do-
stępny jest lek oryginalny Zeffix 
(GlaxoSmithKline), zarejestro-
wany centralnie w UE w lipcu 
1999.
Lamiwudynę stosuje się także 
przeciwko wirusowi HIV powo-
dującemu AIDS – na rynku do-
stępny jest preparat Epivir (Gla-
xoSmithKline), zarejestrowany 
centralnie w UE w sierpniu 1996. 
Dawniej dostępny był w Polsce 
z tym wskazaniem preparat 3TC 
(GlaxoSmithKline), zarejestro-
wany w lipcu 1998, ale jego kra-
jowe pozwolenie już wygasło.

J07 – Szczepionki; J07B 
– Szczepionki wirusowe; 
J07BB – Szczepionki prze-
ciw grypie

Influenzae vaccinum: Pandemic 
Influenza Vaccine H5N1 Bax-
ter (Baxter) i Foclivia (Novartis 
Vaccines and Diagnostics) to od-
powiednio 5. i 6. zarejestrowana 
w Europie szczepionka przeciw 
grypie pandemicznej, zwanej 
„ptasią grypą”.
Pandemic Influenza Vaccine 
H5N1 Baxter (generyczna wersja 
szczepionki Celvapan) zawiera 
cały wirion, namnażany na ko-
mórkach Vero, inaktywowany 
(7,5 mcg hemaglutyniny). Ocenę 
działania szczepionki przeprowa-
dzono u dorosłych w wieku 18-59 
lat i u osób starszych w wieku 60 
lat i powyżej.
Foclivia (bliźniacza wersja szcze-
pionki Focetria) zawiera inakty-
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wowane antygeny powierzchnio-
we (hemaglutyninę i neuramini-
dazę) i ulepszony adiuwant.
Wskazaniem dla obu szczepio-
nek jest profilaktyka grypy w 
przypadku oficjalnie ogłoszonej 
pandemii. Pandemiczne szcze-
pionki przeciw grypie należy 
stosować zgodnie z oficjalnymi 
zaleceniami. Szczepionki zostały 
dopuszczone do obrotu zgodnie z 
procedurą „dopuszczenia w wy-
jątkowych okolicznościach”.
W marcu 2007 zarejestrowano 
szczepionkę Daronrix (GlaxoS-
mithKline Biologicals) zawiera-
jącą cały wirion i standardowy 
adiuwant, a w maju 2007 szcze-
pionkę Focetria (Novartis Vacci-
nes & Diagnostics) zawierającą 
antygeny powierzchniowe (he-
maglutyninę i neuraminidazę) 
i ulepszony adiuwant. W maju 
2008 zarejestrowano Pandemrix 
(GlaxoSmithKline Biologicals) 
- szczepionkę zawierającą roz-
szczepiony wirion wirusa H5N1 
i specjalny adiuwant powodujący 
zwiększenie stopnia odpowiedzi 
immunologicznej, dzięki czemu 
możliwe było obniżenie daw-
ki antygenu w tej szczepionce. 
W marcu 2009 zarejestrowano 
szczepionkę Celvapan (Baxter) 
zawierającą cały inaktywowany 
wirion.
Zarejestrowane są także szcze-
pionki prepandemiczne, przezna-
czone do stosowania w 4.-5. fazie 
rozwoju pandemii: Prepandrix i 
Prepandemic influenza vaccine 
(H5N1) (obie: GlaxoSmithKline 
Biologicals).

L – LeKI PrzeCIwNowo-
tworowe I wPływAją-
Ce NA UKłAD oDPorNoś-

CIowy
L04/L04A – Leki hamujące 
układ odpornościowy;

L04AB – Inhibitory czynni-
ka martwicy nowotworów 
alfa (TNFα)

Certolizumabi pegolum: Cimzia 
(UCB Pharma) w skojarzeniu z 
metotreksatem jest wskazany u 
dorosłych pacjentów w leczeniu 
czynnego reumatoidalnego za-
palenia stawów (RZS) o umiar-
kowanym lub ciężkim nasileniu, 
jeśli odpowiedź na leki prze-
ciwreumatyczne modyfikujące 
przebieg choroby, w tym na me-
totreksat, jest  niewystarczająca. 
Produkt Cimzia można stosować 
w monoterapii w przypadku, gdy 
metotreksat jest źle tolerowany 
lub gdy dalsze leczenie metotrek-
satem jest niewskazane. Wykaza-
no, że produkt Cimzia podawany 
w skojarzeniu z metotreksatem 
zmniejsza szybkość postępu 
uszkodzenia stawów mierzonego 
radiologicznie oraz powoduje po-
prawę stanu czynnościowego.
Certolizumab pegol jest rekom-
binowanym, humanizowanym 
fragmentem Fab’ przeciwciała 
przeciwko czynnikowi martwi-
cy nowotworów alfa (TNFα), 
uzyskiwanym przez ekspresję 
w komórkach Escherichia coli i 
sprzęganym z polietylenogliko-
lem (PEG). TNFα jest cytokiną 
prozapalną, która odgrywa za-
sadniczą rolę w procesach zapal-
nych. Cimzia w sposób wybiór-
czy neutralizuje działanie TNFα, 
ale nie neutralizuje limfotoksyny 
α (TNFβ). Wykazano, że Cimzia 
neutralizuje zarówno błonową, 
jak i rozpuszczalną formę ludz-
kiego TNFα w sposób zależny od 
dawki. Inkubacja monocytów z 
produktem Cimzia spowodowała 
zależne od dawki zahamowanie 
indukowanego lipopolisachary-
dem (LPS) wytwarzania TNFα 
i IL1β w ludzkich monocytach. 
Cimzia nie zawiera fragmentu 

krystalizującego (Fc), który nor-
malnie występuje w kompletnych 
przeciwciałach, dlatego in vitro 
nie wiąże dopełniacza ani nie po-
woduje cytotoksyczności komór-
kowej zależnej od przeciwciał. 
Nie indukuje apoptozy in vitro 
w ludzkich monocytach lub lim-
focytach pochodzących z krwi 
obwodowej, ani nie powoduje 
degranulacji neutrofili.
Golimumabum: Simponi (Cen-
tocor):

w skojarzeniu z metotreksa-•	
tem jest wskazany w leczeniu 
czynnego reumatoidalnego 
zapalenia stawów o umiarko-
wanym i ciężkim nasileniu u 
dorosłych pacjentów niedo-
statecznie reagujących na le-
czenie przeciwreumatycznymi 
lekami modyfikującymi prze-
bieg choroby, w tym meto-
treksatem; leczenie produktem 
Simponi poprawia sprawność 
fizyczną w tej grupie pacjen-
tów;
stosowany w monoterapii lub •	
w skojarzeniu z metotreksatem 
jest wskazany w leczeniu ak-
tywnej i postępującej postaci 
łuszczycowego zapalenia sta-
wów u dorosłych, kiedy odpo-
wiedź na poprzednie leczenie 
lekami przeciwreumatycznymi 
modyfikującymi przebieg cho-
roby była niewystarczająca; 
leczenie produktem Simponi 
poprawia sprawność fizyczną 
w tej grupie pacjentów;
jest wskazany w leczeniu cięż-•	
kiej, czynnej postaci zesztyw-
niającego zapalenia stawów 
kręgosłupa u dorosłych pa-
cjentów, którzy niewystarcza-
jąco zareagowali na konwen-
cjonalne leczenie.

Golimumab jest ludzkim prze-
ciwciałem monoklonalnym IgG1, 
wytwarzanym przez mysią linię 
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komórkową hybridoma z użyciem 
technologii rekombinacji DNA. 
Tworzy stabilne kompleksy o 
dużym powinowactwie zarówno 
do rozpuszczalnej, jak i przez-
błonowej postaci ludzkiego czyn-
nika martwicy nowotworu alfa 
(TNF-α), zapobiegając wiązaniu 
się TNF-α z jego receptorami. 
Wykazano, że wiązanie ludzkiego 
TNF przez golimumab neutralizu-
je indukowaną przez TNF-α eks-
presję na powierzchni komórek 
cząsteczki adhezyjnej E-selek-
tyny, cząsteczki adhezji między-
komórkowej naczyń (VCAM-1) 
i międzykomórkowej cząsteczki 
adhezyjnej (ICAM)-1 komórek 
śródbłonka. W badaniach in vi-
tro, wydzielanie interleukiny 6 
(IL-6), interleukiny 8 (IL-8) oraz 
czynnika stymulującego wzrost 
kolonii granulocytów (GM-CSF) 
indukowane przez TNF było ha-
mowane przez golimumab. Ob-
serwowano poprawę w stężeniu 
białka C reaktywnego relatywnie 
do grupy placebo i grupy leczonej 
produktem Simponi, powodującą 
znaczące zmniejszenie w stosun-
ku do wartości wyjściowych stę-
żeń interleukiny 6 (IL-6), cząste-
czek ICAM-1, metaloproteinazy 
(MMP)-3 oraz czynnika wzrostu 
komórek śródbłonka naczynio-
wego (VEGF) w porównaniu z 
leczeniem kontrolnym. Dodat-
kowo u pacjentów z reumatoi-
dalnym zapaleniem stawów oraz 
zesztywniającym zapaleniem sta-
wów kręgosłupa zmniejszyło się 
stężenie TNF-α, oraz u pacjentów 
z łuszczycowym zapaleniem sta-
wów zmniejszyło się stężenie in-
terleukiny 8 (IL-8).

L04AC – Inhibitory inter-
leukiny

Canakinumabum: Ilaris (Novar-
tis Europharm) jest wskazany do 
stosowania u dorosłych, młodzie-

ży i dzieci w wieku od 4 lat i o ma-
sie ciała powyżej 15 kg w leczeniu 
okresowych zespołów zależnych 
od kriopiryny (CAPS, ang. Cry-
opyrin-Associated Periodic Syn-
dromes), m.in.: zespołu Muckle
-Wellsa (MWS), noworodkowej 
zapalnej choroby wieloukładowej 
(zespołu NOMID, ang. Neonatal-
Onset Multisystem Inflammatory 
Disease) / przewlekłego niemow-
lęcego zespołu neurologiczno-
skórno-stawowego (CINCA, ang. 
Chronic Infantile Neurological, 
Cutaneous, Articular Syndrome), 
ostrej postaci rodzinnej zimnej 
pokrzywki (FCAS, ang. Familial 
Cold Autoinflammatory Syndro-
me) / rodzinnej zimnej pokrzyw-
ki (FCU, ang. Familial Cold Ur-
ticaria) z objawami innymi niż 
pokrzywkowa wysypka skórna 
wywołana zimnem. 
Kanakinumab jest w pełni ludz-
kim przeciwciałem monoklonal-
nym klasy IgG1/κ skierowanym 
przeciwko ludzkiej interleuki-
nie-1 beta (IL-1 beta). Kanaki-
numab wykazuje wysokie powi-
nowactwo do ludzkiej IL-1 beta. 
Blokując interakcję IL-1 beta z 
jej receptorami, neutralizuje bio-
logiczną aktywność IL-1 beta, co 
zapobiega aktywacji genu przez 
IL-1 beta i tym samym wytwarza-
niu mediatorów reakcji zapalnej. 
Lek został dopuszczony do obrotu 
zgodnie z procedurą „dopuszcze-
nia w wyjątkowych okolicznoś-
ciach”. Oznacza to, że ze wzglę-
du na rzadkie występowanie cho-
roby, nie było możliwe uzyska-
nie pełnej informacji dotyczącej 
korzyści i ryzyka związanych ze 
stosowaniem tego produktu lecz-
niczego. Europejska Agencja ds. 
Produktów Leczniczych (EMEA) 
dokona przeglądu wszystkich 
dostępnych nowych informacji 
o produkcie raz do roku i uzu-

pełni dokumentację leku, jeśli to 
będzie konieczne. Ilaris został 
wprowadzony w roku 2007 jako 
lek sierocy.
Rilonaceptum: Arcalyst (Rege-
neron) wskazany jest do leczenia 
okresowych zespołów zależnych 
od kriopiryny (ang. Cryopyrin-
Associated Periodic Syndromes 
- CAPS) z ciężkimi objawami, w 
tym rodzinnej zimnej pokrzywki 
(ang. Familial Cold Autoinflam-
matory Syndrome – FCAS) i 
zespołu Muckle-Wellsa (ang. Mu-
ckle-Wells Syndrome – MWS) u 
dorosłych i dzieci w wieku 12 lat 
i starszych. 
Rylonacept jest dimerycznym 
białkiem fuzyjnym, składającym 
się z domeny łączącej ligand ze-
wnątrzkomórkowej części ludz-
kiego receptora interleukiny-1 
typu I (IL-1RI) i pomocniczego 
białka receptora IL-1 (IL-1RAcP) 
połączonego liniowo z częścią 
Fc ludzkiego przeciwciała IgG1. 
Rylonacept przyłącza się do cy-
tokiny IL-1 i blokuje jej aktyw-
ność, wiążąc zarówno IL-1β jak 
i IL-1α, które są głównymi cyto-
kinami prozapalnymi, biorącymi 
udział w wielu chorobach zapal-
nych. Rylonacept wiąże również 
endogennego antagonistę recep-
tora IL-1 (IL-1ra), jednakże ze 
słabszym powinowactwem niż 
dla IL-1β lub IL-1α. 
Lek został dopuszczony do obrotu 
zgodnie z procedurą „dopuszcze-
nia w wyjątkowych okolicznoś-
ciach”. Oznacza to, że ze wzglę-
du na rzadkie występowanie cho-
roby, nie było możliwe uzyska-
nie pełnej informacji dotyczącej 
korzyści i ryzyka związanych ze 
stosowaniem tego produktu lecz-
niczego. Europejska Agencja ds. 
Produktów Leczniczych (EMEA) 
dokona przeglądu wszystkich 
dostępnych nowych informacji o 
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produkcie raz do roku i uzupełni 
dokumentację leku, jeśli to bę-
dzie konieczne. Arcalyst został 
wprowadzony w roku 2007 jako 
lek sierocy.

M – UKłAD MIęśNIowo-
SzKIeLetowy

M05 – Leki stosowane w 
chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na struk-
turę i mineralizację kości; 
M05BB – Bifosfoniany, leki 
złożone

Acidumalendronicum+
colecalciferolum: Alendrona-
te sodium and colecalciferol, 
MSD (Merck Sharp & Dohme) 
to bliźniaczy lek w stosunku do 
wcześniej zarejestrowanych pre-
paratów tej samej firmy: w sierp-
niu 2005 Fosavance i w styczniu 
2007 Adrovance. Wskazaniem 
jest leczenie osteoporozy po me-
nopauzie u pacjentek z ryzykiem 
niedoboru witaminy D. Leki te 
zmniejszają ryzyko złamań krę-
gów i kości udowej. Osteoporo-
za jest definiowana jako choroba, 
w której gęstość mineralna ko-
ści mierzona w kręgosłupie lub 
w kości udowej zmniejsza się o 
2,5 odchylenia standardowego w 
odniesieniu do wartości średniej 
przyjętej dla populacji osób mło-
dych lub gdy wystąpiły uprzednio 
złamania z powodu łamliwości 
kości, niezależnej od jej gęsto-
ści mineralnej. Alendronian sodu 

jest bisfosfonianem hamującym 
osteoklastyczną resorpcję kości, 
nie wpływając bezpośrednio na 
proces ich tworzenia. Witamina 
D3 (cholekalcyferol) wytwarzana 
jest w skórze człowieka w wyniku 
przemiany 7-dehydrocholestero-
lu, pod wpływem działania świat-
ła ultrafioletowego. W przypadku 
braku dostatecznej ekspozycji na 
światło słoneczne, witamina D3 
stanowi niezbędny składnik diety. 
Głównym działaniem aktywnych 
metabolitów witaminy D3 jest 
zwiększenie wchłaniania jonów 
wapniowych i fosforanowych w 
jelitach, a także regulacja stężenia 
wapnia w osoczu krwi, wydziela-
nie nerkowe wapnia i fosforanów, 
budowanie i resorpcja kości.

M09/M09A/M09AX – Inne 
leki stosowane w chorobach 
układu mięśniowo-szkiele-
towego (klasyfikacja tym-
czasowa, WHO nie ustaliła 
jeszcze klasy dla tego pre-
paratu)

Characterized viable autologo-
us cartilage cells expanded ex 
vivo expressing specific marker 
proteins: ChondroCelect (TiGe-
nix) jest zawiesiną do implanta-
cji oznakowanych, zdolnych do 
życia autologicznych komórek 
chrząstki namnożonych ex vivo, 
zawierających specyficzne białka 
markerowe. Preparat jest wska-
zany w naprawie pojedynczych 
objawowych uszkodzeń chrząst-

ki kłykcia udowego stawu kola-
nowego (w stopniu III lub IV w 
klasyfikacji Międzynarodowego 
Towarzystwa Naprawy Chrząst-
ki Stawowej [International Car-
tilage Repair Society - ICRS]) u 
osób dorosłych. Mogą być obec-
ne współistniejące bezobjawowe 
uszkodzenia chrząstki (stopnia 
I lub II wg ICRS). Wykazanie 
skuteczności opiera się na rando-
mizowanym, kontrolowanym ba-
daniu oceniającym skuteczność 
produktu ChondroCelect u pa-
cjentów z uszkodzeniami o wiel-
kości 1-5 cm². Preparat Chondro-
Celect musi być podawany przez 
odpowiednio wykwalifikowane-
go chirurga, wyłącznie w warun-
kach szpitalnych, podczas zabie-
gu artrotomii. Jest przeznaczony 
wyłącznie do stosowania autolo-
gicznego i powinien być stoso-
wany po opracowaniu chirurgicz-
nym rany (przygotowaniu szko-
dzonego podłoża), jednocześnie z 
fizycznym uszczelnieniem zmia-
ny (umieszczeniem błony biolo-
gicznej, najlepiej kolagenowej) 
i rehabilitacją. Liczba komórek, 
którą należy podać, zależy od 
wielkości (powierzchnia w cm2) 
uszkodzenia chrząstki. Każdy 
produkt zawiera indywidualną 
dawkę leczniczą z odpowiednią 
liczbą komórek potrzebną do le-
czenia uszkodzenia o wielkości 
wcześniej określonej na podsta-
wie pomiarów podczas biopsji.
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W październiku 2009 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 34 nowe marki 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A02BC Omeprazolum omepragal SMB PL 09.2008
A06AB Frangulae corticis 

extractum
Normolax 
Control

Herbapol Lublin PL 04.2004 
Slimfigura 2, zm. 
2007 Normolax 
Control

A10BG Pioglitazonum Actos Takeda UE 02.2001
A10BX Liraglutidum Victoza Novo Nordisk UE 06.2009
B05AA Albuminum humanum Albunorm Octapharma PL 08.2008
B05AA Albuminum humanum Uman Albumin 

Kedrion
Kedrion PL 01.2004

B05BA Nutrimentum SmofKabiven eF Fresenius Kabi PL 02.2009
B05XA Solutio Ringeri ringer Baxter PL 02.2006
C07AB Nebivololum Nebilenin Adamed PL 03.2009
C09AA Perindoprilum Perindoran Ranbaxy PL 08.2008
C09CA Valsartanum tensart Egis PL 02.2009 

Ramartan, zm. 
06.2009 Tensart

C10AC Colesevelamum Cholestagel Genzyme UE 03.2004
G04BE Sildenafilum Vizarsin Krka UE 09.2009
J01CR05 Piperacillinum + 

tazobactamum
tazacylin Axxon PL 05.2009

J01FA Azithromycinum Azithro-Mepha Mepha PL 05.2008
L01BC Gemcitabinum Gitrabin Actavis PL 06.2009
L02BG Anastrozolum zolastrol Biogened PL 10.2008
L03AA Filgrastimum zarzio Sandoz UE 02.2009
L04AC Tocilizumabum roActemra Roche UE 01.2009
L04AX Azathioprinum Immunoprin Ebewe PL 11.2005 

Azapharm, 
zm. 08.2007 
Immunoprin

M01AE Ibuprofenum Iburion Orion PL 07.2009
M03AC Rocuronii bromas r o c u r o n i u m 

Kabi
Fresenius Kabi PL 04.2009

N02AA59 Codeinum + 
paracetamolum

Ultracod Zentiva PL 12.2008

N03AX Lamotriginum epitrigine Actavis PL 07.2005
N03AX Topiramatum topigen Biogened PL 02.2009
N05AD Droperidolum Xomolix ProStrakan PL 09.2008
N05AX Risperidonum orizon Orion PL 03.2009
N06AB Citalopramum Citalopram bMM 

Pharma
Lefarm PL 07.2008

N06DA Donepezilum Alzdone Unia PL 06.2009
N06DA Donepezilum Donecept Actavis PL 03.2009
R03AC Formoterolum Atimos Torrex Chiesi PL 09.2006
R03AK07 Beclometasonum + 

formoterolum
Fostex Torrex Chiesi PL 06.2007

R03DC Montelukastum eonic Gedeon Richter PL 04.2009
R03DC Montelukastum Montelak Medreg PL 03.2009

NowośCI NA ryNKU – PAźDzIerNIK 2009
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A – PrzewóD 
PoKArMowy I 
MetAboLIzM

A 0 2  –  L e k i  s t o s o w a n e  w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
wrzodowej  i  re f luks ie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A06/A06A – Leki przeczyszczające; 
A 0 6 A B  –  L e k i 
przeczyszczające drażniące

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; 
A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 
wyłączeniem insulin;
A 1 0 B G  –  P o c h o d n e 
tiazolidynodionu
A10BX – Inne leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 
wyłączeniem insulin

b – Krew I UKłAD 
KrwIotwórCzy

B05 – Substytuty osocza i płyny do 
wlewów;
B05A – Krew i preparaty 
krwiozastępcze; B05AA – 
Substytuty osocza i frakcje 
białek osocza krwi
B05B –  Roz twory  do 
podawania dożylnego; 
B05BA – Roztwory do 
żywienia pozajelitowego;
B05X – Dożylne roztwory 
doda tkowe;  B05XA – 
Roztwory elektrolitów

C – UKłAD SerCowo-
NACzyNIowy

C07/C07A – Leki blokujące 
receptory β-adrenergiczne; 
C 0 7 A B  –  S e l e k t y w n e 
leki blokujące receptory 
β-adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AC 
– Leki  wiążące kwasy 
żółciowe

G – UKłAD MoCzowo-
PłCIowy I horMoNy 

PłCIowe
G04 – Leki urologiczne; G04B 

– Inne leki urologiczne, 
w tym przeciwskurczowe; 
G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji

j – LeKI 
PrzeCIwzAKAźNe 

DzIAłAjąCe oGóLNIe
J01 – Leki przeciwbakteryjne 

działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne – 
penicyliny; J01CR – Złożone 
preparaty penicylin, w tym z 
inhibitorami beta-laktamaz; 
J01CR05 – Piperacylina i 
inhibitor enzymatyczny
J 0 1 F  –  M a k r o l i d y , 
l i n k o z a m i d y  i 
streptograminy, J01FA – 
Makrolidy

L – LeKI 
PrzeCIwNowotworowe 
I wPływAjąCe NA UKłAD 

oDPorNośCIowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 

L01B – Antymetabolity; 
L 0 1 B C  –  A n a l o g i 
pirymidyny

L02 – Leki hormonalne; L02B – 
Antagoniści hormonów i 
leki o zbliżonym działaniu; 
L 0 2 B G  –  I n h i b i t o r y 
enzymów

L03/L03A – Środki pobudzające 
układ odpornościowy; 
L 0 3 A A  –  C z y n n i k i 
pobudzające wzrost kolonii 
komórkowych

L04/L04A – Leki hamujące układ 
odpornościowy;
L04AC – Inhibitory 
interleukiny
L04AX – Inne leki hamujące 
układ odpornościowy

M – UKłAD MIęśNIowo-
SzKIeLetowy

M01 – Leki przeciwzapalne i 
p r z e c i w re u m a t y c z n e ; 
M01A – Niesterydowe 
lek i  przec iwzapalne  i 
p r z e c i w re u m a t y c z n e ; 
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; 
M03A – Środki zwiotczające 
m i ę ś n i e  d z i a ł a j ą c e 
obwodowo; M03AC – Inne 
czwartorzędowe związki 
amoniowe

N – UKłAD Nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – 

Opioidy; N02AA – Naturalne 
alkaloidy opium; N02AA59 
–  Kodeina ,  preparaty 
złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

N 0 3 / N 0 3 A  –  L e k i 
p r z e c i w p a d a c z k o w e ; 
N 0 3 A X  –  I n n e  l e k i 
przeciwpadaczkowe

N05 – Leki psychotropowe; N05A 
– Leki neuroleptyczne;
N 0 5 A D  –  P o c h o d n e 
butyrofenonu
N 0 5 A X  –  I n n e  l e k i 
neuroleptyczne

N06 – Psychoanaleptyki;
N 0 6 A  –  L e k i 
przeciwdepresyjne; N06AB 
– Selektywne inhibitory 
z w ro t n e g o  w y c h w y t u 
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Przegląd prasy

Misja farmaceuty czy biznes: dokąd zmierza marketing w aptekach?

(…)Apteka powinna się szanować 
– Apteki powinny skupić się na ochronie zdrowia publicznego, a nie na agresywnych formach działania marketingowego. 
Nie powinny konkurować ze sobą ceną leków, zwłaszcza refundowanych, ale jakością usług – uważa Michał 
Pietrzykowski(…)
– Zawsze powtarzam, że apteka powinna się szanować, podobnie jak sklep optyczny czy jubiler. Ale nie można zakazać 
promocji w aptekach! – twierdzi prof. Henryk Mruk z Katedry Handlu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu.

Marketing apteczny to dziś nośny temat. Fachowcy piszą książki z radami, jak dobrze zaplanować i kreatywne 
przygotować akcje promocyjne, jak budować pozycję apteki na rynku i trwałe relacje z klientami. I ostrzegają: kto 
zapomniał o prawach rynku, a pamięta tylko o misji, może stracić źródło utrzymania.(…)

wymień punkty na leki
(…) Wiele aptek funkcjonuje dziś w ramach różnorodnych programów, nazywanych m.in. profilaktyczno-zdrowotnymi. 
„Wejdź do apteki nie tylko po leki!” – głosi hasło jednego z takich programów. Klienci, którzy w nim uczestniczą, 
otrzymują specjalne karty, na których gromadzone są punkty za zakupy. Punkty można wymieniać na nagrody lub rabaty 
na usługi medyczne.(…)

Co wolno, co zakazane 
Zdaniem prof. Henryka Mruka nie można zupełnie zakazać wprowadzania promocji w aptekach: – Promocje tak,  
ale z umiarem i zdrowym rozsądkiem.
(…) W jednej z warszawskich aptek można było wygrać usługi pogrzebowe, a termin wykorzystania promocji był krótki 
– opowiada Michał Pietrzykowski. – Marketing aptek staje się coraz bardziej agresywny. To skrajny przykład, ale proszę 
sobie wyobrazić sytuację, że szpitale ogłaszają promocję: kto skorzysta z naszych usług, za dwie operacje trzecią ma 
gratis. To byłby skandal! – zauważa farmaceuta.

Jego zdaniem powinny pojawić się w końcu uregulowania prawne, które jasno określą, co jest zakazane, a co 
dozwolone w marketingu aptecznym. Na razie w zasadzie jedyne poważne ograniczenia prowadzenia tegoż marketingu 
dotyczą wszelkich działań promocyjnych bezpośrednio związanych z produktami refundowanymi.

źrodlo:Katarzyna Wolnik/Rynek Zdrowia 

 
Opracownie 

dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL 
IMS Poland
2009-11-28

R 0 3 A C  –  S e l e k t y w n i 
agoniści receptorów β2-
adrenergicznych
R03AK – Leki adrenergiczne 
i inne leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; 
R03AK07 – Formoterol 
i inne leki stosowane w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych

serotoniny
N06D – Leki  przeciw 
d e m e n c j i ;  N 0 6 D A  - 
Antycholinoesterazy

r – UKłAD oDDeChowy
R 0 3  –  L e k i  s t o s o w a n e  w 

obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, 
preparaty wziewne;

R03D - Inne leki działające 
ogó ln i e  s to sowane  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych



spoNsor GłówNy

w dNiach 8-10 paździerNika 2009 we wrocławiu odbyła się 
5. MiędzyNarodowa koNfereNcja Naukowo-szkoleNiowa farMaceutów

poNiżej prezeNtujeMy spoNsorów koNfereNcji

Informacja na temat firmy SALUS

historia
1991: założenie firmy przez mgr farm. Aleksandra Żurka
1995: powstanie przedstawicielstwa firmy LACHEMA – BRNO, EBEWE PHARMA - producentów leków onkologicznych;
1995: powstanie składów celnych producentów leków: ABBOTT LABORATORIES, AOP ORPHAN, AVEFLOR, EBEWE 

PHARMA, BAXTER AG, GEROT PHARMAZEUTIKA, MEDAC, SCHERING – PLOUGH, PRO.MED, ZENTIVA, 
GENZYME, VIPHARM, TACTICA

1999: powstanie działu szpitalnego
2000: początek ekspansji na rynek stomatologiczny
2002: przedstawicielstwo w Polsce największych w Europie międzynarodowych targów farmaceutycznych EXPOPHARM
2005: powstanie nowej siedziby firmy z nowocześnie wyposażonym magazynem
2005: nabycie spółki zależnej w Czechach – Aga Komerz
2005: organizacja międzynarodowych konferencji we współpracy z NIA, PTFarm
2007: projekt wsparcia marketingowego dla aptek otwartych „Ta apteka to zdrowie i opieka”
2008: powstanie spółki zależnej na Ukrainie
2009: powstanie internetowego sklepu stomatologicznego Salus Quatro

Misja
Naszą misją jest kompleksowa obsługa farmaceutyczna aptek szpitalnych, otwartych, hurtowni oraz gabinetów stoma-

tologicznych dbając przy tym o dobro i zdrowie pacjentów. W sposób ciągły utrzymujemy i uzupełniamy stan magazynowy 
wszystkich dystrybuowanych leków oraz sprzętu medycznego. W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami, w sposób 
szczególny dbając o jak najlepsze relacje z naszymi partnerami. We wszelkich przejawach naszej działalności mamy na celu stały 
rozwój firmy oraz zadowolenie naszych klientów i pracowników.

Działalność społeczna
Salus International Sp. z o.o. w ciągu kilkunastu lat istnienia trwale zapisał się w otoczeniu jako firma wspierająca akcje 

prozdrowotne i charytatywne. W szczególności wspomaga uczelnie wyższe, szkoły, szpitale, fundacje i stowarzyszenia. Spółka 
należy do grona przedsiębiorstw, które nie tylko dostrzegają potrzeby społeczne, ale także starają się je wspierać poprzez aktywne 
działania na wielu płaszczyznach życia społecznego oraz kulturalnego. Firma wspiera i angażuje się w akcje mające na celu pomoc 
ludziom najbardziej potrzebującym. Od początku istnienia podejmuje i popiera inicjatywy na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 
W 2008 roku firma zaangażowała się w akcję „Stop Lekomanii”, której celem było uświadomienie wpływu naturalnych witamin 
i składników mineralnych na stan układu immunologicznego oraz uwrażliwienie na reklamy leków uznawanych powszechnie 
za niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. W 2009 roku firma wdrożyła własny specjalny program edukacyjny – Przede 
wszystkim zdrowe zęby - skierowany do wszystkich dorosłych pacjentów oraz ich dzieci. Ma on na celu służenie szeroko pojętej 
promocji zdrowia jamy ustnej, w myśl Rezolucji WHO zwracającej uwagę na ścisłą zależność pomiędzy zdrowiem jamy ustnej, 
zdrowiem ogólnym i jakością życia pacjentów w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. 

opracowanie na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej Salus International 
http://www.salusint.com.pl/aktualnosci



sponsorzy:

AMGEN® to międzynarodowa firma biotechnologiczna o ponad 
dwudziestopięcioletnim doświadczeniu w branży farmaceutycznej. Siedziba 
firmy znajduje się w Thousand Oaks w Kalifornii. Jest to największa 
niezależna firma biotechnologiczna, dostarczająca pacjentom nowoczesne 
leki wytwarzane przy użyciu metod rekombinacji genetycznej i biologii 
molekularnej.
   Obecnie na świecie zarejestrowanych jest dziewięć preparatów firmy 
AMGEN, a dalsze dwadzieścia trzy znajdują się w trakcie badań klinicznych 

różnych faz. Produkty firmy AMGEN są stosowane głównie w terapii chorób nowotworowych i reumatycznych.
   Oferta firmy dla współczesnej onkologii i hematologii obejmuje rekombinowane ludzkie pochodne erytropoetyny, 
używane w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej chorobom nowotworowym w przebiegu chemioterapii, oraz preparaty 
rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu granulocytów, stosowane w terapii neutropenii towarzyszącej chemioterapii. 
Najnowszym preparatem firmy AMGEN®, wprowadzonym do leczenia, jest preparat wykorzystujący rekombinowane ludzkie 
przeciwciało monoklonalne przeciwko naskórkowemu czynnikowi wzrostu, zarejestrowany w leczeniu przerzutowego raka 
jelita grubego.

GeDeoN rIChter
 

- w troSCe o zDrowIe PoKoLeŃ

 Firma Gedeon Richter istnieje na rynku od ponad 100 lat – firma została założona na Węgrzech w 1901r.
 Gedeon Richter konsekwentnie realizuje politykę inwestycyjną. Zakup zakładów produkcyjnych w Europie Centralnej i Wschodniej  

w latach 1998-2002 utwierdził mocną pozycję korporacji na rynku farmaceutycznym. Ważnym krokiem na drodze przekształcenia firmy  
w regionalną spółkę międzynarodową było nabycie w 2002r. większościowego udziału w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych „Pol-
fa”. Pozostałe filie produkcyjne Gedeon Richter to: Gedeon Richter Rumunia, Gedeon Richter RUS (Rosja), Gedeon Richter UA (Ukraina) 
oraz Themis (Indie).

Polska jest krajem, w którym Gedeon Richter odkrywa duży potencjał rozwojowy. Na rynku Polskim, Gedeon Richter jest reprezentowa-
ny przez dwie Spółki: Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o. oraz Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.

Polfa Grodzisk funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej Gedeon Richter od 2002 roku. Zgodnie z nowo przyjętą strategią, stanowi bazę 
produkcyjno-rozwojową dla rynku Polskiego. Spółka należy do najbardziej doświadczonych polskich firm farmaceutycznych, bowiem 
została założona w roku 1885 i przez ponad 120 lat działalności zdobyła uznanie środowisk medycznych oraz zaufanie pacjentów. Produkty 
Polfy Grodzisk są także dostępne na rynkach zagranicznych. Dzięki rozbudowanej sieci przedstawicielskiej w krajach Europy Wschodniej 
oraz wykorzystaniu struktur marketingowych Grupy Gedeon Richter, leki Spółki są obecne na niemal wszystkich rynkach europejskich. 
Polska stanowi trzeci co do wielkości rynek eksportowy.

Od dnia 1 stycznia 2009r. na rynku funkcjonuje nowa Spółka o nazwie Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która powstała 
w wyniku połączenia przedstawicielstwa Gedeon Richter Plc. z działem marketingu i sprzedaży Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych 
„Polfa” Sp. z o.o.

Nowa Spółka zajmuje się promocją oraz dystrybucją leków, zarówno GRMP Sp. z o.o., jak i Polfy Grodzisk.
W grupie produktów Firmy znajdują się leki oryginalne, generyczne oraz licencyjne, oferujące skuteczne i nowoczesne metody leczenia 

w niemal wszystkich obszarach terapeutycznych. Wysiłki Działu Badań i Rozwoju koncentrują się na lekach ośrodkowego układu nerwo-
wego i produkcji preparatów stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego i pokarmowego.

Gedeon Richter to również godny zaufania partner, działający w trosce o zdrowie kobiet. Jako jedna z nielicznych firm na świecie oferuje 
preparaty ginekologiczne o tak rozległym zastosowaniu:, najnowocześniejsze doustne tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcję postkoital-
ną ("awaryjną"), preparaty przeciwgrzybicze oraz hormonalną terapię zastępczą. Należy zaznaczyć, iż wraz z uzyskiwaniem coraz lepszych 
wyników w dziedzinie ginekologii, wachlarz produktowy jest stale rozszerzany.

Firma produkuje 107 leków, w ponad 200 formach farmaceutycznych. Obecnie już ponad 50% obrotu stanowią preparaty wprowadzone 
w latach 90-tych.

Jako jedyna korporacja spośród firm wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej Gedeon Richter dysponuje siecią sprzedaży  
i dystrybucji obejmującą pięć kontynentów i trzydzieści państw: posiada 4 zakłady produkcyjne, 30 biur handlowych i 14 przedstawicielstw. 
Spółka działa w krajach Europy Wschodniej i Wspólnoty Państw Niepodległych. Poza Unią Europejską dociera do Stanów 

Zjednoczonych, Japonii oraz do Krajów Bliskiego Wschodu.
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Firma General Motors Poland działa w Polsce od maja 1991 roku. Od samego początku dzia-
łalności rozwijała się bardzo dynamicznie. Obecnie posiada dwie sieci sprzedaży: Opla - liczącą 
70 głównych stacji dealerskich oraz 37 punktów satelitarnych i Chevroleta – liczącą 41 punktów 
dealerskich i 8 satelitarnych.

Działalność produkcyjną General Motors Poland rozpoczęła w 1994 roku, kiedy uruchomiono 
w Warszawie montaż Opla Astry, a następnie od 1998 roku, Vectry. Warszawska montownia 
zakończyła swą działalność w czerwcu 2000 roku, kiedy to głównym ośrodkiem produkcyjnym 
General Motors w Polsce stała się, otwarta w październiku 1998 roku, fabryka w Gliwicach, 
jeden z najnowocześniejszych zakładów tego koncernu na świecie. Nowoczesne metody zarzą-
dzania i produkcji, wykwalifikowana załoga, wysoka jakość oraz troska 

o środowisko, to główne elementy, mające wpływ na sukces tej inwestycji.
Działalność General Motors w Polsce, to także zaangażowanie w wiele przedsięwzięć o cha-

rakterze społecznym i charytatywnym. Na potwierdzenie wystarczy wspomnieć chociażby takie 
projekty, jak: budowa „Domów Nadziei” we współpracy z międzynarodową organizacją Habitat 
for Humanity.

Sukcesy odnoszone przez General Motors Poland to także sukcesy sprzedaży. Ostatnia nowość, jaką jest Opel Insignia zdobył prestiżowy 
tytuł „Auto Roku 2009”. Jest to niezwykle nowoczesny i atrakcyjny samochód, cieszący się rosnącym zainteresowaniem klientów 

w calej Europie. Następne tygodnie przyniosą długo oczekiwaną premierę Astry IV, która wprowadza do klasy samochodów kompak-
towych wiele elementów wyposażenia zapewniających komfort i bezpieczeństwo. Po raz pierwszy zostały one zastosowane w pojazdach 
średniej wielkości w modelu Insignia. Astra nowej generacji będzie produkowana m. in. w zakładzie General Motors w Gliwicach.

Pharmaceris
Dermoinnowacje dla skóry trudnej.

Marka Pharmaceris to bezpieczne, specjalistyczne kosmetyki apteczne umożliwiają-
ce kompleksową pielęgnację i wspomaganie leczenia najczęstszych problemów skóry.

Dermokosmetyki Pharmaceris zostały stworzone w oparciu o najnowocześniejsze 
odkrycia kosmetologii i najwyższej jakości surowce farmaceutyczne z myślą o najbar-
dziej wymagających, trudnych typach skóry, tzw. problemowych.

Wszystkie zostały poddane testom dermatologicznym na osobach ze skłonnościami 
do chorób alergicznych skóry w niezależnych instytutach i uzyskały opinię kosmety-
ków bezpiecznych i delikatnych.

Pharmaceris to „alfabet zdrowej skóry” działający profilaktycznie i pielęgnacyjnie. Każda z 13 specjalistycznych serii zapewnia skutecz-
ną pielęgnację skóry z innym problemem dermatologicznym - wskazanym przez literę w nazwie serii.
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