




Felieton Redakcji

Kończy się rok. Rok się zaczyna

Upływu czasu nikt i nic nie powstrzyma. Kończy się rok. Rok się za-
czyna. Jaki będzie rok 2013 zależy w największym stopniu od nas samych. 
Jesteśmy o tym, jako redakcja Aptekarza Polskiego, przekonani, dlatego też 
na nowy rok życzymy, naszym czytelnikom dużo wytrwałości w realizacji 
przyjętych planów. Oczywiście każdemu z Państwa życzymy też dobrego 
zdrowia. Dobrego Roku 2013.

•
Chociaż na progu nowego roku myśli wybiegają w przyszłość, to nie 

sposób zrezygnować ze spojrzenia wstecz na drogę, którą w minionym roku 
przemierzył samorząd aptekarski. Bez wątpienia taki cel miał doktor Grze-
gorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, który przedstawia 
członkom samorządu aptekarskiego w publicystycznym ujęciu kalendarium 
wydarzeń i rejestr ważnych dla aptekarzy spraw, którymi zajmowała się Na-
czelna Rada Aptekarska w ciągu minionego roku. 

Tak się złożyło, że na początku 2012 roku odbył się w Szczyrku VI Kra-
jowy Zjazd Aptekarzy. Odnosząc się do tego wydarzenia autor przypomina, 
z jakimi programem przystąpił do walki o fotel Prezesa NRA na drugą kaden-
cję. Prześledźmy wątek dotyczący aspiracji aptekarzy dążących do uznania 
pozycji zawodowej i społecznej rangi zawodu poprzez uchwalenie ustawy 
o zawodzie farmaceuty - aptekarza.    

- „Zapowiedziałem, że nadal będę walczył o stworzenie warunków umożli-
wiających właściwe wykonywanie zawodu farmaceuty. Podczas wielu lat pra-
cy w samorządzie zabiegałem o wzmocnienie pozycji aptekarza i podniesienie 
jego prestiżu zawodowego” – pisze dr Grzegorz Kucharewicz.  Ta zapowiedź 
nie pozostała bez echa, o czy przekonujemy się czytając w dalszej części ar-
tykułu - „przed nami batalia o ustawę o zawodzie farmaceuty. Wierzę mocno, 
że minister zdrowia spełni oczekiwania środowiska farmaceutycznego i przy-
spieszy prace nad tą ustawą. W piśmie z 18 września 2012 r. zwróciłem się do 
ministra zdrowia o podjęcie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, która 
kompleksowo ureguluje zasady wykonywania zawodu farmaceuty”. 

Trzymamy kciuki za powodzenie tej sprawy w 2013 roku, zwłaszcza, że 
Zjazd zobowiązał Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań legisla-
cyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty – ap-
tekarza. Więcej, co i jak się działo w minionym roku w Naczelnej Radzie 
Aptekarskiej dowiecie się Państwo z artykułu Prezesa NRA optymistycznie 
zatytułowanego -”Dobrego roku!”

•
Publikujemy artykuł dr Macieja Bileka będący kolejnym odcinkiem cy-

klu artykułów „Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich” poświęconych 
działalności izb aptekarskich w okresie powojennym. W poprzednich odcin-
kach autor omawiał „niezwykle szerokie i bardzo zróżnicowane działania sa-
morządu zawodowego w latach 1945-1951”. W bieżącym odcinku opisuje 
działalność Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, której członkowie 
nie ograniczali swojej aktywności do problemów zawodowych, ale z wielką 
energią włączali się w rozmaite działania charytatywne. 

Artykuły doktora Macieja Bileka dotyczą krótkiego okresu funkcjono-
wania samorządu aptekarskiego trwającego zaledwie sześć lat. Dlaczego? 
Odpowiedzią na to pytanie są wydarzenia sprzed 62 lat. Dynamiczna i chwa-
lebna działalność izb aptekarskich w okresie powojennym została brutalnie 
przerwana 8 stycznia 1951 roku. Tego dnia Sejm Ustawodawczy uchwalił 
ustawę „O zniesieniu izb aptekarskich” oraz ustawę „O przejęciu aptek na 
własność Państwa”. Smutna rocznica. 

„Cios wymierzony w aptekarstwo był potężny.  Na szczęście zniszczenie 
tradycyjnego ustroju aptekarstwa polskiego nie powiodło się. Po czterdziestu 
latach powstały warunki do odtworzenia prywatnej struktury aptek. Odrodził 
się także samorząd aptekarski.” ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Minął pierwszy rok VI ka-
dencji samorządu apte-
karskiego. Na VI Krajo-

wym Zjeździe Aptekarzy w Szczyr-
ku w styczniu 2012 r. przedstawi-
łem program na najbliższe lata. 
Podkreśliłem, że moim celem jest 
ratowanie polskiego aptekarstwa, 
a przede wszystkim obrona ap-
tek, szczególnie tych, które należą 
do indywidualnych aptekarzy, po-
nieważ ich sytuacja ekonomicz-
na jest najtrudniejsza. Zapowie-
działem, że nadal będę walczył 
o stworzenie warunków umożli-
wiających właściwe wykonywanie 
zawodu farmaceuty. Podczas wie-
lu lat pracy w samorządzie zabie-
gałem o wzmocnienie pozycji ap-
tekarza i podniesienie jego presti-
żu zawodowego, o korzystne dla 
środowiska aptekarskiego zmiany 
w prawie, o to, żeby apteka znów 
stała się apteką, czyli placów-
ką ochrony zdrowia publicznego, 
a nie butikiem z lekami. Będę to 
czynił nadal wraz z tymi członka-
mi Naczelnej Rady Aptekarskiej 

i działaczami naszego samorządu, 
którzy mają takie same prioryte-
ty i chcą się angażować w działa-
nia na rzecz stworzenia warunków 
przyjaznych dla aptek i aptekarzy.

Był to także pierwszy rok 
obowiązywania ustawy o re-
fundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych, która we-
szła w życie z dniem 1 stycznia 
2012 r. Najistotniejsze regulacje 
tej ustawy zmierzają do przywró-
cenia właściwej roli apteki jako 
placówki ochrony zdrowia i far-
maceuty jako osoby wykonują-
cej zawód zaufania publiczne-
go. Ustawa refundacyjna zapo-
czątkowała reformę rynku far-
maceutycznego. Ale to dopie-
ro pierwszy etap porządkowania 
tego rynku, próba wyeliminowa-
nia niewłaściwych praktyk, pole-
gających między innymi na pro-
wadzeniu nieuczciwej gry leka-
mi refundowanymi ze środków 
publicznych. 

Nie wszystkie rozwiązania 
przyjęte w ustawie refundacyj-
nej były akceptowane przez sa-
morząd aptekarski. Już podczas 
prac legislacyjnych nad projektem 
ustawy w parlamencie stanowczo 
sprzeciwialiśmy się proponowa-
nym przez rząd przepisom doty-
czący naliczania urzędowej mar-
ży detalicznej. Naszym zdaniem 
nie powinna być ona naliczana od 
ceny hurtowej stanowiącej pod-
stawę limitu w danej grupie li-
mitowej, lecz od ceny hurtowej 
brutto. Konstrukcja prawna przy-
jęta w ustawie refundacyjnej, nie-
znana w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej, godzi w interesy pol-
skich aptekarzy. W ocenie samo-
rządu aptekarskiego przepisy te 
naruszają konstytucyjną zasadę 
równego traktowania wszystkich 
podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. 

Wobec pogarszającej się kon-
dycji finansowej aptek, zwłaszcza 
należących do niezależnych apte-
karzy, konieczna jest pilna zmiana 

DOBREGO 
ROKU!
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tabeli marż detalicznych na leki 
refundowane. Jeśli polska apteka 
ma być mocnym ogniwem syste-
mu dystrybucji leków, trzeba jej 
zagwarantować stabilność eko-
nomiczną. W wielu aptekach mar-
ża generowana na lekach refun-
dowanych nie pokrywa kosztów 
związanych z wydawaniem ich 
pacjentom. Marża ta na droższe 
leki jest zdecydowanie za niska. 
Tabela marż detalicznych musi za-
tem uwzględniać sytuację finan-
sową aptek. W przeciwnym razie 
na krajowym rynku aptek będzie 
coraz więcej białych plam – gmin, 
w których pacjenci będą mieli 
utrudniony dostęp do leków.

Wspólnie z IMS Poland pra-
cujemy nad systemem monito-
rowania rynku aptek i ich sytua-
cji ekonomicznej. Zebrane infor-
macje pozwolą nam dobrze uza-
sadnić konieczność zmiany tabe-
li marż. W tej sprawie Naczelna 
Rada Aptekarska przyjęła w listo-
padzie 2012 r. stanowisko. Ponad-
to o kondycji finansowej aptek 
poinformowałem ministra zdro-
wia Bartosza Arłukowicza, któ-
ry na konferencji Naczelnej Izby 
Aptekarskiej i Grupy Farmaceu-
tycznej Unii Europejskiej 3 grud-
nia 2012 r. zapowiedział, że na 
spotkanie w styczniu 2013 r. po-
święcone ocenie efektów działa-
nia ustawy refundacyjnej zaprosi 
przedstawicieli samorządu apte-
karskiego. „Wasz głos w tej spra-
wie będzie dla mnie bardzo waż-
ny” – zadeklarował Bartosz Ar-
łukowicz. Minister nie wykluczył 
nowelizacji tej ustawy. 

Ustawa o refundacji leków 
wprowadziła całkowity zakaz re-
klamy aptek (punktów aptecz-
nych) i ich działalności. Niestety, 
przeciwnicy zakazu reklamy aptek 
nie skapitulowali. Środowisko ap-
tekarskie bulwersuje nie tylko po-
wrót do praktyk marketingowych 

na rynku farmaceutycznym, które 
w odczuciu większości aptekarzy 
są sprzeczne z art. 49 ust. 3 usta-
wy o refundacji leków i art. 94a 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne, ale i bez-
silność państwa, o czym mówiłem 
między innymi w wywiadach pra-
sowych, na posiedzeniach sejmo-
wej komisji zdrowia 14 marca i 8 
listopada 2012 r., a także podczas 
debat, na przykład „Cztery lata 
po Białym Szczycie” w Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej 18 maja 
2012 r., „ALTERNATYWA – ZDRO-
WI POLACY” w siedzibie Towarzy-
stwa Lekarskiego Warszawskiego 
8 października i podczas VIII Fo-
rum Rynku Zdrowia 25 paździer-
nika 2012 r. Wskazywałem zdecy-
dowanie, że państwo szanowa-
ne przez obywateli to takie, które 
stanowczo i skutecznie egzekwu-
je przestrzeganie prawa. 

Samorząd aptekarski zde-
cydowanie przeciwstawił się ła-
maniu zakazu reklamy aptek. Na-
czelna Izba Aptekarska konse-
kwentnie informuje Państwową 
Inspekcję Farmaceutyczną i mi-
nistra zdrowia o różnych działa-

niach marketingowych (progra-
mach lojalnościowych, gazetkach 
i ulotkach reklamowych itd.), gdy 
zachodzi podejrzenie narusze-
nia art. 94a ustawy – Prawo far-
maceutyczne. 11 kwietnia 2012 r. 
Naczelna Rada Aptekarska przy-
jęła stanowisko w sprawie zaka-
zu reklamy aptek i punktów ap-
tecznych oraz ich działalności. 
Członkowie Rady uznali, że za-
warty w art. 94a ustawy – Prawo 
farmaceutyczne zakaz reklamo-
wania aptek oraz ich działalności 
stanowi najważniejszą podstawę 
i gwarancję prawidłowego funk-
cjonowania aptek jako placó-
wek ochrony zdrowia publiczne-
go. Ponadto Naczelna Rada Ap-
tekarska wezwała wszystkie or-
gany administracji publicznej, zo-
bowiązane do sprawowania nad-
zoru nad przestrzeganiem zaka-
zu reklamy aptek, w szczegól-
ności wojewódzkich inspekto-
rów farmaceutycznych, do pod-
jęcia bezzwłocznych, zdecydowa-
nych i skutecznych działań w celu 
wyłączenia złych precedensów 
w działaniu podmiotów prowa-
dzących apteki, które zawęża-

Wystąpienie Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza  
na VI Krajowym Zjeździe Aptekarzy ►
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ją lub osłabiają wymowę przepi-
su art. 94a ustawy – Prawo far-
maceutyczne. Rada wezwała też 
wojewódzkich inspektorów far-
maceutycznych do dopuszcze-
nia okręgowych izb aptekarskich, 
jako organizacji społecznych 
w rozumieniu art. 31 § 1 KPA, do 
udziału w postępowaniach do-
tyczących przestrzegania zaka-
zu reklamy aptek. Kolejne stano-
wisko w sprawie zakazu reklamy 
aptek i punktów aptecznych oraz 
ich działalności Naczelna Rada 
Aptekarska przyjęła 21 listopa-
da 2012 r. Rada przypomniała, że 
zakaz reklamy aptek i ich działal-
ności „wyłącza wskazaną rekla-
mę w jakiejkolwiek formie, w ja-
kikolwiek sposób, w jakimkolwiek 
miejscu oraz przy użyciu jakich-
kolwiek narzędzi”. Ponadto zobo-
wiązała członków samorządu ap-
tekarskiego do bezwzględnego 
przestrzegania obowiązującego 
prawa. 

Niezaprzeczalnym sukce-
sem samorządu aptekarskiego 
w minionym roku było rozporzą-
dzenie ministra zdrowia w spra-
wie recept lekarskich, podpisa-
ne 8 marca 2012 r. Nowe rozpo-
rządzenie w sprawie recept lekar-
skich minister Bartosz Arłukowicz 
zapowiedział już na posiedze-
niu Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w grudniu 2011 r. Swoje obietni-
ce podtrzymał podczas rozmów, 
które toczyły się w Ministerstwie 
Zdrowia 4 stycznia 2012 r. Doty-
czyły one trudnej sytuacji zwią-
zanej z wejściem w życie usta-
wy o refundacji leków i tak zwa-
nym protestem pieczątkowym 
środowisk lekarskich. Aptekarze 
nie przystąpili wówczas do akcji 
protestacyjnej i realizowali, kieru-
jąc się dobrem pacjenta, recepty 
opatrzone przez lekarzy piecząt-
ką „Refundacja leku do decyzji 
NFZ”. Równocześnie zaapelowali-

śmy do ministra zdrowia o zerwa-
nie z absurdalną koncepcją recep-
ty lekarskiej jako czeku i wprowa-
dzenie zmian, które zagwarantują 
pacjentom niezakłócony dostęp 
do przysługujących im refundo-
wanych produktów, a farmaceu-
tom możliwość właściwego wy-
konywania ich obowiązków za-
wodowych. Nie po raz pierwszy 
apelowaliśmy o zrozumienie tego 
problemu, którego przez wie-
le lat nie chcieli dostrzec polity-
cy i urzędnicy Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. W imieniu samo-
rządu aptekarskiego stanowczo 
protestowałem przeciwko forma-
lizowaniu wydawania leków re-
fundowanych, dyktatowi Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w sto-
sunkach z aptekami, arbitralne-
mu obarczaniu farmaceutów od-
powiedzialnością za nieczytel-
ność i inne niedoskonałości re-
cept lekarskich, a także przerzu-
caniu obowiązków w zakresie wy-
stawiania recept lekarskich z leka-
rzy na farmaceutów. 

W nowym rozporządze-
niu ministra zdrowia znalazło się 
wiele zapisów, o które od dawna 
bezskutecznie zabiegali apteka-
rze. Przyjęto między innymi prze-
pis mający odformalizować wy-
stawianie recept i chroniący apte-
ki przed absurdalnymi zarzutami 
kontrolerów Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, dotyczącymi recept 
lekarskich. Jednocześnie zmie-
niła się zasada uzupełniania da-
nych lub ich poprawiania na re-
cepcie. Możliwości dokonywania 
tych zmian na recepcie przez ap-
tekarza zostały ograniczone. Na 
żądanie samorządu aptekarskie-
go uchylono także przepis po-
zwalający aptekom na określa-
nie identyfikatora wojewódzkie-
go oddziału Funduszu. Oznacza 
to, że wystawiający receptę nie 
będzie mógł przerzucić obowiąz-

ku sprawdzenia, czy pacjent jest 
ubezpieczony, a następnie wpisa-
nia numeru identyfikującego od-
dział Funduszu na osobę realizu-
jącą receptę. 

Przepisy rozporządzenia roz-
szerzyły katalog błędów mogą-
cych pojawić się na receptach, 
które mimo tych uchybień będzie 
można realizować. Do tej pory 
obawialiśmy się wszystkiego, na-
wet realizacji recepty, na któ-
rej pieczątka była przystawiona 
poza wyznaczonym polem. Po-
nadto od 10 marca 2012 r., kiedy 
zaczęło ono obowiązywać, apte-
karze mogą uzupełniać bądź po-
prawiać w komunikacie elektro-
nicznym przesyłanym do oddzia-
łu Narodowego Funduszu Zdro-
wia niektóre dane, na przykład 
kod uprawnień dodatkowych pa-
cjenta czy jego numer PESEL. 

Z powodu oporu środowi-
ska lekarskiego przed obowiąz-
kiem drukowania recept posta-
raliśmy się, by już nigdy więcej 
aptekarze nie byli ofiarami kon-
trolerów Narodowego Funduszu 
Zdrowia, żądających zwrotu re-
fundacji za lek wydany na pod-
stawie nieczytelnej recepty. Na-
sza propozycja znalazła się w pa-
ragrafie 29. rozporządzenia. Tak 
więc czytelność nie będzie już 
stanowić cechy recepty, która 
może być swobodnie podważa-
na przez urzędników Funduszu 
kontrolujących apteki. Przyjęto 
zasadę, że wydanie leku zgodnie 
z ordynacją lekarską wynikającą 
z dokumentacji medycznej po-
twierdza czytelność recepty. Kon-
troler mający wątpliwości może 
zweryfikować wydanie leku z do-
kumentacją medyczną. Ponadto 
doprowadziliśmy do wykreślenia 
słów „w szczególności” z przepi-
su dotyczącego zakresu kontro-
li realizacji recept przez urzędni-
ków Funduszu. Dzięki temu ap-

►



7Aptekarz Polski, 76(54e) grudzień 2012

Felieton Prezesa nra

tekarz obecnie wie, co dokładnie 
podlega kontroli, a kontroler nie 
może rozszerzać w drodze inter-
pretacji zakresu tej kontroli.

Na Krajowym Zjeździe Ap-
tekarzy w Szczyrku powiedzia-
łem, że obecna kadencja naszego 
samorządu będzie okresem dal-
szych intensywnych prac legisla-
cyjnych. Oczekujemy, że wkrótce 
zmieniona zostanie ustawa – Pra-
wo farmaceutyczne. Nasze na-
dzieje nie są bezpodstawne, bo-
wiem na konferencji NIA 3 grud-
nia 2012 r. w Warszawie minister 
zdrowia oznajmił, że trwają prace 
nad zmianami w ustawie Prawo 
farmaceutyczne, a proponowa-
ne regulacje będą konsultowane 
z samorządem aptekarskim. Sa-
morząd konsekwentnie domaga 
się wprowadzenia do porządku 
prawnego regulacji dotyczących 
„apteki dla aptekarza”. Trzeba 
przywrócić tę regułę polskiemu 
aptekarstwu. Zapewnia ona fak-
tyczną niezależność wykonywa-
nia zawodu farmaceuty. Jest ona 
też najlepszym gwarantem bez-
piecznej dystrybucji leków, opar-
tej na rzeczywistych potrzebach 
pacjentów i ogromnej wiedzy far-
maceutów wykonujących zawód 
zaufania publicznego. Właścicie-
lem apteki powinien być włącznie 
farmaceuta lub spółka aptekarzy. 
Takie prawo od 1 stycznia 2011 r. 
obowiązuje na Węgrzech. Waż-
ny jest wyrok Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości z 19 maja 
2009 r., który uznał, że posiadanie 
i prowadzenie apteki może być 
zastrzeżone wyłącznie dla far-
maceutów. Tak więc jeden z naj-
ważniejszych postulatów polskie-
go samorządu aptekarskiego, 
wbrew narracji przeciwników za-
sady „apteka dla aptekarza”, nie 
jest sprzeczny z prawem Unii Eu-
ropejskiej. W uzasadnieniu wyro-
ku Trybunał wskazał na właściwe 

rozumienie swobody prowadze-
nia działalności gospodarczej.

Zmieniona ustawa – Prawo 
farmaceutyczne powinna rów-
nież zawierać przepisy dotyczące 
ustanowienia kryteriów demo-
graficznych i geograficznych przy 
wydawaniu zezwoleń na prowa-
dzenie apteki. Istotne z punk-
tu widzenia naszego samorzą-
du jest orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z 1 
czerwca 2010 r., wydane w związ-
ku z uregulowaniami obowiązu-
jącymi w Hiszpanii. Z wyroku wy-
nika, że i ten postulat środowi-
ska aptekarskiego nie jest nie-
zgodny z prawem Unii Europej-
skiej. Ponadto konieczne jest do-
precyzowanie regulacji dotyczą-
cych łączenia obrotu hurtowego 
z detalicznym w ramach tego sa-
mego podmiotu i jednostek po-
wiązanych. Obecnie przepisy an-
tykoncentracyjne uniemożliwia-
ją utworzenie nowej apteki ogól-
nodostępnej wnioskodawcy, któ-
ry kontroluje w sposób bezpo-
średni lub pośredni więcej niż 
1 procent aptek na terenie wo-
jewództwa bądź należy do gru-
py kapitałowej prowadzącej taką 
liczbę aptek. Niestety, przepisy 
te nie są przestrzegane.

Konieczne jest zdecydowa-
ne ograniczenie obrotu pozaap-
tecznego leków i suplementów 
diety. W stanowisku z 21 listo-
pada 2012 r. Naczelna Rada Ap-
tekarska wskazała, że osłabianie 
znaczenia aptek ogólnodostęp-
nych i przekazywanie coraz więk-
szej liczby produktów leczniczych 
do niekontrolowanego praktycz-
nie obrotu godzi w bezpieczeń-
stwo zdrowotne obywateli. W wy-
stąpieniach publicznych i pis-
mach do ministra zdrowia niejed-
nokrotnie podkreślałem, że lek 
w obrocie pozaaptecznym wy-
dawany jest przez osobę niema-

jącą kwalifikacji do informowa-
nia o nabywanym leku, co sprzyja 
ich kupowaniu bez uzasadnienia. 
Poza tym leki te niejednokrotnie 
przechowywane są w niewłaś-
ciwych warunkach, toteż często 
nie spełniają one wymagań doty-
czących jakości i bezpieczeństwa. 
Wskazywałem również, że sprze-
daż leków w obrocie pozaaptecz-
nym, biorąc pod uwagę ograni-
czone możliwości sprawowania 
nadzoru i kontroli nad tym obro-
tem, sprzyja wprowadzaniu na ry-
nek leków sfałszowanych. Ta sytu-
acja stwarza poważne niebezpie-
czeństwo dla zdrowia Polaków. 

Sprawą wymagającą dal-
szego zdecydowanego działa-
nia ze strony samorządu jest pró-
ba wprowadzenia przepisów roz-
szerzających zakres przypadków, 
które nie są uznawane za obrót 
detaliczny produktami leczniczy-
mi. Niebezpieczna jest zwłaszcza 
propozycja niektórych środowisk 
lekarskich dotycząca szczepień 
ochronnych oraz związanego 
z nimi umożliwienia lekarzom ob-
rotu szczepionkami. W pismach 
do ministra zdrowia i Główne-
go Inspektora Farmaceutycznego 
wyraziłem zdecydowany sprze-
ciw, wskazując na zagrożenia wy-
nikające z pogwałcenia obowią-
zującej od wieków zasady roz-
działu między podmiotami udzie-
lającymi świadczeń zdrowotnych 
a aptekami. Ponadto wskazałem, 
że obrót pozaapteczny takimi 
produktami wyjęty jest spod ja-
kiejkolwiek kontroli Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej.

W imieniu samorządu ap-
tekarskiego wielokrotnie sprze-
ciwiałem się limitowaniu dostaw 
niektórych leków do aptek przez 
firmy dystrybuujące leki w ra-
mach tzw. sprzedaży bezpo-
średniej. W ocenie samorządu 
aptekarskiego (vide stanowisko ►
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Felieton Prezesa nra

NRA z 21 listopada 2012 r.) jest 
to niezgodne z obowiązującym 
w Polsce prawem. Chciałbym 
przypomnieć, że 19 czerwca 2012 
r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, oddalający 
skargi kasacyjne wniesione przez 
Głównego Inspektora Farmaceu-
tycznego i firmę AstraZeneca 
UK Limited. Tak więc utrzymany 
został w mocy wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 22 września 2010 r., 
który przyznając rację Naczelnej 
Izbie Aptekarskiej, uchylił posta-
nowienia Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego z 21 kwietnia 
2010 roku i z 11 marca 2010 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny uznał, że Główny Inspektor 
Farmaceutyczny jest właściwy do 
sprawowania nadzoru na obro-
tem produktami leczniczymi na 
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, niezależnie od tego, gdzie 
znajduje się siedziba podmiotu 
prowadzącego obrót. Wyrok 
oznacza, że Główny Inspektor 
Farmaceutyczny musi w ramach 
postępowania administracyjnego 

ocenić, zgodnie ze swoimi kom-
petencjami, zgodność z prawem 
postępowania firmy AstraZeneca 
UK Limited z siedzibą w Lon-
dynie w zakresie obrotu hurto-
wego produktami leczniczymi, 
a w szczególności ustalić, czy 
prowadzenie przez firmę obrotu 
hurtowego produktami leczni-
czymi odbywa się na podstawie 
zezwolenia oraz czy w ramach 
prowadzonej działalności firma 
spełnia wymagania określone 
przepisami ustawy, w tym prze-
pisami ustawy – Prawo farma-
ceutyczne. Do tej pory Główny 
Inspektor Farmaceutyczny nie 
wydał w tej sprawie decyzji. 

Przed nami batalia o usta-
wę o zawodzie farmaceuty. Wie-
rzę mocno, że minister zdrowia 
spełni oczekiwania środowiska 
farmaceutycznego i przyspieszy 
prace nad tą ustawą. W piśmie 
z 18 września 2012 r. zwróciłem 
się do ministra zdrowia o podję-
cie prac nad ustawą o zawodzie 
farmaceuty, która kompleksowo 
ureguluje zasady wykonywania 
zawodu farmaceuty.

Cieszę się, że w obecnej 
kadencji zdecydowanie popra-
wiła się atmosfera w kontaktach 
między samorządem aptekar-
skim a ministrem zdrowia. Mini-
ster wybrał drogę dialogu z na-
szym środowiskiem. Obecny był 
na styczniowym zjeździe apte-
karzy w Szczyrku, na wrześnio-
wych obchodach Ogólnopolskie-
go Dnia Aptekarza oraz na gru-
dniowej konferencji NIA i PGEU, 
na której zaprezentowana zosta-
ła Strategia Europejskiej Farmacji 
Aptecznej. Zarówno minister, jak 
i wiceministrowie regularnie spo-
tykają się też z przedstawicielami 
samorządu aptekarskiego w Mi-
nisterstwie Zdrowia.

Na zjeździe w Szczyrku, 
gdzie ponownie zostałem wybra-
ny na prezesa Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, zaprosiłem do współ-
pracy tych wszystkich członków 
samorządu, którym leży na sercu 
dalsze porządkowanie rynku far-
maceutycznego i ratowanie pol-
skiego aptekarstwa. Ponawiam to 
zaproszenia, a jednocześnie ser-
decznie dziękuję tym członkom 
i działaczom samorządu apte-
karskiego, którzy wspierają mnie 
w codziennej działalności. W cza-
sach, gdy potężne grupy interesu 
atakują nasz samorząd, takie po-
stawy są szczególnie ważne i za-
sługują na uznanie. Jeśli chce-
my przetrwać jako zawód, musi-
my się zjednoczyć i wspólnie wy-
stąpić w obronie polskiego apte-
karstwa. Nie możemy dać się po-
dzielić tym, którym tak napraw-
dę obojętna jest sprawa faktycz-
nej niezależności naszego zawo-
du i przyszłość indywidualnego 
aptekarstwa.

Wszystkim członkom na-
szego samorządu i ich rodzi-
nom życzę DOBREGO ROKU! ■

Prezentacja europejskiej strategi farmacji aptecznej  
– konferencja prasowa, 3 grudnia, PAP Warszawa

Fot. Z. Solarz, A
ptekarz Polski

►
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Działania niepożądane są 
nieodłączną składową 
farmakoterapii. Są kosz-

tem, jaki pacjent niekiedy musi 
ponieść dla pozyskania przewa-
żającej korzyści – poprawy zdro-
wia. Społeczeństwo jest tego 
coraz bardziej świadome. Moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że 
większość pacjentów rozumie, że 
pewne dolegliwości mogą wyni-
kać z faktu, iż przyjmują oni okre-
ślone leki. Jeżeli jakieś działanie 
uboczne jest wyjątkowo uciążli-
we, niekiedy decydują się na za-
kończenie terapii. Niestety w wie-
lu przypadkach myślenie chorych 
jest zero-jedynkowe. To znaczy 
– zażycie leku wiążą z oczekiwa-
niem wystąpienia określonego 
efektu leczniczego (lub niepo-
żądanego), zaś nie przyjmując 
leku spodziewają się ustąpienia 
zarówno efektów pozytywnych 
i negatywnych. W mniemaniu 
wielu osób fakt przyjęcia lub 
pominięcia dawki leku powinien 
mieć rezultat niemalże natych-
miastowy i skutkowo-przyczy-
nowy. Jednak w niektórych przy-
padkach zmiany na podłożu re-

ceptorowym lub metabolicznym 
wywołane długotrwałym przyj-
mowaniem leku powodują, że or-
ganizm nie reaguje w tak prosty 
do przewidzenia sposób. Zna-
nych jest wiele przykładów, gdzie 
pełen efekt terapeutyczny uzy-
skuje się dopiero po dłuższym 
czasie leczenia (np. niektóre an-
tydepresanty), lub gdy efekt lecz-
niczy nie wygasa natychmiast po 
odstawieniu kuracji (np. niektóre 
leki przeciwzakrzepowe). Szcze-
gólnym przypadkiem atypowego 
zachowania się organizmu po za-
przestaniu leczenia są tzw. dzia-
łania niepożądane typu E, inaczej 
„end of use” – czyli niekorzystne 
efekty pojawiające się dopiero 
po przerwaniu – na ogół gwał-
townym – terapii. Leki wykazują-
ce tego typu działania uboczne, 
jeżeli zostaną odstawione w spo-
sób nagły pozostawiają organizm 
w stanie zmiany fizjologicznej, 
wywołanej długotrwałym przyj-
mowaniem medykamentu. W or-
ganizmie pozbawionym leku nie 
tylko nie dochodzi do łagodzenia 
objawów choroby – objawy te 
wręcz zaostrzają się. 

Reakcje typu E można ro-
boczo podzielić na następujące 
podgrupy:
• reakcje „z odbicia” [klonidy-

na, beta-blokery, kortykoste-
roidy];

• zespoły abstynencyjne [ben-
zodiazepiny, opiaty];

• reakcje „adaptacyjne” [neuro-
leptyki].

Przy długotrwałym lecze-
niu niektórymi substancjami re- 
ceptory, na które te substancje 
działają ulegają kompensacyj-
nym zmianom. W przypadku 
stosowania antagonistów natu-
ralną reakcją kompensacyjną or-
ganizmu jest zwiększenie liczby 
receptorów celem utrzymania 
efektu ich pobudzenia na do-
tychczasowym poziomie. Do-
chodzi do tzw. up-regulacji re-
ceptorów. Na skutek podawania 
środków stymulujących recepto-
ry reakcja regulatorowa polega 
zaś na zmniejszeniu ich liczby, co 
ma za zadanie „ochronę” przed 
nadmiernym pobudzeniem. Do-
chodzi do tzw. down-regulacji 
receptorów. 

Działania 
niepożądane 
typu E

Fot. Z. Solarz, A
ptekarz Polski
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Przykładowo podczas dłu-
gotrwałego leczenia lekami be-
taadrenolitycznymi zwiększa się 
liczba receptorów beta oraz uwal-
niania jest zwiększona ilość no-
radrenaliny. Dochodzi do regu-
lacji receptorów „w górę”. Moż-
na powiedzieć, że organizm stan 
blokady receptorów beta inter-
pretuje jako ich niedobór lub nie-
wydolność. Kontrreakcja organi-
zmu polega na zwiększonej pro-
dukcji tych receptorów oraz nasi-
leniu produkcji neuroprzekaźnika 
je pobudzającego. Ma to na celu 
wyrównanie efektu antagonizmu 
betaadrenergicznego wywoływa-

nego przez leki z grupy „ololi”. 
Z tego powodu przy nagłym od-
stawieniu tych leków może wystą-
pić „rebound phenomenon”, czyli 
zjawisko polegające na nasileniu 
się objawu po zaprzestaniu lecze-
nia, które dany objaw miało niwe-
lować. W przypadku B-blokerów 
oznacza to możliwość wystąpie-
nia zwyżki ciśnienia, tachykardii, 
zaburzeń rytmu serca, a nawet na-
padu dusznicy bolesnej czy wręcz 
zawału serca. Zmiana wrażliwo-
ści receptorów zachodzi również 
podczas przewlekłego podawania 
klonidyny. Na skutek tego po oko-
ło 20 godzinach od ostatniej daw-

ki dochodzi do pobudzenia ukła-
du współczulnego. Efektem jest 
między innymi znacząca zwyż-
ka ciśnienia z ryzykiem wystąpie-
niem kryzy nadciśnieniowej (prze-
łomu nadciśnieniowego) włącz-
nie. Szczególnie niebezpieczne 
jest nagłe odstawienie klonidy-
ny przy równoczesnym stosowa-
niu beta-blokerów. W przypad-
ku równoległego stosowania klo-
nidyny z β-adrenolitykiem, klo-
nidynę należy stopniowo odsta-
wiać kilka dni po odstawieniu 
β-adrenolityku.

W przypadku benzodiaze-
pin nagłe odstawienie po długo-
trwałym zażywaniu skutkuje wy-
stąpieniem zespołu abstynencyj-
nego, którego objawy pozwalają 
klasyfikować go jako działanie 
niepożądane typu E. Mianowicie 
– w zależności od profilu działa-
nia konkretnej BDZ – po zaprze-
staniu zażywania może wystąpić 
bezsenność z odbicia i koszma-
ry senne, zwiększone napięcie 
mięśni i drżenia, wzrost odczu-
wania lęku, agitacja, paradoksal-
na agresja i drażliwość, a nawet 
panika lub objawy psychotyczne. 
Możliwe jest także wystąpienie 
obniżenia progu drgawkowego. 
Uważa się, że niebezpieczeń-
stwo wystąpienia zespołu odsta-
wiennego jest znaczące już po 
3-4 miesiącach nieprzerwanego 
stosowania. Niektórzy podają, 
iż wystarczą tylko 3-4 tygodnie 
stałego zażywania leku. Większe 
ryzyko działań niepożądanych 
po zakończeniu kuracji stwarzają 
benzodiazepiny krótko działają-
ce. Neurobiologia uzależnień od 
poszczególnych grup substancji 
psychoaktywnych różni się, jed-
nak wspólnym mianownikiem jest 
włączenie substancji chemicznej 
podawanej z zewnątrz w funkcjo-
nalną całość, jaką stanowią róż-

Rysunek 1. Zmiany  adaptacyjne receptorów na skutek wprowadzenia 
do organizmu agonisty lub antagonisty.
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ne neuroprzekaźniki i receptory 
mózgu. Uwzględnia się także rolę  
wspomnianej już up i down-re-
gulaci receptorów. Tkanka móz-
gowa „wzbogacona” w substan-
cję neuroaktywną przestawia się, 
ustanawiając nowe ekwilibrium 
z uwzględnieniem obecności 
leku w szlakach metabolicznych 
i neuroprzekaźnikowych. Nagły 
brak jednego ze składników tego 
nowego „równania” powoduje 
zachwianie równowagi, z którym 
organizm nie może sobie od razu 
poradzić we własnym zakresie. 
Brakująca substancja jest prze-
cież ksenobiotykiem. W przypad-
ku benzodiazepin nagły niedobór 
substancji hamującej prowadzi 
do niekontrolowanej aktywacji 
mózgu i opisanych powyżej reak-
cji z odstawienia.

Problem z tą grupą leków 
polega na tym, że ordynowane 

są one relatywnie chętnie pa-
cjentom, którzy wydają się wy-
magać doraźnej sedacji lub po-
mocy w stanach epizodycznej 
bezsenności bez konsultacji psy-
chiatrycznej lub neurologicznej. 
Nie da się ukryć, że efekt ich dzia-
łania jest silnie odczuwalny, a leki 
te wykazują wysoką skuteczność, 
której w żaden sposób nie do-
równują np. leki ziołowe dostęp-
ne bez recepty. Kłopot zaczyna 
się wtedy, kiedy pacjent wykazu-
je już objawy uzależnienia i to-
lerancji. Dyskusyjna jest w moim 
odczuciu odmowa wypisania ko-
lejnej dawki leku w takiej sytuacji 
przez lekarza, z czym można się 
niekiedy spotkać. Pacjenci szu-
kają wówczas pomocy w aptece, 
jednak ekspedycja środków psy-
chotropowych jest pod wyjątko-
wym nadzorem i nie jest możliwe 
wydanie takiego specyfiku nawet 
na tzw. „receptę farmaceutyczną”. 

Takie zdarzenia podważają za-
ufanie pacjentów do ogólnie ro-
zumianej służby zdrowia. Oprócz 
tego, że mają oni już jakiś prob-
lem zdrowotny, to nagle okazuje 
się, że mają także problem z kon-
tynuacją leczenia środkiem, któ-
ry przecież pierwotnie zlecił le-
karz. Nabierają przeświadczenia, 
że sami zaczęli być problemem 
dla systemu opieki zdrowotnej. 
Ich sytuacja jest trudna. W moim 
przekonaniu nie powinni być po-
zbawiani dostępu do leku, służy 
to jedynie temu, iż zaczną poszu-
kiwać innych sposobów zdobycia 
go. Powinni otrzymać wsparcie 
w zakresie prawidłowego odsta-
wienia leku lub ograniczenia je-
go przyjmowania. Zdecydowanie 
najlepiej jest zapobiegać naduży-
waniu tych środków. Farmaceu-
ta może mieć w tym swój udział 
chociażby przez podkreślanie 
przy wydawaniu leku, jak istotne 
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jest zapoznanie się z ostrzeżenia-
mi opisanymi w ulotce i stosowa-
nie się ściśle do zaleceń lekarza. 

Zespół abstynencyjny bę-
dzie również charakteryzował 
pacjentów stosujących opiaty, 
w przypadku ich gwałtowne-
go odstawienia. Można jednak 
uogólnić, że problem ten w za-
kresie zastosowań medycznych 
opiatów jest marginalny. Zarów-
no sami pacjenci, ich opiekuno-
wie, jak i lekarze ordynujący te 
leki np. w ramach opieki palia-
tywnej mają bardzo wysoką świa-
domość konieczności przestrze-
gania odpowiednich interwałów 
dawkowania.

Szczególnie niebezpiecz-
ne jest gwałtowne przerwanie 
leczenia padaczki z udziałem fe-
nobarbitalu i fenytoiny. Wiąże się 
to oczywiście z ryzykiem wystą-
pienia ataku epilepsji. Nie zaleca 
się również nagłego przerwania 
leczenia neuroleptykami. Może 
to powodować ostre objawy od-
stawienne, jak również może 
nasilić objawy akatyzji, dystonii,  
dyskinez i innych zaburzeń po-
zapiramidowych. Ponadto nagłe 
odstawienie leków dopaminer-
gicznych zwiększa ryzyko wystą-
pienia złośliwego zespołu neuro-
leptycznego. Z dnia na dzień nie 
powinny być także odstawiane 
leki zawierające lewodopę, stoso-
wane w chorobie Parkinsona. 

Długotrwale zażywane ste-
rydy, zwłaszcza w wysokich daw-
kach powinny być również od-
stawiane stopniowo. Przyjmo-
wanie tych leków powoduje, że 
wchodzą one w pętle ujemnego 
sprzężenia zwrotnego, które kie-
rują uwalnianiem endogennych 
substancji w osi podwzgórze-
-przysadka-nadnercza. Niepra-
widłowa terminacja sterydotera-

pii może doprowadzić do wtór-
nej niedoczynności kory nadner-
czy na skutek zmniejszonej pro-
dukcji ACTH.

Można odnieść wrażenie, 
że działaniom niepożądanym 
typu E nie poświęca się zbyt wiele 
uwagi na korzyść zwiększonego 
zainteresowania działaniami typu 
B (bizzare), a więc wszelkiego 
rodzaju reakcjami alergicznymi. 
Tymczasem zważywszy na fakt, 
że działania typu E są łatwe do 
przewidzenia i można im zapo-
biegać wiedza na ich temat jest 
bardzo praktyczna. 

W przypadku substancji 
mogących wywołać efekt „end of 
use” zakończenie leczenia powin-
no polegać na zaordynowaniu 
tzw. dawkowania zanikającego, 
co polega po prostu na powol-
nym zmniejszaniu dawki, aż do 
całkowitego odstawienia leku. 
Nagła zmiana schematu dawko-
wania w sytuacji, gdy koniecz-

ne było stopniowe zaprzestanie 
przyjmowania preparatu stanowi 
rodzaj problemu lekowego zwią-
zanego z bezpieczeństwem te-
rapii. Pomoc w jego rozwiązaniu 
niewątpliwie wpisuje się w zakres 
kompetencji farmaceuty. Pacjenci 
zgłaszający się z takim proble-
mem do aptekarza powinni być 
informowani o ryzyku związanym 
z nagłym przerwaniem stosowa-
nia niektórych leków i o koniecz-
ności dalszej konsultacji w zakre-
sie zmiany lub wygaszenia lecze-
nia. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

Piśmiennistwo:
1. „Mutschler. Farmakologia i toksyko-

logia. Podręcznik.” E. Mutschler, G. 
Gesslinger, H.K. Kroemer, P. Ruth, M. 
Schäfer-Korting; wyd. III polskie popra-
wione i uzupełnione, red. W. Buczko

2. „Farmacja praktyczna.” Renata Jacho-
wicz (red.); Wydanie I, Warszawa 2010

3. http://leki-informacje.pl/
4. http://www.mp.pl/

Rysunek 2. GKS działające ogólnie wpływają na regulację 
w osi podwzgórze-przysadka-nadnercza

►

Fo
t. 

©
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



Wszechnica aptekarska

13Aptekarz Polski, 76(54e) grudzień 2012

Testy diagnostyczne do-
stępne w aptekach pozwa-
lają na przeprowadzenie 

wstępnej diagnostyki w warun-
kach domowych w ciągu kilku lub 
kilkunastu minut. Obecnie do-
stępnych jest kilkadziesiąt testów 
diagnostycznych, które dzięki 
wykorzystaniu zaawansowanych 
i ciągle udoskonalanych technik 
biotechnologii i zastosowaniu 
nowoczesnych metod znajdują 
coraz większe uznanie wśród 
profesjonalistów. Charakteryzuje 
je stosunkowo wysoka czułość, 
duża specyficzność, prosty 
i krótki czas wykonania, łatwość 
przechowywania i w porówna-
niu do rozbudowanych badań 
przeprowadzonych w warunkach 
ambulatoryjnych, niski koszt. Te-
sty diagnostyczne znalazły zasto-
sowanie w rożnych dziedzinach 
medycyny, takich jak: ginekolo-
gia, kardiologia, gastrologia, cho-
roby dróg moczowych, choroby 

zakaźne i inne. Wykorzystywany 
w badaniach materiał to krew, 
mocz, kał, wymaz z pochwy czy 
nasienie, jak również ślina. 

Mocz jest materiałem, w któ-
rym w oparciu o dostępne w ap-
tece testy, możemy wykryć nastę-
pujące elementy: 
•	 Gonadotropinę kosmów-

kową (hCG) wytwarzaną 
przez zagnieżdżony w tkan-
ce macicy zarodek, której 
oznaczenie (podjednostki 
beta) pozwala na wykrycie 
wczesnej ciąży. Stężenie hCG 
w ciągu 6-10 dni od zapłod-
nienia intensywnie wzra-
sta aż do końca pierwsze-
go trymestru. Test ciążowy 
można wykonać już w 7 do-
bie od momentu zapłodnie-
nia. Na rynku obecne są dwa 
rodzaj testów – strumienio-
we i płytkowe, które różnią 
się jedynie sposobem wyko-
nania badania - w strumie-

niu moczu bądź poprzez za-
nurzeniu specjalnego paska 
w zebranej próbce moczu. 
Część testów można wyko-
nać o każdej porze dnia, na-
tomiast większość produ-
centów zaleca, aby uzyskać 
wiarygodny wyniki, badanie 
należy wykonać rano, gdy 
stężenie hormonu hCG jest 
najwyższe. Testy domowe są 
testami jakościowymi wykry-
wającymi stężenie hCG po-
wyżej 25 mIU.

•	 Hormon luteinizujący (LH) 
będący glikoproteinowym 
hormonem produkowany 
jest przez komórki gonado-
tropowe przedniego płata 
przysadki mózgowej. Wzrost 
stężenia LH obserwowany 
jest w fazie pęcherzykowej 
cyklu miesięcznego kobiety, 
świadcząc o rozpoczynają-
cej się owulacji. Wykrywanie 
tego hormonu w moczu wy-

TESTY 
DIAGNOSTYCZNE 

DOSTĘPNE W APTECE

Rynek farmaceutyczny z roku na rok staje się coraz bardziej otwarty i przyjazny pacjentowi. Apteka przestała być 
miejscem, gdzie osoba chora wykupuje leki wcześniej przepisane przez lekarza kierując się ściśle do jego zaleceń. 
Obecnie dominujący jest model pacjenta świadomego własnych potrzeb, wyedukowanego w sposób mniej lub bar-
dziej profesjonalny odnośnie własnej fizjologii, który obserwuje swoje ciało i kontroluje własne zdrowie. Tym samym 
coraz więcej produktów leczniczych, które jeszcze parę lat temu wydawane były wyłącznie z przepisu lekarza, w tej 
chwili zmienia status na lek dostępny bez recepty (OTC). Coraz więcej uwagi, zarówno w mediach jak i w prasie, po-
święca się na promowanie zdrowego trybu życia, w tym samokontroli zdrowia. Oprócz coraz większej grupy leków 
w kategorii OTC, dostępne są również wyroby medyczne, których celem jest przeprowadzanie szybkiej i prostej diag-
nostyki in vitro. 
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korzystywane jest w diagno-
styce płodności kobiet w te-
stach owulacyjnych. Są to te-
sty składające się z zestawów 
pasków, które można wyko-
rzystać podczas jednego cy- 
klu. Dostępne są również 
aparaty, do których co mie-
siąc można dokupić specjal-
ne paski celem obserwacji 
dni płodnych i niepłodnych 
kobiety.

•	 Hormon folikulotropowy 
(FSH) jest również hormo-
nem produkowanym przez 
komórki przysadki mózgo-
wej. FSH stymuluje wzrost 
i dojrzewanie pęcherzyków 
zawierających komórki jajo-
we przez jajniki. Oznaczanie 
FSH wykorzystywane jest 
w testach do diagnostyki 
tzw. rezerwy jajnikowej, któ-
re wykonywane są w celu 
określenia zaburzeń hormo-
nalnych kobiety w diagno-
styce niepłodności. Test wy-
konywany jest w 3 dniu cyklu 
miesięcznego. 

•	 Białko, którego obecność 
w moczu świadczy o stanie 
zapalnym dróg moczowych 
spowodowanym infekcją ba- 
kteryjną, toksycznym dzia-
łaniem leków, bądź innymi 
czynnikami, jak: nadciśnienie 
tętnicze krwi, cukrzyca czy 
choroby o podłożu autoim-
munologicznym (np. toczeń). 
Dostępne testy pozwalają na 
identyfikację samego białka, 
jak i innych elementów takich 
jak: ciężar właściwy, glukoza, 
bilirubina, krew, pH, urobili-
nogen, azotyny, leukocyty. 

•	 Ciała ketonowe, których 
wzrost stężenia spowodowa-
ny jest głównie przez zwięk-
szenie ich produkcji. Ma to 
miejsce w przypadku prowa-
dzenie bardzo restrykcyjnej 

diety (głodówki), naduży-
wania alkoholu, w ciąży oraz 
po wysiłku fizycznym u osób 
chorujących na cukrzycę. 

•	 Substancje psychogenne 
i odurzające, takie jak ma-
rihuana, haszysz, amfetami-
na, metamfetamina, kokaina, 
opiaty, tetrahydrokanabinol 
(THC), metadon, trójcyklicz-
ne leki przeciwdepresyjne, 
barbiturany, benzodiazepiny. 
Testy wykrywają obecność 
w moczu wybranych związ-
ków bądź grupę substancji 
odurzających (nawet do 10) 
w moczu. Morfina (również 
jako metabolit heroiny i in-
nych opiatów), metamfeta-
mina i amfetamina obecne 
są w moczu przez 3 dni, THC 
i marihuana od 3 do 10 dni, 
natomiast kokaina maksy-
malnie kilkanaście godzin od 
przyjęcia. 

Drugim najbardziej popular-
nym materiałem wykorzystywa-
nym do oznaczania wybranych 
parametrów jest krew. W testach 
do użytku domowego pobiera 
się próbkę krwi włośniczkowej 
pochodzącej z palca za pomocą 
specjalnie zaprojektowanych na-
kłuwaczy. Z tego materiału moż-
na dokonać oceny takich para-
metrów jak:
•	 Glukoza, której stężenie we 

krwi badają rutynowo oso-
by chorujące na cukrzycę 
i przyjmujące insulinę. Pra-
widłowy poziom glukozy we 
krwi mierzony na czczo mie-
ści się w granicach 70mg/dl 
- 110mg/dl.

•	 Cholesterol – podwyższony 
poziom jest jednym z głów-
nych czynników ryzyka miaż-
dżycy, która może prowadzić 
do zawału mięśnia sercowe-
go, czy udaru. Prawidłowy 

poziom cholesterolu we krwi 
wynosi poniżej 200 mg/dl.

•	 Helicobacter pylori – bakte-
ria gram-ujemna, która może 
być przyczyną kilku schorzeń 
układu pokarmowego, m.in. 
choroby wrzodowej żołąd-
ka i dwunastnicy, dyspepsji 
oraz ostrego i przewlekłego 
zapalenia śluzówki żołądka. 
Obecność Helicobacter pylori 
można potwierdzić stosując 
proste testy immunochro-
matograficzne wykrywające 
przeciwciała (IgG, IgM oraz 
IgA) skierowane przeciw tej 
bakterii w ludzkiej surowi-
cy, osoczu lub pełnej krwi. 
Dostępne w aptece testy 
są testami skriningowymi, 
stwierdzającymi czy w bada-
nej krwi znajdują się przeciw-
ciała, nie określają jednak ich 
liczby. 

•	 PSA – to skrót od męskiego 
antygenu swoistego prosta-
ty (ang. Prostate Specyfic An-
tigen) produkowanego przez 
gruczoł stercza. Test, w któ-
rym można oznaczyć prze-
kroczony dopuszczalny po-
ziom PSA (4 ng/ml) stanowi 
doskonałą metodę w kierun-
ku wczesnego wykrywania 
chorób prostaty, w tym raka 
prostaty. 

•	 Białko C-reaktywne (CRP) 
ma znaczenie w diagnosty-
ce infekcji bakteryjnych oraz 
stanów zapalnych o charak-
terze zarówno miejscowym, 
jak i ogólnym. Badanie to 
wykonywane jest rutynowo 
w placówkach szpitalnych 
i laboratoriach. Dostępny jest 
również test, który pozwala 
na szybką diagnostykę i któ-
ry może być wykonany przez 
fachowego pracownika me-
dycznego w gabinecie lekar-
skim. Otrzymany w szybki 

►
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i prosty sposób wynik poma-
ga lekarzowi podjąć decyzję 
o konieczności zastosowania 
antybiotyku.

•	 Troponina stanowi grupę 
trzech białek regulacyjnych 
skurcze mięśni poprzecz-
nie prążkowanych i mięśnia 
sercowego. Jej oznaczenie 
zaleca się wykonać prze-
de wszystkim u pacjentów 
z bólem w klatce piersio-
wej, w celu wykluczenia lub 
potwierdzenia zawału albo 
innego uszkodzenia mięś-
nia sercowego w gabinecie 
lekarskim. Są to testy im-
munologiczne, które błyska-
wicznie wykluczą bądź po-
twierdzą zawał serca.

•	 D-dimer – jest to produkt 
degradacji fibrynogenu, któ-
rego obecność świadczy 
o uruchomionych proce-
sach krzepnięcia i fibryno-
lizy. Podwyższony poziom 
D-dimeru występuje u osób 
z zespołem rozsianego wy-
krzepiania wewnątrznaczy-
niowego (DIC), zakrzepicą żył 
głębokich (DVT), czy zatorem 
tętnicy płucnej. Nieznaczny 
wzrost stężenia D-dimeru 
obserwowany jest w ostrych 
stanach wieńcowych (np. za-
wał mięśnia sercowego), we 
wszelkich stanach zapalnych 
toczących się w organizmie 
oraz w niektórych nowotwo-
rach. Dostępne testy opierają 
się na immunoenzymatycz-
nym oznaczaniu D-dimeru 
z zastosowaniem przeciwciał 
monoklonalnych (tzw. test 
diagnostyczny przyłóżkowy).

•	 Fosfokinaza keratynowa – 
enzym występujący w tkan-
kach o dużym zapotrze-
bowaniu energetycznym. 
Oznaczanie tego enzymu 
wykorzystuje się w diagno-

styce zawału mięśnia serco-
wego i chorób mięśni. Pod-
wyższony poziom tego en-
zymu świadczy o uszkodze-
niu mięśni. 
W kale wykonuje się ozna-

czenie następujących parame-
trów:
•	 Krew utajona wykrywana za 

pomocą dostępnych w ap-
tece testów stanowi zaleca-
ną metodę kontrolną osób 
po 40 roku życia w kierunku 
raka jelita grubego. Przyczy-
ną pojawienia się krwi w kale 
mogą być również inne cho-
roby przewodu pokarmowe-
go, jak rak żołądka, polipy, 
czynna postać wrzodowa 
żołądka i/lub dwunastni-
cy. Wykonany test pozwala 
stwierdzić obecności krwi, 
która nie wywołuje zmian 
widocznych „gołym okiem”. 
W warunkach prawidłowych 
wydalanie krwi ze stolcem 
u osób dorosłych nie prze-
kracza 0,5 – 1,5 ml/d. Do-
datkowym wskazaniem do 
wykonania tego testu jest 
ocena etiologii występującej 
niedokrwistości, która może 
być spowodowana aktyw-
nym krwawieniem z prze-
wodu pokarmowego. Wyko-
nanie testu zaleca się u pa-
cjentów z objawami anemii, 
takimi jak: zmęczenie o nie-
znanej przyczynie, niski he-
matokryt, czy obniżone stę-
żenie hemoglobiny.

•	 Izoenzym M2 kinazy piro-
gronianowej – jest to mar-
ker wykorzystywany w diag-
nostyce nowotworów prze-
wodu pokarmowego, głów-
nie jelita grubego oraz po-
lipów jelita grubego. Prosty 
test jest pierwszym krokiem 
w kierunku przeprowadze-
nia samodzielnego badania 

przesiewowego pod kątem 
nowotworów jelita grubego. 
Próbka śliny stanowi materiał 

diagnostyczny wykorzystywany 
w teście na ocenę stanu płodno-
ści kobiety, w teście potwierdza-
jącym lub wykluczającym obec-
ność alkoholu w organizmie czy 
niektórych narkotyków, takich jak 
amfetamina, kokaina, czy opiaty. 

Nasienie wykorzystywane 
jest do oceny stanu płodności 
mężczyzny. Dostępne są testy 
służące do oceny, czy w nasieniu 
znajduje się wystarczająca liczba 
plemników, która zgodnie z wy-
tycznymi WHO wynosi 20 mln. 
Obecnie dostępne są już zestawy 
pozwalające na wstępną diagno-
stykę niepłodność par starają-
cych się o dziecko przez co naj-
mniej 12 miesięcy.

Dostępne i niezwykle przy-
datne są testy służące do samo-
dzielnego wykrywania wycieku 
płynu owodniowego na skutek 
przedwczesnego pęknięcia błon 
płodowych. Jest to wkładka hi-
gieniczna z papierkiem monito-
rującym pH płynu i zmieniającym 
kolor wraz ze wzrostem pH w kie-
runku zasadowego (pH płynu 
owodniowego wynosi powyżej 
6,5). 

Dostępne w aptece testy 
diagnostyczne stanowią bardzo 
ważny element w prowadzeniu 
samokontroli oraz samodzielnych 
badań przesiewowych w kierun-
ku wybranych chorób, takich jak 
nowotwory jelita grubego czy 
prostaty. Należy jednak pamię-
tać, że domowe testy służą wy-
łącznie do diagnozy wstępnej. 
Wynik pozytywny powinien 
być każdorazowo potwierdzo-
ny i skomentowany przez leka-
rza specjalistę. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance
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W praktyce aptecznej farmaceuta niekie-
dy spotyka się z możliwością wystą-
pienia niezgodności w składzie recept. 

Niezgodności chemiczne powstają wskutek reakcji 
zachodzących pomiędzy składnikami leku. W wy-
niku reakcji zachodzących pomiędzy kwasami i za-
sadami, reakcji podwójnej wymiany, reakcji red-ox, 
oraz hydrolizy mogą powstać nowe związki co pro-
wadzi do zaniku, zmiany lub zmniejszania ich dzia-
łania leczniczego. Powstające niezgodności mogą 
być widoczne w postaci tworzenia się osadów, czy 
zmiany zabarwienia. Ujawniają się od razu, stopnio-
wo lub dopiero po pewnym czasie.

Znajomość rozpuszczalności substancji, od-
czynu pH danej substancji, przestrzeganie właści-
wej kolejności dodawania składników, oraz właściwy 
sposób przechowywania pozwala na ich uniknięcie. 

Po zauważeniu wystąpienia niezgodności far-
maceuta może dokonać następujących zmian:
• częściowo zamienić rozpuszczalnik np. poprzez 

dodanie etanolu (max do 5% w stosunku do ca-
łej ilości leku),

• zamienić formę nierozpuszczalną na rozpusz-
czalną lub odwrotnie po uwzględnieniu różnic 
w masie cząsteczkowej, np. zamiana fenobarbi-
talu na fenobarbital sodowy, kodeiny na fosfo-
ran kodeiny, teofilinę na aminofilinę, 

• dodać środek obojętny w celu zawieszenia osadu, 
• dodać środek rozcieńczający np. laktozę, 
• wydać osobno niezgodny składnik, 
• zastosować odpowiednią kolejność mieszania 

składników. 
Może także wydać lek z osadem, jeżeli ilość 

osadu jest niewielka i nie zawiera składników silnie 

działających, zaopatrując butelkę w etykietę ,, Zmie-
szać przed użyciem”.

Rp. 
Ephedrini hydrochloridi   0,5
Phenobarbitali natrici      0,2
Tussipect sir                   30,0
Aquae             ad 100,0
M.f. mixt.
D.S. 3 x dziennie łyżkę

Wykonanie
W recepcie tej występuje niezgodność pozor-

na, należy więc oddzielić maksymalną ilością wody 
chlorowodorek efedryny od fenobarbitalu sodo-
wego alkalizującego środowisko. Przepisany syrop 
zawiera w swoim składzie chlorowodorek efedryny 
(0,07 g substancji/100 g syropu) co należy uwzględ-
nić przy obliczaniu dawek. Według FP IX dla chloro-
wodorku efedryny maksymalna dawka jednorazo-
wa wynosi 0,05 g, maksymalna dobowa 0,15 g.

Przykładowe obliczanie recepty
0,07 – 100,0
x     -    30,0
x =   0,021 g  - zawartość chlorowodorku efe-

dryny w syropie
0,021 g + 0,5 g = 0,521 g – łączna ilość chlo-

rowodorku efedryny w recepcie

Średnia masa łyżki wynosi 16,0 g 
0,521 – 100,0
x       - 16,0
x = 0,083 g dawka jednorazowa, dobowa 3 x 

0,083 g = 0,249 g

Przykłady 
niezgodności chemicznych  

w mieszankach i roztworach 
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►

Dawki zostały przekroczone, należy je zmniejszyć.
0,15 g : 3 = 0,05 g 
0,05 – 16,0
x  -    100,0 
x  = 0,312 g
0,312 g  - 0,021 g = 0,29 g tyle należy odwa-

żyć chlorowodorku efedryny.
W osobnych zlewkach należy rozpuścić feno-

barbital sodowy i chlorowodorek efedryny. Do wy-
tarowanej butelki przelać roztwór fenobarbitalu so-
dowego, dodać syrop Tussipect, a na końcu rozpusz-
czony chlorowodorek efedryny.

Rp.
Phenobarbitali natrici  1,0
Sol. Sal Erlenmeyeri  3,0/50,0
Neospasmini   30,0
Aquae    ad 100,0
M.f. mixt.
D.S. 2 x dziennie łyżkę

Mamy tu do czynienia z niezgodnością typu 
wytrącania słabego kwasu. Przy stężeniu 1% feno-
barbitalu sodowego zawsze występuje niezgodność 
z bromkiem amonu występującym w roztworze soli 
Erlenmeyera. Należy ilość z bromkiem amonu za-
mienić na bromek potasu i bromek sodu po rów-
nych częściach.

Przykładowe obliczenia:

Skład soli Erlenameyera: 
2 cz. KBr, 
2 cz. NaBr, 
1 cz. NH4Br.

2 – 5 
x – 3 

x = 1,2 KBr i NaBr
NH4Br = 0,6

Skład recepty powinien być następujący:

Rp.
Phenobarbitali natrici  1,0
Natrii bromidi   1,5
Kalii bromidi   1,5
Neospasmini   30,0
Aquae    ad 100,0

Rp. 
Phenobarbitali natrici   0,3
Papaverini hydrochloridi  0,4
Neospasmini    15,0
Aquae     ad 100,0
M.f. mixt.
D.S. 3 x dziennie łyżkę deserową

Występuje tu niezgodność typu wytrącania 
słabej zasady. W obecności alkalicznego fenobarbi-
talu wytrąca się trudno rozpuszczalna zasada. Papa-
werynę należy podać osobno w postaci 10 prosz-
ków. 

Masa 1 łyżki 10 g, 100 : 10 = 10 dawek.
0,4 g : 10 = 0,04 g – ilość chlorowodorku  

papaweryny/1 proszek.

Masa 1 proszka jest mniejsza od 0,1 g  
należy uzupełnić laktozą do 0,1 g.

0,1 g – 0,04 g = 0,96 g – ilość laktozy/1 proszek.
0,96 g x 10 = 9,6 g – ilość laktozy /10 proszków.

Wykonanie:
Fenobarbital sodowy rozpuścić w zlewce 

w części wody, przelać do wytarowanej butelki, do-
dać Neospasminę i uzupełnić wodą do 100 g. 

Odważyć chlorowodorek papaweryny w ilości 
0,4 g, oraz 9,6 g laktozy. Zatrzeć pory moździerza 
częścią laktozy, dodać chlorowodorek papaweryny 
oraz resztę laktozy. Rozsypać według naważki wzor-
cowej do opłatków skrobiowych.
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Reakcja podwójnej wymiany zachodzi pod-
czas wytrącania się bromowodorków i jodowodor-
ków alkaloidów. Bromki lub jodki przepisane w mie-
szankach w ilości 5% lub więcej dają niezgodności 
z następującymi alkaloidami: fosforanem kodei-
ny, siarczanem chininy, chlorowodorkiem morfiny, 
chlorowodorkiem papaweryny (osady powstają 
również jeżeli stężenie bromków lub jodków wynosi 
tylko 2%)

Rp.
Kalii iodidi   2,0
Papaverini hydrochloridi 0,2
Aquae    ad 100,0
M.f. sol.
D.S. 3 x dziennie łyżeczkę

W powyższej recepcie stężenie jodku potasu 
wynosi 2%, a chlorowodorku papaweryny 0,2%. Na-
stąpi więc wytrącenie jodowodorku papaweryny.

W celu wyeliminowania niezgodności należy 
sporządzić dwa osobne roztwory lub papawerynę 
podać osobno w postaci proszków.

Rp. 
Natrii bromidi   5,0
Codeini phosphatis  0,1
Aquae    ad 100,0
M.f. sol.
D.S. 3 x dziennie łyżeczkę

W recepcie występują bromki w ilości 5% oraz 
alkaloidy kodeiny w ilości 0,1%. Osad nie wytrąci 
się. Gdyby stężenie fosforanu kodeiny było 0,5% lub 
wyższe wtedy nastąpiłoby wytrącenie osadu.

Rp.
Sol. Rivanoli  1‰
Aquae Calcis  aa 50,0
M.f. sol
S. zew

Rywanol (mleczan etakrydyny) reaguje z wo-
dorotlenkiem wapnia zawartym w wodzie wapien-
nej. Powstaje mleczan wapnia oraz wytrąca się etok-
sydwuaminoakrydyna. Rywanol w roztworach alka-
licznych nie jest aktywny. Poprawa recepty polega 
na rozdzieleniu składników.

Wzrastająca liczba nowych substancji leczni-
czych, a także licznych ich kombinacji stwarza nowe 
możliwości pojawiania się niepoznanych jeszcze 
niezgodności. ■

dr n farm. Katarzyna Świąder
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo:
1. Jachowicz R.: Receptura apteczna. PZWL. Warszawa, 2010.
2. Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury. Wyd. UJ. Kraków, 

2000. 
3. Farmakopea Polska IX , Warszawa 2011.
4. Modrzejewski F.: Niezgodności recepturowe, PZWL Warszawa 1964.

►
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Łagodny rozrost gruczołu 
krokowego (benign pro-
state hyperplasia – BPH), 

zwanego również prostatą lub 
sterczem, jest schorzeniem cha-
rakteryzującym się nadmiernym 
rozrostem komórek zrębu i na-
błonka, rozpoczynającym się 
w strefie okołocewkowej gru-
czołu krokowego. Powoduje to 
utrudnienie oddawania moczu, 
zastój w drogach moczowych, 
bolesność w czasie mikcji oraz 
stany zapalne układu moczo-
wego. Dolegliwości te określane 
są jako LUTS (lower urinary tract 
symptoms). Statystycznie, zmiany 
histopatologiczne towarzyszące 
łagodnemu rozrostowi stercza 
dotyczą około 20% mężczyzn 
w wieku 40-50 lat, jedynie 10% 
wymaga zabiegu chirurgicznego, 
u pozostałych stosuje się leczenie 
zachowawcze. Najczęstsze obja-
wy BPH to potrzeba częstego od-
dawanie moczu, również w nocy, 
trudność w rozpoczęciu mikcji, 
małe plamienie po zakończeniu 

oddawania moczu, zmniejszona 
objętość i strumień oddawanego 
moczu. Z badań przeprowadzo-
nych przez Bonieckiego (2011) 
na grupie losowo wybranych 15 
000 pacjentów, którzy zgłasza-
li uciążliwe objawy dysuryczne, 
w tym najczęściej częste odda-
wanie moczu, trudności w roz-
poczęciu mikcji oraz osłabio-
ny strumień moczu wynikało, 
iż prawie wszyscy chorzy z ww. 
objawami wymagali leczenia 
farmakologicznego, zaś niemal 
25% mężczyzn powyżej 65 roku 
życia mogło wymagać leczenia 
zabiegowego. Wskazaniem do 
zastosowanego leczenia farma-
kologicznego w blisko 100% ba-
danych przypadków był łagodny 
rozrost gruczołu krokowego oraz 
związane z nim dolegliwości ze 
strony dolnych dróg moczowych. 
Po wdrożonej farmakoterapii 
w ponad 85% pacjenci wykazali 
istotną poprawę stanu kliniczne-
go, polepszenie jakości życia oraz 
zmniejszenie lub nawet ustąpie-

nie zgłaszanych uprzednio dole-
gliwości dysurycznych.  

W schorzeniach układu 
moczowo-płciowego stosowane 
są również preparaty roślinne. 
Wraz z rozwojem medycyny fito-
terapia oceniana jest pod kątem 
skuteczności i bezpieczeństwa 
działania oraz podlega ocenie 
farmakoekonomiczej. Jak podaje 
Hurkacz (2010) farmakoterapia 
BPH polega na podawaniu leków 
zmniejszających napięcie mięśni 
gładkich cewki moczowej i pę-
cherza (α-adrenolityki), inhibito-
rów 5-α-reduktazy i makrolidów 
polienowych. Alternatywą lub 
farmakoterapią towarzyszącą są 
leki roślinne. Koszt leczenia pro-
duktami roślinnymi jest w wielu 
krajach niższy od kosztów no-
wych środków syntetycznych. 
Przykładem są Niemcy, gdzie 
koszt dziennej terapii ziołami 
jest około 3-krotnie mniejszy niż 
leczenie α-adrenolitykami lub 
inhibitorami 5-α-reduktazy, po-

Najpierw słowo, następnie roślina, a w końcu nóż” 
(Asklepiades - grecki lekarz i filozof, ok. 120-56 r. p.n.e.)

Fitoterapia 
łagodnego przerostu 

gruczołu krokowego (BPH)
Fitoterapia jest uznaną metodą leczenia komplementarnego. Jest ona stosowana w coraz większej grupie scho-

rzeń. Postęp wiedzy w dziedzinie badań farmakognostycznych pozwala w coraz większym zakresie na potwierdzanie 
wielowiekowego stosowana substancji roślinnych w określonych jednostkach chorobowych. Często ziołolecznictwo 
jest traktowane na równi z farmakoterapią konwencjonalną, zaś wiele preparatów otrzymanych z surowców natural-
nych zyskało status produktu leczniczego roślinnego. Schorzeniem z którym „walczy” medycyna w ciągu ostatnich lat 
jest łagodny rozrost gruczołu krokowego. 

►
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dobnie we Włoszech preparaty 
ziołowe stanowią prawie połowę 
leków stosowanych w BPH, nato-
miast α-adrenolityki, podobnie 
jak inhibitory 5-α-reduktazy - za-
ledwie 5%. W Niemczech i Austrii 
zioła są lekami pierwszego wy-
boru przy łagodnych i umiarko-
wanych objawach chorobowych 
i wynoszą ponad 90% przepisy-
wanych leków w BPH. Jak wynika 
z przedstawionych powyżej przy-
kładów fitoterapia łagodnego 
przerostu gruczołu krokowego 
jest prowadzona z powodzeniem 
w wieli krajach.

Wśród substancji roślin-
nych wysoką aktywność w BPH 
wykazują surowce zawierające 
w swoim składzie głównie fito-
sterole oraz fitoestrogeny. Skład-
nikiem, któremu przypisuje się 
działanie lecznicze w BPH jest 
beta-sitosterol, który działa po-
przez hamowanie enzymu 5-alfa-
-reduktazy, blokując przekształ-
canie testosteronu w dihydro-
testosteron (DHT), co zmniejsza 
ilość DHT w organizmie. 

Do substancji o działaniu 
łagodzącym dolegliwości BPH 
w początkowym stadium tej cho-
roby zaliczyć można korzeń po-
krzywy, korę śliwy afrykańskiej, 
owoce palmy sabalowej, ponadto 
często w preparatach o powyż-
szych wskazaniach występują na-
siona dyni, a także wierzbownica 
drobnokwiatową.

Olej z pestek dyni 
(Oleum cucurbitae peponis) 

– dynia zwyczajna jest 
uprawiana w większości krajów 
świata, pochodzi z Ameryki Połu-
dniowej i Środkowej. Substancją 
aktywną oleju są kwasy tłusz-
czowe, głównie kwas linolenowy, 
którego zawartość może wynosić 

do 60%. Ze względu na wysoką 
zawartość fitosteroli, zarówno 
olej jak i wysuszone nasiona dyni 
są stosowane w profilaktyce, jak 
i łagodnym przeroście gruczołu 
krokowego. Mechanizm działania 
oleju polega na hamowaniu aro-
matazy i 5-a-reduktazy, oraz blo-
kowaniu wiązania dihydrotesto-
steronu z receptorami w gruczole 
krokowym. Zalecana przeciętna 
dawka dzienna to 10 g nasion, 
które należy spożywać przez kil-
ka tygodni do kilku miesięcy.

Kora śliwy afrykańskiej  
(Cortex Pygei africani) 

– śliwa afrykańska jest 
drzewem występującym w tro-
pikalnych i subtropikalnych re-

jonach Afryki. Związki aktywne 
zawarte w jej korze ułatwiają 
regularne oddawanie moczu, 
zmniejszają objętość zalegające-
go moczu, a także częstość jego 
oddawania. Ekstrakt lipofilowy 
z kory śliwy afrykańskiej hamuje 
5α-reduktazę i aromatazę oraz 
produkcję hemotaktycznych leu-
kotrienów i innych metabolitów 
5-lipooksygenazy, może to chro-
nić komórki zapalne przed prze-
niknięciem ich do prostaty, a tym 
samym włączeniem w rozwój 
BPH. Wykazano także, że wpły-
wa on na czynniki wzrostu po-
przez hamowanie zasadowego 
czynnika wzrostu fibroblastów 
(bFGF) i epidermalnego czynnika 
wzrostu (EGF), indukujących pro-
liferację fibroblastów prostaty. 

►
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Według WHO należy przyjmo-
wać doustnie dobowo 75-200 mg 
wyciągów lipidowo-sterolowych 
w dawkach podzielonych. 

Owoc palmy sabalowej  
(Serenoe repentis fructus) 

– owoce stosuje się przy 
problemach z oddawaniem mo-
czu wynikających z przerostu 
gruczołu krokowego. Terapia 
nie powoduje jego zmniejszenia, 
a jedynie łagodzi objawy między 
innymi częstomocz i moczenie 
nocne. W badaniach in vitro do-
wiedziono, że ekstrakt palmy sa-
balowej hamuje wzrost komórek 
nowotworowych gruczolaka pro-
staty, co jest związane z obec-
nością w surowcu β-sitosterolu 
i stigmasterolu. Wyciągi z surow-
ca hamują aktywność 5-a-reduk-
tazy, co powoduje zmniejszenie 
stężenie dihydroergosteronu.

 Kliniczne rezultaty obser-
wowano po 6-8 tygodniach po-
dawania preparatów z owoców 
palmy sabalowej, zaś maksymal-
ną skuteczność uzyskiwano przy 
co najmniej 6-cio miesięcznej 
kuracji. Zalecana dawka dobowa 
to 1-2 g suszonych owoców lub 
odpowiednio 320 mg lipofilnego 
wyciągu. 

Korzeń pokrzywy zwyczajnej 
(Folium Urticae) 

– substancja ta zawiera m.in. 
polisacharydy, lektynę, związki 
fenolowe oraz sterole (głównie 
beta-sitosterol), a także sole mine-
ralne, w tym rozpuszczalną krze-
mionkę. Składniki korzenia po-
krzywy oddziałują z białkami wią-
żącymi testosteron, 5a-reduktazę 
i aromatazę. Wyciąg z korzenia 
pokrzywy jest podstawą do pro-
dukcji preparatów łagodzących 
dolegliwości gruczołu kro kowego.

W ostatnich latach wzrosło 
również zainteresowanie substan-
cjami leczniczymi pochodzenia 
roślinnego uzyskiwanymi z ro-
dzaju wierzbownica (Epilobium) 
oraz preparatami otrzymywany-
mi z tego surowca. Roślinom tym 
przypisuje się m.in. działanie an-
typroliferacyjne, przeciwandroge-
nowe, przeciwestrogenowe, prze-
ciwzapalne, działanie rozkurcza-
jące na mięśnie gładkie pęcherza 
moczowego oraz cewki moczowej 
powodujące złagodzenie sympto-
mów towarzyszących BPH oraz 
antyoksydacyjne. 

W receptariuszach można 
znaleźć wiele przepisów miesza-
nek ziołowych o wskazaniach do 
stosowania przy przeroście gru-
czołu krokowego.

Rp.
Rad. Bardanae – korzeń łopianu
Infl. Hippocastani – kwiat kasztanowca
Flos Ulmariae – kwiat wiązówki
Rad. Ononidis – korzeń wilżyny 

ciernistej
Herba Herniarniae – ziele połonicznika
Herba Thymi – ziele tymianku
Cortex Salicis aa 30,0 – kora wierzby

MDS. Odwar z łyżki na szklankę 
wody. Pić 3 razy dziennie szklankę 
przed jedzeniem w przeroście gru-
czołu krokowego.

Rp. 
Herba Visci 50,0 – ziele jemioły
Herba Solidaginis – ziele nawłoci
Gem. Populi – pączki topoli
Lichen Islandic. aa 15,0 – porost 

islandzki
MDS. Odwar z łyżki na szklankę 
wody. Pić 2-3 razy dziennie w prze-
roście gruczołu krokowego.

Rp. 
Herba Polygoni avic. – ziele rdestu 

ptasiego
Anth. Chamomillae aa 100,0 – 

koszyczek rumianku pospolitego
Stigm. Maydis – znamię kukurydzy
Rad. Pimpinellae – korzeń biedrzeńca
Fol. Fragariae – liść poziomki
Fol. Ribis nigri – liść porzeczki czarnej
Fol. Vitis ideae – liść borówki brusznicy
Fol. Myrtilli – liść borówki czernicy
Fol. Rubi idaei aa 50,0 – liść maliny
MDS. Łyżeczkę ziół zalać szklanką 
wrzącej wody, naparzać pod przy-
kryciem 20-30 minut. Pić gorące 2 
razy dziennie po jedzeniu. Mieszanka 
ułatwia i reguluje wydalanie moczu, 
działa przeciwzapalnie i przeciw-
bakteryjnie. Stosować w przeroście 
gruczołu krokowego.

Pomimo, że uważa się leki 
pochodzenia roślinnego za bez-
pieczne należy pamiętać, iż każ-
dorazowe włączenie fitoterapii 
do dotychczasowego schematu 
leczenia należy bezwzględnie 
skonsultować z lekarzem lub far-
maceutą. Leczenie przerostu gru-
czołu krokowego powinno być 
prowadzone pod nadzorem leka-
rza specjalisty, stosowanie leków 
roślinnych nie zwalnia pacjenta 
z regularnego kontrolowania sta-
nu gruczołu krokowego. ■

dr n. farm. Tomasz Baj
Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Jest rośliną właściwą krajom 
ciepłym Europy, nadbrzeż-
nym morza śródziemnego. 

Przełożeni szkół używali dawniej 
tej lekkiej latorośli do karania 
swych uczniów; zwyczaj ten jest 
bardzo starożytny. Matialis nazy-
wa ją berłem nauczycieli – takim 
to zagadkowym opisem zapo-
znaje nas autor „Botaniki dla 
płci pięknej” Adam Podymowicz 
z rośliną, która obecnie dostar-
cza nam żywicy jako przyprawy, 
a która niegdyś była surowcem 
aptecznym. Choć w naszym kra-
ju przyprawa ta nie należy do 
najpopularniejszych (najczęściej 
znana jest miłośnikom kuchni 
indyjskiej), a w aptece nie mamy 
już z nią do czynienia od dawna 
to zapewne większość farmaceu-
tów słyszała o niej i zapamiętała 
chociażby polską nazwę. Zanim 
zdradzę o jakiej roślinie i przy-
prawie będzie mowa, posłużę się 
jeszcze jednym cytatem – podpo-
wiedzią z XVIII-wiecznej „Botaniki 
stosowanej” Stanisława Jundziłła: 
roślina ta rośnie w Persyi; wszyst-
kie jey części pełne są obrzydłego 
smrodu, a mianowicie korzenie; 
te są do marchwi podobne, we-
wnątrz białe, zewnątrz zaś czar-
ne, około dwóch stop długie, a na 

kilka calów grube. Sok z korzeni 
zebrany i suszeniem zgęstwio-
ny znaiomy iest w Aptekach pod 
nazwiskiem Asa foetida a w wielu 
językach czartowskiem łaynem 
iest nazywany. U Persów jednak 
wszystkich potraw pospolitą iest 
zaprawą; u nas w Medycynie tylko 
się zażywa.

Asa foetida, lub inaczej gu-
możywica smrodzieńcowa (Gu-
moresina Asa foetida), to stężały 
sok mleczny, który pozyskuje się 
przez nacinanie korzeni rośliny 
nazywanej zapaliczką cuchną-
cą (Ferula asa-foetida). Oficjal-
nie funkcjonuje również nazwa 
czarcie łajno, a dawniej mówiono 
także, jak dowiadujemy się z „Bo-
taniki lekarskiej” profesora Igna-
cego Rafała Czerwiakowskiego, 
diable g…. Określenia te używane 
są także i w innych językach eu-
ropejskich: angielskim – devil’s 
dung, francuskim – merde di diab-
le, czy niemieckim – teufelsdreck. 
Tę niezbyt chlubną nazwę zapa-
liczka zawdzięcza „nadzwyczajne-
mu smrodowi” – jak pisze Krzysz-
tof Kluk w „Dykcyonarzu” z 1805 
roku. I choć dzisiaj wielu pacjen-
tów uskarża się na niezbyt przy-
jazne zapachy medykamentów, 

to na szczęście żaden nie sprawia 
takiego kłopotu w transporcie jak 
niegdyś Asa foetida: na okrętach, 
na których do Europy przychodzi, 
zwykli go na wierzchu masztów 
przywiązywać, aby smrodem swo-
im ludziom okrętowym nie był 
uprzykrzonym, lub innych towa-
rów nie zarażał – informuje nas 
Stanisław Jundziłł w „Botanice 
stosowanej”. 

Zapaliczka cuchnąca wy-
stępuje w Afganistanie i Iranie, 
a uprawiana jest w krajach subtro-
pikalnych i w środkowej Europie. 
Jest to okazała bylina dorastająca 
do trzech metrów wysokości, na-
leżąca do rodziny selerowatych 
(Apiaceae), dawniej nazywanych 
baldaszkowatymi (Umbelliferae). 
Zapaliczka posiada gruby, mię-
sisty korzeń i grubą (o średnicy 
8 cm) łodygę. Cała roślina za-
wiera sok mleczny o szczególnie 
nieprzyjemnym zapachu, który 
wypływa przy najdrobniejszym 
skaleczeniu tkanek, zastygając 
w miękką elastyczną masę czyli 
gumożywicę. Najczęściej jednak 
asafetydę otrzymuje się ścinając 
łodygę tuż przy nasadzie i zbiera-
jąc wypływający sok z korzeni. Sok 
żywiczy twardnieje na powietrzu 
tworząc grudki różnej wielkości, 

Pochodnia 
Prometeusza

Fot. ©
 El - Fotolia.com
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koloru czerwono-brunatnego lub 
szarego z zewnątrz, a w środku 
białego. Zapach żywicy, jak poda-
je większość źródeł, jest bardzo 
nieprzyjemny, zwłaszcza dla Eu-
ropejczyków. Porównywany jest 
do zapachu czosnku, stąd też za-
paliczka nazywana była dawniej 
smrodzieńcem lub czosnoniem. 
Jeden z ciekawszych opisów do-
tyczących zbiorów żywicy odnaj-
dujemy w „Komentarzu do VII wy-
dania farmakopei austryjackiej”: 
sok mleczny czosnonia cuchnące-
go zbierają w następujący sposób: 
w połowie kwietnia, po okwitnię-
ciu rośliny, zbieracze smrodzieńca 
udają się na step, obnażają z zie-
mi górną część korzenia, szczegól-
niej z czteroletnich roślin, odcinają 
łodygę, liście odziomkowe i pę-
czek włosisty przy samej podsta-
wie korzenia, następnie pokrywa-
ją go warstwą liści i ziemi w celu 
zasłonięcia od promieni słonecz-
nych i wszystko pozostawiają tak 
około 30 dni w spokoju. Magi-
ster Wilhelm Zajączkowski, autor 
„Komentarza…”, zaznacza, że po 
upływie tego czasu, rozpoczy-
na się zbieranie soku mlecznego. 
W tym celu odkrywają najpierw 
górną część korzenia, odrzucają 
liście i ziemię, następnie robią po-
przeczne przecięcia i przykrywają 
je liśćmi, lecz tak ażeby liście nie 
dotykały powierzchni przecię-
cia, z której wypływa obfita ilość 
soku mlecznego. Po dwóch dniach 
zbierają sok stwardniały, poczem 
znowu odrzucają cienką warstwę 
wyschłej górnej części korzenia 
i otrzymują nową ilość soku, którą 
powtórnie po dwóch dniach zbie-
rają. Powtórzywszy tę czynność 
trzy razy, w przeciągu sześciu dni, 
pozostawiają ten korzeń w spoko-
ju na dni dziesięć.

Właściwości lecznicze gu-
możywicy smrodzieńcowej znane 
były starożytnym Grekom i Rzy-

mianom. Dioskorydes, jak poda-
je Marcin z Urzędowa, zalecał: 
dobrze pić wnętrzny sok z feruli 
przeciw plwaniu krwią y żółtym 
biegunkam y gryzieniu około żo-
łądka (…) przeciw krwie zbytnie-
mu z nosa cieczeniu kłaść w nos. 
Obszerny opis zapaliczki odnaj-
dujemy w „Zielniku” Szymona 
Syreniusza, co może świadczyć 
o dużym znaczeniu i częstym 
stosowaniu tej rośliny w XVI wie-
ku. Oprócz zaleceń Dioskorydesa, 
według którego zapaliczka miała 
chronić nawet przed ukąszeniami 
(ukąszonym od Jaszczura, Żmiję y 
od innych gadzin iadowitych iest 
osobliwym i wielkim ratunkiem), 
w Zielniku Syreniusza czytamy: 
krew z ran trudną do zastano-
wienia, kłącze tego ziela na po-
piół albo węgle spalone, a miałko 
utłuczone, natychmiast zawściąga 
prochem ie zasypując. Dodawanie 
zapaliczki jako przyprawy zaleca-
ne było dla osób starszych, cho-
rych i słabowitych, a także mia-
ło służyć jako afrodyzjak: oboie 

płeć do Wenusa wzbudza, że w tej 
mierze niemoże nic być potężniej-
szego y równieyszego nadto. Jak 
podaje Syreniusz sok z zapaliczki 
może nawet uzdrawiać pary, któ-
rych: małżeński skutek przez czary 
iest zepsowany. Ferula uznawana 
była także jako środek czyszczą-
cy krew: krew dziwnym sposobem 
poleruie i chędoży. Wymienio-
ne właściwości zapaliczki długo 
były wykorzystywane w leczni-
ctwie, co potwierdza w 1861 roku 
profesor Ignacy Rafał Czerwia-
kowski: Assa-foetida; działająca 
głównie i nader dzielnie na układ 
nerwowy pobudzająco i ożywiają-
co, również i na układ krwionoś-
ny oraz odżywianie w ogólności; 
w kurczowych zaś i macicznych 
cierpieniach nadzwyczaj ceniona. 
Na początku XX wieku głównym 
zaleceniem do stosowania gu-
możywicy smrodzieńca były cho-
roby nerwowe i histeria. W „Far-
makologii felczerskiej” doktora 
Oksa odnajdujemy przepis na 
lewatywę z asafetydą rozcieraną 

Ilustracja 1.1 i 1.2. 
Monografie gumożywicy smrodzieńcowej, zamieszczone 

w „Farmakopei Austriackiej VIII” z roku 1906 i „Farmakopei Polskiej II” z 1937.

Fot. ©
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z żółtkami jaj, zalecaną w zapar-
ciach, a także przepis na proszki 
przeciw histerii:

1.
Pulv. rad. Valerianae
Asae foetidae ana 4.0
q.s. ut f.pil. N XXX
consper lycopodio
D.S. Trzy razy dziennie po  
3 pigułki (przy histerycz-
nych przypadłościach)

2.
Asa foetid. 4,0
Galbani
Myrrhae ana 2,0
Castorei 1,0
Consp. Pulv. Cinnam.
S. Trzy razy dziennie po 
3-8 pigułek (przy histerji)

Połączenie składników z dru-
giego przepisu z pewnością 
oprócz leczniczych właściwości 
dostarczało także pacjentom nie-
zapomnianych wrażeń smako-
wych i zapachowych!

Przechowywanie żywicy 
smrodzieńcowej w aptece wyma-
gało spełnienia odpowiednich 
warunków: w naczyniach blasza-
nych lub glinianych, w oddaleniu 

od innych leków, ażeby cuchnącą 
jej wonią nie przesiąkł – czytamy 
w „Komentarzu do VII wydania 
farmakopei austryjackiej”.

Obecnie asafetydę może-
my zakupić w sklepach dostar-
czających produkty spożywcze 
i przyprawy kuchni egzotycznych. 
Najczęściej dostaniemy ją w po-
staci żółtego proszku. Asa foeti-
da, oprócz żywicy (24-65%), któ-
rej głównym składnikiem są estry 
kwasu ferulowego z asarezynota-
nolem, zawiera także gumy (25-
30%) typu basoryny i olejki z di-
siarczkowymi związkami. W gu-
możywicy występują również ku-
maryny, śluz i wanilina. Według 
współczesnej wiedzy medycznej 
przyprawa ta wskazana jest w za-
burzeniach trawienia, wzdęciach, 
skurczach przewodu pokarmo-
wego. Zalecana jest także w le-
czeniu zespołu jelita drażliwego 
i chronicznych wzdęć. Pamię-
tajmy jednak – jeżeli asa foetida 
miałaby stać się naszą przyprawą 
i lekarstwem, należy ją używać 
w niewielkich ilościach, najlepiej 
na „czubek noża”. W postaci na-
lewek i pigułek może być zasto-
sowana w stanach napięcia ner-
wowego i histerii. Najnowsze ba-
dania prowadzone przez zespół 

azjatyckich naukowców wykazały, 
iż niektóre składniki gumożywicy 
smrodzieńcowej wykazują znacz-
nie większą skuteczność działania 
wobec wirusa H1N1 niż amanta-
dyna!

Pozostaje jeszcze wyjaś-
nienie nazwy: zapaliczka. Ponie-
waż najdokładniej i najbarwniej 
przedstawia to autor „Botaniki dla 
płci pięknej”, posłuchajmy i tym 
razem Adama Podymowicza: 
w środku łodygi znajduje się rdzeń 
biały, który uschnąwszy zapala się, 
jak hupka, ogień ten zachowuje się 
doskonale w tej łodydze i powo-
li psuje rdzeń nienaruszając kory 
i z tego powodu w niektórych kra-
jach używają tej rośliny do przeno-
szenia ognia z miejsca na miejsce, 
to zapewne dało powód do wymy-
ślenia bajki, że Prometeusz ukrył 
ogień niebieski w roślinie zapalicz-
ką zwanej. Martialis powiada, że 
zapaliczki mogłyby mówić: świe-
cimy przez dobrodziejstwa Prome-
teusza, chcąc przez to wyrazić, że 
rośliny te, od czasu kradzieży Pro-
meteusza, mają własność zacho-
wywania ognia. ■

mgr farm. Joanna Typek 
Piśmiennictwo u autorki

►

Fot. ©
 Profotokris - Fotolia.com

Fo
t. 

©
 S

er
ge

j R
az

vo
do

vs
ki

j -
 F

ot
ol

ia
.c

om



Wszechnica aptekarska

25Aptekarz Polski, 76(54e) grudzień 2012

Według definicji rana to 
uszkodzenie ciągłości 
skóry, a często również 

głębszych tkanek lub narządów 
na skutek urazu mechanicznego. 
Oczywiście rany mogą powsta-
wać także w wyniku innych czyn-
ników, na przykład na skutek roz-
woju owrzodzenia, czy w związku 
z niedokrwieniem, ale z reguły są 
to efekty chorób przewlekłych 
z którymi w pierwszej pomocy się 
nie stykamy.

Rodzaje ran

Charakterystykę najczęściej 
występujących ran przedstawio-
no w tabeli. 

Pierwsza pomoc – krwotoki

Krwotok zewnętrzny jest 
stanem gwałtownej utraty krwi. 
Szczególnie niebezpieczne są 
krwotoki tętnicze, gdyż w krót-
kim czasie mogą być przyczyną 
śmierci poszkodowanego. Na-

RANY, KRWOTOKI  
I ICH ZAOPATRYWANIE 

– KRÓTKI PRZEWODNIK

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż każdy czytający ten tekst przynajmniej raz w życiu doznał 
urazu, polegającego na zranieniu. Jak wiadomo “rana ranie nie jest równa”. Sam podział ran ze względu na ich rodzaj 
liczy kilkanaście pozycji, do tego dochodzi jeszcze rozległość urazu oraz jego głębokość. Jak rozpoznać czy zranienie 
stanowi stan zagrożenia życia, z jakimi zranieniami poradzimy sobie sami, jak zaopatrywać najczęstsze rodzaje zra-
nień? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Rodzaje ran Charakterystyka uszkodzeń

Otarcie Uszkodzeniu ulegają powierzchowne na-
czynia krwionośne oraz liczne zakończe-
nia nerwowe. Z tego względu rana ta jest 
często bolesna, a w początkowym okresie 
gojenia wygląda groźnie. Rany takie po-
wstają często podczas upadków na asfalt, 
żwir, piasek – z tego względu rany takie naj-
częściej są zanieczyszczone ciałami obcymi. 
Często nie wymagają zaopatrzenia przez 
specjalistę.

Rana cięta Zadana przez przedmiot o ostrych krawę-
dziach. Brzegi rany są gładkie. Przeważnie 
dochodzi do uszkodzenia naczyń krwio-
nośnych, dlatego rany cięte często obficie 
krwawią.

Rana kłuta Zadana przez długi przedmiot przeważnie 
o ostrych krawędziach lub ostrym czubku 
(noże, pręty, gwoździe). Niezwykle niebez-
pieczny rodzaj rany ze względu na jej głę-
bokość – przeważnie są to rany penetrujące 
do położonych wewnątrz klatki piersiowej 
lub jamy brzusznej narządów i powodujące 
ich uszkodzenie. W większości przypadków 
konieczne jest zaopatrzenie chirurgiczne.

Rodzaje ran

Pierwsza pomoc – krwotoki

►
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tychmiastowa pomoc udzielo-
na przez świadków zdarzenia 
jest często jedyną szansą ratun-
ku dla zranionego, gdyż do cza-
su przyjazdu pogotowia ratunko-
wego znaczny ubytek krwi może 
spowodować wykrwawienie. Aby 
skutecznie zatrzymać masywne 
krwawienie należy:
1. W miejscu krwotoku przyło-

żyć jałowy opatrunek – naj-
lepiej około dwucentymetro-
wą warstwę gazy, gazików. 
Następnie należy to miejsce 
silnie owinąć bandażem. Je-
śli nie dysponujemy gazą, 
można w miejsce krwawie-
nia przyłożyć zrolowany ban-
daż i obwinąć kończynę ko-
lejnym bandażem. Jest to tak 
zwany opatrunek uciskowy. 
Aby podczas bandażowania 
utrzymać opatrunek w miej-
scu urazu, dobrze jest po-
prosić o pomoc drugą osobę, 
która przytrzyma nam zra-
nioną kończynę.

2. Jeśli nasze działania nie spo-
wodowały zatrzymania krwa-
wienia, należy powtórzyć po-
wyższe czynności. Na już za-
łożony opatrunek dokładamy 
kolejny i ponownie owijamy 
bandażem miejsce krwawie-
nia. Bezwzględnie nie wolno 
zdejmować już założonego 
opatrunku w celu wykonania 
nowego.

3. Zranioną kończynę należy 
unieść do góry.

4. Jeśli krwotok występuje 
w miejscu, w którym nie moż-
na założyć opatrunku ucisko-
wego lub jest on nieskutecz-
ny (szyja), możemy ucisnąć 
własną ręką miejsce krwa-
wienia lub użyć materiałów 
opatrunkowych dociskając je 
ręcznie.

Zmiażdżenie Spowodowana tępym urazem. Dochodzi do 
uszkodzenia tkanek i naczyń podskórnych, 
często w miejscu urazu pojawia się krwiak. 
Brzegi rany są często brudne i mają niere-
gularny kształt. Ryzyko zakażenia rany jest 
wysokie, a sama rana wymaga zaopatrzenia 
chirurgicznego.

Rana szarpana Rana spowodowana działaniem ostrych 
narzędzi stycznie do powierzchni skóry. 
Często w miejscu występowania rany istnie-
ją dodatkowe obrażenia, a sama rana może 
być zabrudzona.

Rana postrzałowa Niezwykle niebezpieczny rodzaj rany, ze 
względu na energię pocisku, który spowo-
dował uraz. Rana postrzałowa może mieć 
wlot i wylot (kiedy kula „przeszła” przez 
tkanki), lub tylko wlot (kiedy kula znajduje 
się wewnątrz tkanek). Tor lotu kuli wewnątrz 
tkanek nie musi przebiegać w linii prostej, 
stąd konieczność dokładnego zbadania 
pacjenta w celu zlokalizowania lub braku 
rany wylotowej. Bardzo często tego typu 
ranom towarzyszą obrażenia oraz krwotoki 
wewnętrzne.

Rana kąsana Rany zadane przez zwierzęta. Z reguły sama 
rana ze względu na stopień uszkodzenia 
skóry oraz rozległość i głębokość nie 
stanowi zagrożenia, lecz wszystko zależy 
od konkretnego przypadku. Na przykład 
pogryzienie przez psa może dotyczyć 
sporej powierzchni oraz sięgać głęboko 
w tkanki pod skórą, co jest szczególnie 
niebezpieczne u dzieci. Niestety rany 
kąsane przeważnie goją się długo oraz 
są podatne na zakażenia. Dodatkowo 
istnieje ryzyko zakażenia chorobami 
przenoszonymi przez zwierzęta.

Oparzenia Powstałe na skutek działania gorących 
cieczy, gazów, ciał stałych lub 
promieniowania. W zależności od 
powierzchni i lokalizacji (głowa, szyja, 
krocze) mogą stanowić zagrożenie dla życia 
poszkodowanego.

►
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Nawet jeśli nasze działania nie 
zatrzymają krwawienia całkowi-
cie, z pewnością ograniczą je na 
tyle, że poszkodowany nie wy-
krwawi się do czasu przyjazdu ze-
społu ratownictwa medycznego. 
Pamiętajmy, że opatrunek ucisko-
wy jest niezwykle prosty do wy-
konania, a może w takiej sytuacji 
uratować życie.

Rany – zaopatrzenie 
i konieczność interwencji 

chirurga

Zaopatrzenie rany wyma-
ga założenia zwykłego opatrun-
ku. Nie jest konieczny opatrunek 
uciskowy, gdyż duże naczynia nie 
zostały uszkodzone, a krwawie-
nie nie jest nasilone. Ranę nale-
ży zdezynfekować za pomocą po-
wszechnie dostępnych środków 
odkażających – wody utlenionej, 
rivanolu czy jodyny – a następnie 
założyć jałową gazę i zabandażo-

wać. Takie postępowanie ma na 
celu ochronę przed zakażeniem, 
gdyż każde przerwanie ciągło-
ści skóry stanowi wrota wnika-
nia bakterii. Jeśli rana wymaga 
zaopatrzenia chirurgicznego, nie 
powinniśmy używać barwiących 
środków dezynfekcyjnych. 

Rany zanieczyszczone cia-
łami obcymi (na przykład ziemią, 
żwirem) wymagają ich usunięcia. 
Często jesteśmy w stanie wyko-
nać to sami, myjąc miejsce zra-
nienia pod bieżącą wodą, a na-
stępnie dezynfekując i zakładając 
jałowy opatrunek.

Szczególnym typem rany 
jest rana oparzeniowa. Niestety 
w dalszym ciągu w naszym spo-
łeczeństwie istnieje wiele sposo-
bów na jej zaopatrzenie w więk-
szości błędnych. Jedynym dzia-
łaniem jakie należy dodatkowo 
zastosować to schłodzenie miej-

sca oparzenia, natomiast na samą 
ranę można zamiast jałowej gazy 
założyć opatrunek hydrożelowy.

Kiedy powinniśmy zgłosić 
się do chirurga? Przede wszyst-
kim jeśli zranienie jest rozległe, 
głębokie i wymaga szycia, lub ist-
nieje ryzyko innych obrażeń ciała

Wskazaniami do szycia 
rany są:
• Pochodzenie rany od ostrego 

przedmiotu, takiego jak nóż, 
szkło, blacha;

• Zdrowe brzegi rany, gwaran-
tujące dobre ukrwienie;

• Widoczne dno rany;
• Brak lub minimalny ubytek 

tkanki.

Wprawdzie niewielkie rany 
zagoją się niezależnie od tego czy 
zostaną zaopatrzone chirurgicz-
nie czy nie, jednakże rewizja rany 
i jej opracowanie mogą przyśpie-

Rany – zaopatrzenie 
i konieczność interwencji 

chirurga
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szyć proces gojenia, zmniejszyć 
ryzyko komplikacji (zakażenie) 
oraz poprawić wygląd rany po 
zakończeniu leczenia.

Jednakże nie każda rana 
nadaje się do szycia. Podstawo-
wym kryterium decydującym 
o możliwości zszycia jest czas. Je-
śli od zranienia minęło ponad 12 
godzin, w większości przypad-
ków rany nie nadają się do szy-
cia. Zszyć nie da się także ran 
miażdżonych, ran z nierównymi 
brzegami (wymagają opracowa-
nia chirurgicznego), a także ran 
z uszkodzeniem ścięgien, kości 
lub obecnością ciała obcego – te 
wymagają przyjęcia poszkodo-
wanego do szpitala i zaopatrze-
nia w warunkach bloku operacyj-
nego.

Stripy – alternatywa szycia

Jeśli rana nie jest rozległa, 
brzegi nie są poszarpane, nie 
upłynęło dużo czasu od chwi-
li zranienia można zamiast szy-
cia zastosować tak zwane stripy 
(inna nazwa steri-stripy). Swoją 
budową przypominają one pla-
ster, występują w kilku rozmia-
rach i długościach. Są one po-
wszechnie dostępne w aptekach 
i mogą być zakładane samodziel-
nie, jednak także na oddziałach 
ratunkowych i poradniach chirur-
gicznych stanowią alternatywę 
dla szwów. Po dokładnym umy-
ciu, dezynfekcji i osuszeniu rany 
połowę plastra naklejamy po jed-
nej stronie rany i próbujemy zbli-
żyć jej brzegi. Kiedy się to uda, 
doklejamy drugą połowę plastra 
po przeciwnej stronie. Nie jest 
to skomplikowane, jednak jeśli 
nie mamy pewności czy uda się 
stripy założyć, należy udać się po 
pomoc do specjalisty.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Na koniec warto wspo-
mnieć o rzeczy od której powin-
niśmy zacząć. Zaopatrzenie każ-
dej rany naraża nas na bezpo-
średni kontakt z krwią poszko-
dowanego. Warto przed udziele-
niem pierwszej pomocy założyć 
na ręce rękawiczki. Dzięki temu 
zamiast troski o własne zdro-
wie, będziemy mogli skupić się 
na udzielaniu pomocy. Pamiętaj-
my też o odpowiednim wyposa-
żeniu naszych apteczek – w sa-
mochodzie, w domu, w miejscu 
pracy. Pakiety sterylnej gazy, ga-
ziki, bandaże (o szerokości 10cm 
i 15cm) po 3-4 sztuki, woda utle-
niona oraz kilka par rękawiczek  - 
to podstawa. Oprócz tego w ap-
teczce powinna się znaleźć ma-
seczka do sztucznego oddy-
chania, nożyczki do cięcia gazy, 

bandaży, plaster do mocowania 
opatrunków oraz specjalny koc 
ratunkowy który zapobiega wy-
chłodzeniu poszkodowanego. Ta-
kie wyposażenie apteczki pozwo-
li nam skutecznie interweniować 
w opisanych powyżej przypad-
kach. ■

mgr Daniel Sieniawski
Ratownik medyczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy  
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Pracownia Ratownictwa Medycznego 

UM w Lublinie

Piśmiennictwo:
Ratownik medyczny, Red. Juliusz Jakubaszko, 

Wydawnictwo Górnicki, Wrocław 2003.
ABC postępowania w urazach, Red. Juliusz Ja-

kubaszko, Wydawnictwo Górnicki, Wrocław 
2003.

International Trauma Life Support – Ratowni-
ctwo przedszpitalne w urazach, Red. John 
Emory Campbell, Medycyna Praktyczna, 
Kraków 2009.

Ewakuacja i transport poszkodowanego, Red. 
Lilianna Styka, Wydawnictwo Górnicki, 
Wrocław 2008.

Procedury zabiegowe, Nutbeam Tim, Daniels 
Ron, Wydawnictwo lekarskie PZWL, War-
szawa 2012.

Opatrunki, Sobolewska Elżbieta, Urban & 
Partner, Wrocław 1999.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Stripy – alternatywa szycia

Kiedy powinniśmy zgłosić się do 
chirurga? Przede wszystkim  

jeśli zranienie jest rozległe, głębokie 
i wymaga szycia, lub istnieje ryzyko 

innych obrażeń ciała. 

Wskazaniami do szycia rany są:
• Pochodzenie rany od ostrego przedmio-

tu, takiego jak nóż, szkło, blacha;
• Zdrowe brzegi rany, gwarantujące dobre 

ukrwienie;
• Widoczne dno rany;
• Brak lub minimalny ubytek tkanki.
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i pokrywały się z obserwowanymi 
u pacjentów otrzymujących pla-
cebo. Obecnie GLYX-13 podawa-
ny jest dożylnie, jednak już opra-
cowywana jest jego postać do-
ustna. Lek obecnie jest w trakcie 
fazy IIb badania klinicznego.  ■

Jeffrey Burgdorf, Xiao-lei Zhang, 
Katherine L Nicholson, Robert L Bal-
ster, J David Leande, Patric K Stanton, 
Amanda L Gross, Roger A Kroes and 
Joseph R Moskal. Neuropsychophar-
macology, doi: 10.1038/npp.2012.246

•

Badania nad wpływeM 
kinazy aktywowanej  

5'amP na komóRki RakoWe

Russel  Jones, który stał na 
czele grupy badawczej z McGill’s 
Goodman Cancer Research Cen-
tre and the Department of Physio-
logy dokonał niezwykle istotnego 
odkrycia. Okazuje się, iż kluczo-
wym regulatorem metaboli-
zmu energetycznego w komór-
kach rakowych jest kinaza biał-
kowa aktywowana przez AMP 
(AMPK). Jest to białko występu-
jące we wszystkich organizmach 
eukariotycznych i bierze udział 
w regulacji metabolizmu li pidów 
i glukozy, dlatego też enzym ten 
wydaje się jednym z głównych 
czynników odpowiedzial nych za 
utrzymanie energetycznej ho-
meostazy w organizmie. Akty-
wacja tego białka prowadzi do 
zahamowania szlaków anabolicz-

lek na depresję

Pierwszy w swoim ro-
dzaju lek antydepresyjny od-
kryty został przez naukowców 
z Northwestern University a wy-
niki badań opublikowano w gru-
dniowym Neuropsychopharma-
cology. Obecnie lek testowany 
jest w badanich klinicznych na 
grupie dorosłych, którzy nie re-
agują na klasyczne formy terapii 
depresji. Okazuje się, iż propono-
wana substancja jest bezpieczna, 
szybko łagodzi stany depresyjne, 
a pozytywne efekty utrzymują się 
do około siedmiu dni po zastoso-
waniu pojedynczej dawki. Nowy 
lek może być także przydatny 
w leczeniu innych chorób neu-
rologicznych, w tym schizofrenii, 
zaburzeń dwubiegunowych czy 
choroby Alzheimera. Związek, 
zwany GLYX-13, jest wynikiem 
ponad dwóch dekad pracy ame-
rykańskich naukowców. Ich bada-
nia wykazały, że związek ten jest 
w stanie wywołać trwałe i szybkie 
działanie przeciwdepresyjne bez 
typowych działań niepożądanych 
charakterystycznych dla innych 
leków modulujących receptor 
NMDA. W badaniach klinicznych, 
prowadzonych w 12 miejscach, 
po podaniu pojedynczej dawki 
GLYX-13 obserwowano   znaczną 
redukcję objawów depresji. Po-
zytywne efekty były widoczne 
w ciągu 24 godzin i trwało średnio 
siedem dni. Skutki uboczne GLYX-
13 były łagodne lub umiarkowane 

nych na korzyść procesów, w wy-
niku których powstaje ATP. Zwią-
zek może odegrać kluczową rolę 
w ograniczaniu wzrostu komórek 
raka. AMPK działa jako „wskaźnik 
paliwa” w komórkach - jest włą-
czony gdy wykrywa zmiany w po-
ziomie energii i pomaga zmienić 
metabolizm kiedy poziom energii 
jest niski, jak na przykład podczas 
ćwiczeń lub na czczo. Naukowcy 
odkryli, że AMPK także reguluje 
metabolizm komórek nowotwo-
rowych i może ograniczać wzrost 
komórek raka. Wiadomym jest, iż 
rak jest chorobą, w której komór-
ki tracą swoje normalne ograni-
czenia we wzroście i zaczynają się 
dzielić w niekontrolowany spo-
sób. Jednak, gdy komórki szybko 
rosną potrzebują wystarczająco 
dużo energii, aby wykonać zada-
nie. Okazało się, iż AMPK działa 
jak wskaźnik paliwa w samocho-
dzie – kiedy w organizmie poziom 
energii jest niski, zatrzymany 
zostaje wzrost komórek. AMPK 
ogranicza zdolność komórek ra-
kowych do wykorzystania cukru 
jako tzw. paliwa wzrostu. Wyniki 
te sugerują, że włączenie AMPK 
w komórkach nowotworowych 
może być jednym ze sposobów 
ograniczenia wzrost nowotworu. 
Przełomowe odkrycie bazuje na 
poprzednim, iż szeroko stoso-
wana metformina, lek dla diabe-
tyków, może ograniczać wzrost 
komórek guza i może stać się 
nowym narzędziem w terapii no-
wotworów.

W tym badaniu, zespół Jo-
nesa koncentruje się w szczegól-
ności na jednym z rodzajów raka 
krwi, znanego jako chłoniak. ■

http://www.eurekalert.org/pub_
releases/2012-12/mu-cfg122112.php
Anna Dziewulska, Paweł Dobrzyń, 
Agnieszka Dobrzyń. Rola kinazy 
białkowej aktywowanej przez AMP 
(AMPK) w regulacji metabolizmu 
mięśni szkieletowych. Post Hig Med 
Dosw (online), 2010; 64: 513-521
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lowastyna 
W leczeniu malaRii

Malaria jest to najczęstsza 
na świecie choroba zakaźna, na 
którą co roku zapada ponad 220 
mln osób, a umiera 1-3 mln (są to 
głównie dzieci poniżej 5 roku ży-
cia). Wywołana jest przez gatunki 
jednokomórkowego pierwotnia-
ka z rodzaju Plasmodium. Naj-
cięższym powikłaniem jest tzw. 
malaria mózgowa, prowadząca 
do trwałych zaburzeń funkcji po-
znawczych.  Naukowcy z Salt-La-
ke City odkryli, iż dodanie lowa-
statyny – powszechnie stosowa-
nego leku obniżającego poziom 
cholesterolu, do tradycyjnego 
leczenia malarii, znacznie obniża 
stan zapalny układu nerwowe-
go i zapobiega dysfunkcjom po-
znawczym w mysim modelu ma-
larii mózgowej. Lowastatyna ha-
muje kumulację białych krwinek, 
zmniejsza nieszczelności w na-
czyniach mózgowych i produkcję 
wolnych rodników promujących 
stan zapalny. Dodatkowo okaza-
ło się, iż lowastatyna zapobiega 
również występowaniu zaburzeń 
poznawczych po posocznicy bak-
teryjnej. ■ 

Reis PA, Estato V, da Silva TI, d’Avila 
JC, Siqueira LD, et al. (2012) Statins 
Decrease Neuroinflammation and 
Prevent Cognitive Impairment af-
ter Cerebral Malaria. PLoS Pathog 
8(12): e1003099. doi:10.1371/journal.
ppat.1003099

•

receptory pożywienia  
w śluzówce jelita

Pomimo wielu lat badań nad 
skutecznym lekiem stosowanym 
w leczeniu otyłości, naukowcy 
na całym świecie nadal szukają 
tego doskonałego. Ostatnie ba-
dania opublikowane w Trends 
in Endocrinology & Metabolism 

donoszą, iż w śluzówce jelita 
znajdują się receptory, które 
podobnie jak te w jamie ustnej, 
rozpoznają co jemy. Oceniają 
czy to co jemy jest słodkie, pikan-
tne czy tłuste. W efekcie uwal-
niane są odpowiednie hormony 
kontrolujące poziom sytości czy 
poziom cukru we krwi. Okazuje 
się więc, iż uszkodzenie wspo-
mnianych receptorów może od-
grywać kluczową rolę w rozwo-
ju otyłości, cukrzycy, czy innych 
chorób metabolicznych. ■

Sara Janssen, Inge Depoortere. Nu-
trient sensing in the gut: new roads 
to therapeutics? Trends in Endocri-
nology & Metabolism, 24 December 
2012, doi: 10.1016/j.tem.2012.11.006

•

natuRalna oBRona 
organizMu przed zawałeM 

Mięśnia sercowego 

Do zawału mięśnia serco-
wego najczęściej dochodzi na 
tle miażdżycy tętnic wieńcowych 
w przebiegu choroby wieńco-
wej. W ścianach tętnic tworzą się 
blaszki miażdżycowe, powodu-
jące zmniejszenie światła naczyń 
i ograniczenie przepływu krwi. 
Najnowsze badania opublikowa-
ne w prestiżowym Frontiers in 
Pharmacology donoszą, iż ist-
nieje naturalny system obrony 
przed zablokowaniem tętnicy: 
bilirubina. Bilirubina to poma-
rańczowoczerwony barwnik żół-
ciowy ssaków, powstaje wskutek 
degradacji części porfirynowej 
hemu, po uprzednim wyłączeniu 
i zmagazynowaniu jonu żelaza. 
Degradacja hemu prowadzi do 
powstania zielonkawej biliwer-
dyny, która następnie ulega re-
dukcji do bilirubiny przy udziale 
enzymu – reduktazy biliwerdyno-
wej – i NADPH (dawcy protonu). 
Powstaje ona codziennie w orga-
nizmie człowieka. Teraz naukow-

cy donoszą, iż bilirubina może 
zapobiec lub ograniczyć szkody 
występujące w naczyniach krwio-
nośnych u osób z grupy ryzyka 
występowania miażdżycy. Gdy 
tętnice są uszkodzone, komór-
ki mięśni gładkich w naczyniach 
krwionośnych stają się aktyw-
ne i rosną w miejscach urazów 
tworzących zmiany wewnątrz 
tętnic. Każda taka zmiana dopro-
wadzić może do zablokowania 
przepływu krwi w tętnicach ser-
ca, a w konsekwencji do zawału. 
Zmiany w tętnicach mogą wystą-
pić ze względu na uwarunkowa-
nia genetyczne lub z powodu złe-
go stylu życia, jak brak aktywno-
ści fizycznej, zła dieta lub palenie. 
Bilirubina może ograniczyć roz-
miar uszkodzenia tętnic, blokując 
wzrost komórek mięśni gładkich 
naczyń. Co ważne, bilirubina ha-
muje wzrost komórek, nie powo-
dując ich śmierci, co często jest 
efektem ubocznym niektórych 
leków. Obumarłe komórki za-
legają wówczas w sieci naczyń, 
co także prowadzi do kolejnych 
zmian patologicznych i kolejnych 
problemów klinicznych. Jednakże 
użycie bilirubiny jest wyzwaniem, 
ponieważ bardzo słabo rozpusz-
cza się ona w wodzie i po poda-
niu doustnym ulega szybko me-
tabolizmowi w wątrobie. Jedną 
z możliwości jest więc użycie jej 
do powlekania stentów, które na-
stępnie wstawione mogą być do 
tętnic. ■

Kelly J. Peyton, Ahmad R. Shebib, 
Mohammad A. Azam, Xiao-ming Liu, 
David A. Tulis and William Durante. 
Bilirubin inhibits neointima formation 
and vascular smooth muscle cell pro-
liferation and migration. Front. Phar-
macol., 22 March 2012 | doi: 10.3389/
fphar.2012.00048 

opracowała:
dr n. farm.  

Krystyna Skalicka-Woźniak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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EWA SITKO. Pani Magdo, Nowy 
Rok już tradycyjnie staje się 
pretekstem do rozważań na 
temat podsumowań i otwarcia 
nowych życiowych rozdziałów.  
W rzeczywistości w której co-
raz mniej rytuałów, celebro-
wanie pierwszego dnia roku 
staje się okazją do podjęcia 
szczególnych zobowiązań lub 
chociażby pożegnania tego, 
co wydarzyło się w minionym 
czasie. Terapeutyczne walory 
tej celebracji są niezaprzeczal-
ne – jeżeli mijający rok obszedł 
się z nami łaskawie, zyskujemy 
poczucie zasadności kolejnych 
pomyślności. Jeżeli mamy za 
sobą trudne doświadczenia – 
poczucie czystej karty, zamy-
kania złych doświadczeń, roz-
poczynania na nowo. Z bie-
giem lat refleksją ogarnia-
my wszystkie minione chwile. 
W ten sposób noworoczna re-
fleksja z roku na rok zagęszcza 
się. Przestajemy ją odnosić do 
ostatnich dwunastu miesięcy.  
W magicznej godzinie doko-
nujemy błyskawicznej syntezy 
życiowych sukcesów i porażek 
i szukamy nowych pomysłów 
na dalsze lata.

Chciałabym, abyśmy pod-
czas tego pierwszego spotka-
nia, otwierającego kolejny już 
rok naszych analiz, przyjrzały 
się w jaki sposób w środowi-
skach innych niż apteka poka-
zują się farmaceuci i jaki wzo-
rzec życia tkają. A więc dzisiaj 
pytania o styl życia – w jaki 
sposób poszukują i przez lata 
rozwijają go farmaceuci.

MAGDALENA BUCIOR. Alfred 
Adler, który wprowadził poję-
cie stylu życia do psychologii  
i uczynił z niego główne ha-
sło sformułowanej teorii oso-
bowości widzi zagadnienie 
bardzo szeroko. Uważa, że 
styl życia nie jest wyłącznie 
zbiorem reguł, których prze-
strzeganie warunkuje speł-
nianie się w danym obszarze. 
Opisuje styl życia jako główną 
zasadę organizującą wszyst-
kie przejawy indywidualnej 
ludzkiej egzystencji. Bardzo 
plastycznie przedstawia swój 
pogląd przywołując obraz 
drzewa i mówiąc: „Styl życia 
drzewa jest indywidualny dla 
danego drzewa, tego, jak się 
wyraża i jak kształtuje siebie 

w środowisku. Poznajemy ten 
styl, oglądając je na tle innego 
środowiska niż byśmy się spo-
dziewali, wtedy widzimy, że 
każde drzewo ma jakiś wzór 
życia, a nie jest jedynie me-
chaniczną reakcją na środowi-
sko.” [1]

(E) Dobrze jest pomyśleć o sobie 
jako o kimś, kto jest określony 
przez własną indywidualność. 
Wprawdzie nie jest to jedyne 
stanowisko opisujące styl ży-
cia i jego znaczenie dla oso-
by, ale dzisiaj porozmawiajmy 
w tej adlerowskiej konwencji.

(M) Spróbujmy więc zobaczyć 
aptekarza i farmaceutę w ode-
rwaniu od swojej zawodowej 
roli, w aktywnościach czasami 
zupełnie odmiennych niż te, 
które tradycyjnie kojarzą się 
z zawodem aptekarza i farma-
ceuty. Wyjdźmy z apteki. Za-
cznijmy nasz „wirtualny spa-
cer” od Bazaru Różyckiego. 
Oczami wyobraźni widzimy 
magistra farmacji, właściciela 
praskich aptek i przedsiębiorcę 
Juliana Różyckiego, który swój 
styl życia utkał z aktywności 

Wczoraj,  
dzisiaj i jutro  

w perspektywie 
stylu życia
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społecznej. Jego imieniem na-
zwano bazar, ale równie uza-
sadnionym byłoby wspomnie-
nie jego osoby w kontekście 
budowy Szpitala Praskiego, 
teatru dla dzieci „Baj” oraz 
dziecięcego Ogródka Jorda-
nowskiego. Podkreślmy, że 
Julian Różycki był także bu-
downiczym kolejki dojazdowej 
Warszawa–Marki–Radzymin. 

(E) Brak ograniczeń na „wirtu-
alnym” spacerze pozwala mi 
przenieść się z Warszawy do 
Łodzi i stanąć przed budyn-
kiem o numerze 104 na ulicy 
Piotrkowskiej. Obecnie Urząd 
Miast Łódź, dawniej Pałac Ju-
liusza Heinzla. Na ścianie tego 
budynku znajduję tablicę upa-
miętniającą osobę Leopolda 
Skulskiego – radnego, posła, 
ministra, premiera rządu pol-
skiego w latach 1919-1920, 
nadburmistrza miasta w la-
tach 1917-1920, współtwórcę 
Polskiego Radia i Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół.

(M) Pani Ewo, ja nie rezygnując 
ze spaceru po Warszawie, tak-
że spotykam się z Leopoldem 
Skulskim. Na budynku przy 
ulicy Długiej 16 znajduję wmu-
rowaną tablicę upamiętniającą 
jego osobę. 

(E) Kolejna jest w Zamościu. Po-
jawia się pytanie z czego, z ja-
kich cech zbudował swą wielką 
– jak widać – aktywność? Jaki-
mi słowami należałoby opisać 
jego styl życia?

(M) Odpowiedzią na to pytanie 
niech będą odnoszące się do 
osoby Leopolda Skulskiego 
słowa Wincentego Witosa: 
„Zawsze trafnością sądu, nie-
zależnością opinii, bezwzględ-

ną lojalnością we współpracy, 
braniem na siebie odpowie-
dzialności za każdy zrobiony 
krok budował swój styl działa-
nia. [2] W literaturze przedmio-
tu znajdziemy sformułowania 
„prometejski styl życia”, „styl 
wytwórczy” (podporządkowa-
ny pracy), „styl hedonistyczny”, 
„konsumpcyjny”, czy „twór-
czy”. Wydaje się niemożliwe, 
aby w sposób jednoznaczny 
przyporządkować osobę Leo-
polda Skulskiego do jednego  
z określeń, ale z całą pewnoś-
cią można powiedzieć, że był 
osobą nietuzinkową i wyraźną.

 
(E) Mamy więc szeroką przestrzeń 

aktywności i wyjątkowości (tak  
u Różyckiego, jak i Skulskiego), 
a za nią stojącą osobowość 
(używając współczesnego ję-
zyka) społeczną. Socjologowie 
twierdzą, że tym terminem na-
leży opisywać nacechowaną 
trwałością strukturę psychicz-
ną człowieka, ukształtowaną 
pod wpływem czynników śro-
dowiska biologicznego i spo-
łecznego, a wpływającą na jej 
zachowanie i działanie. To zin-
tegrowana i zinternalizowa-
na kultura nadbudowana nad 
biologiczną naturą człowieka. 
Wracając do słów Adlera – 
funkcjonowanie przywołanych 
postaci nie było „mechanicz-
ną” odpowiedzią na potrzeby 
środowiska, lecz urzeczywist-
nieniem niepowtarzalnego, 
indywidualnego pomysłu na 
życie. 

(M) Przywołane osoby to wybit-
ne postaci. Wychodzące da-
leko poza własne środowisko. 
Ich dokonania to odzwiercied-
lenie nie tylko dodatkowych 
umiejętności i talentów (mo-
żemy wręcz mówić o wyjątko-

wym połączeniu wizjonerstwa 
z twardym rozeznaniem w re-
aliach), ale i świadomości tego,  
że powinny się one przeja-
wiać w działalności na rzecz 
wspólnego dobra. Pokuszę 
się nawet (w odniesieniu do 
ich działalności) o wprowa-
dzenie określenia „społecz-
ny styl życia”. Widzę go jako 
połączenie stylu twórczego  
i wytwórczego z nutą prome-
teizmu. Charakteryzuje się on 
otwarciem na potrzeby in-
nych (i nie myślę tu wyłącznie 
o podstawowych potrzebach 
życiowych), dostrzeganiem 
tych potrzeb (także intelektu-
alnych, kulturalnych) i wpro-
wadzaniem takich rozwiązań, 
które je zaspokajają. 

(E) Jestem przekonana, że „spo-
łeczny” styl życia to coś, co cha-
rakteryzuje i dzisiejszych far-
maceutów. Informacje o dzia-
łalności osób nam współczes-
nych (lub takich, które nie-
dawno odeszły) przekazują 
całe bogactwo potwierdzeń, iż 
aptekarze i farmaceuci w dal-
szym ciągu realizują swój styl 
życia z pożytkiem (lub z inspi-
racją) dla innych. „Dzisiaj” far-
maceutów jest równie bogate, 
jak opisane wyżej „wczoraj”.

 Chciałabym zwrócić uwa-
gę właśnie na to bogactwo 
pozazawodowych zaintereso-
wań i aktywności. Odnajduję 
w nim przekonanie, że obda-
rzanie dodatkową uwagą ob-
szarów innych niż zawodowe 
dopełnia rozwój osobowości 
i przyczynia się do osiągnięcia 
wartościowego życiowego ba-
lansu. Z jednej strony – farma-
ceuci spełniają się w wielkich 
społecznych lub obywatelskich 
przedsięwzięciach, z drugiej 
– potrafią zadbać o najbar-
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dziej osobiste zainteresowa-
nia i pasje, które przeżywają 
jako wewnętrzną konieczność 
i przymus. Świadomie używam 
takich mocnych określeń, bo 
jestem przekonana, że robie-
nie czegoś więcej niż odpo-
wiadanie na potrzeby innych 
(choćby najbardziej pożądane 
i pożyteczne) wymaga właśnie 
takiej mocy.

Odniosę się do przykładu 
chociażby dwu niezwykle waż-
nych dla środowiska farmaceu-
tycznego postaci – Wiesława 
Fuska oraz Krzysztofa Kmiecia. 
Ich obu pożegnaliśmy w 2011 
roku. Magister farmacji Wie-
sław Fusek jest znany wszyst-
kim miłośnikom historii. Swoje 
wojenne przeżycia (był żołnie-
rzem Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich, został 
odznaczony między innymi 
Krzyżem Złotym Orderu Vir-
tuti Militari) opisał w książce 
„Przez piaski pustyń”. Jednak 
należy podkreślić, że Wiesław 
Fusek posiadał nie tylko talent 
pisarski. Był także utalentowa-
nym malarzem akwareli, auto-
rem kilkuset prac. 

Doktor nauk farmaceu-
tycznych, pracownik naukowy 
Katedry Farmakognozji CM UJ 
Krzysztof Kmieć był nie tylko 
cenionym nauczycielem aka-
demickim i pedagogiem, ale 
także wybitnym twórcą eksli-
brisów. W czerwcowym wyda-
niu Aptekarza Polskiego z roku 
2011 możemy podziwiać wy-
brane niezwykłe dzieła Dokto-
ra, włączone we wspomnienie 
pośmiertne autorstwa pana dr 
Macieja Bileka. 

Muszę zresztą podkreślić, 
że poznawanie losów cenio-
nych aptekarzy i farmaceutów 
okazuje się być podróżą właś-
ciwie bez końca. Wielość za-

interesowań, bogactwo talen-
tów, działalność pozazawodo-
wa ujmują i wzbudzają szacu-
nek. Jest mnóstwo postaci, do 
których mogłybyśmy odnieść 
się w tym artykule. Farmaceuci 
i aptekarze rozwijają swoje ak-
tywności w różnorodnych for-
mach. Już sama analiza wydań 
naszego Aptekarza Polskiego 
dostarcza wrażeń związanych 
z obcowaniem z dziełami pla-
stycznymi lub fotografiami, 
wykonanymi przez czynnych 
zawodowo aptekarzy i farma-
ceutów. Bardzo często można 
spotkać się z twórczością poe-
tycką, a wielu autorów swoje 
wiersze drukuje i publikuje.

(M) Przywołane przez Panią 
przykłady odpowiadają twór-
czemu stylowi życia, który de-
finicyjnie określany jest jako 
„obdarzanie i wzbogacanie 
świata przez własne istnienie 
i działanie” [3]. Zaznaczyłyśmy 
już, jak w przeszłości („wczo-
raj”) farmaceuci realizowali ten 
postulat. Odniosłyśmy się też 
do „dzisiaj” farmaceutów, a ja-
kie powinno być „jutro”?

(E) Powinno ono należeć do 
młodych adeptów sztuki ap-
tekarskiej, którzy nie zadawa-
lają się byciem „tym, kim są”, 
ale na drodze samorealizacji,  
w twórczym procesie życia 
dążą do stawania „tym, kim 
pragną być”. A kim pragną? 
Może farmaceutą i sportow-
cem, który opisując swój styl 
życia doda do niego przy-
miotnik „zdrowy”. Może far-
maceutą i aktorem, malarzem, 
poetą, społecznikiem, pisa-
rzem? Uważność na realizację 
własnego potencjału, rozwój 
osobistych talentów i zaso-
bów pozwoli każdemu z nich  

opisać osobisty styl życia, jako 
twórczy. 

(M) Jak widać aptekarze i far-
maceuci doskonale potrafią 
wsłuchać się we własne pa-
sje i odpowiedzieć sobie na 
pytania, w jaki sposób zdefi-
niować swój styl życia. Z je-
den strony – realizują swoje 
zawodowe powołanie, z dru-
giej – szukają innych, dodat-
kowych obszarów realizacji. 
Cele (dążenia) „muszą być,  
ale nie po to, aby się ich kur-
czowo trzymać, ale po to, aby 
móc rozglądać się na boki”. 
[4] Podane przykłady pokazu-
ją, że to przekonanie i szeroki 
ogląd życia są dla farmaceu-
tów ponadczasowym punk-
tem odniesienia. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Piśmiennictwo:
[1] „Sens życia”, Alfred Adler, PWN
[2] Za dr Wojciechem Giermaziakiem, bez-

-recepty.pgf.com.pl/
[3] Za prof. dr hab. Zbigniewem Pietrasińskim
[4] „Ławeczka i mój pies”; „Z dr. Konradem 

Majem rozmawiam o szczęściu i pienią-
dzach” str. 141 w: Beata Pawłowicz „Deka-
log szczęścia”, Wydawnictwo Zwierciadło 
Warszawa 2012.
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W poprzednich od-
cinkach cyklu „Mi-
gawki z dziejów 

polskich izb aptekarskich” oma-
wiałem niezwykle szerokie i bar-
dzo zróżnicowane działania sa-
morządu zawodowego w latach 
1945-1951. Jak pamiętamy była 
to m.in. pomoc oddziałom i wy-
działom farmaceutycznym uczel-
ni wyższych (OIA we Wrocławiu 
i Gdańsku), organizacja zjazdów 
naukowych i zawodowych (OIA 
w Bydgoszczy i Poznaniu), czy 
zagospodarowywanie i organiza-
cja służby zdrowia na terenie tzw. 
Ziem Odzyskanych (OIA w Szcze-
cinie i Olsztynie). Wspomniane 
zostały także izby aptekarskie, 
które odznaczyły się konkretny-
mi, trwałymi osiągnięciami, jak 
założenie plantacji roślin leczni-
czych (OIA w Warszawie i Lubli-
nie), czy organizacja laboratorium 
analitycznego (OIA w Łodzi). Były 
także izby aptekarskie, których 
aktywność nie była skupiona 
wyłącznie na problemach zawo-
dowych, a działacze samorządo-
wi z wielką energią włączali się 
w rozmaite działania charytatyw-
ne. Jako przykład takiej właśnie 

izby aptekarskiej omówimy dzia-
łalność samorządu aptekarskiego 
w Rzeszowie.

Okręgowa Izba Aptekar-
ska w Rzeszowie zorganizowa-
na została w październiku 1944 
roku, jako druga w Polsce, po OIA 
w Lublinie. W zamieszczonej na 

łamach „Farmacji Polskiej” relacji 
z pięcioletniej działalności Izby 
wspominano, że struktury samo-
rządu aptekarskiego w Rzeszowie 
powstawały w czasie, gdy w odle-
głości 20 km. toczy[ła] się jeszcze 
zacięta walka pozycyjna, a miasto 
Rzeszów cierpi[ało] od codzien-

Ilustracja 1
Zarząd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie w latach 1948-1951.  

Od lewej: prezes magister farmacji Ferdynand Lipczyński, wiceprezes doktor Józef 
Jankowski, wiceprezes magister farmacji Edward Rachwał, sekretarz magister 
farmacji Wincenty Kołodziejczyk („Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 454).
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nych nalotów. Ówczesne woje-
wództwo rzeszowskie nie było 
łatwym terenem do organizowa-
nia samorządu: ubóstwo ludności 
było powszechne, trwały masowe 
wysiedlenia, wiele miast i miaste-
czek było w dużym stopniu znisz-
czonych działaniami wojennymi, 
a walki z Ukraińską Powstańczą 
Armią nabierały coraz okrutniej-
szego przebiegu. Pomimo tych 
przeciwieństw, aptekarze szybko 
zorganizowali sprawnie działają-
cą strukturę swego samorządu: 
powstało biuro Izby i jego dzia-
ły, powołano właściwe struktury 
organizacyjne (zarząd, rada i ko-
misje), zarejestrowano apteki i ap-
tekarzy, rozpoczęto obsadzanie 
farmaceutami aptek opuszczo-
nych. Wreszcie zorganizowano 
Spółdzielnię Aptekarzy „Farma-
cja”, dzięki której znacznie popra-
wiło się zaopatrzenie nawet naj-
odleglejszych od Rzeszowa aptek 
w niezbędne leki. Wspólnie z Izbą 
Aptekarską w Krakowie organizo-
wane były kursy dokształcające, 
a do wszystkich członków Izby 
trafiały pisma omawiające nie tyl-
ko bieżące zagadnienia zawodo-
we, ale także – najnowsze zdoby-
cze nauki. W Rzeszowie powstała 
Sekcja Farmaceutów Związku Za-
wodowego Pracowników Służby 
Zdrowia, a delegaci Izby czuwali 
nad właściwym funkcjonowaniem 
aptek na terenie całego woje-
wództwa. W roku 1946, prezes 
magister farmacji Ferdynand Lip-
czyński podkreślał, że Izba nie 
ustaje w pracy, to są zaledwie po-
czątki, ale pracę tę będzie prowa-
dzić dalej i tak długo i wytrwale, 
aby jako przedstawicielka zawo-
du aptekarskiego mogła zgodnie 
odpowiedzieć w imieniu swych 
członków: budujemy i zbudujemy 
dla siebie nową demokratyczną 
Polskę. Polskę, w którejby najcen-
niejszy skarb jakim jest zdrowie dla 

każdego obywatela było chronio-
ne w razie potrzeby odpowiednio, 
i zawczasu skutecznie leczone.

 Rzeszowscy działacze sa-
morządowi nie poprzestawiali na 
wzniosłych hasłach i poza aktyw-
nością ściśle zawodową bardzo 
szybko zaangażowali się w dzia-
łalność społeczną. Okręgowa Izba 
Aptekarska w Rzeszowie została 
członkiem m.in. Ligi Lotniczej, 
Ligi Morskiej, Towarzystwa Burs 
i Stypendiów, Związku Zachod-
niego, Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej. Na wszystkie 
te instytucje Izba, licząca w 1947 
roku 118 członków, łożyła pokaź-
ne świadczenia. Ponadto, w krót-
kim okresie istnienia, władze OIA 
przekazały na rzecz różnych ini-
cjatyw i instytucji łącznie kilka 
milionów złotych! Na corocznie 
organizowaną akcję Pomocy Zi-
mowej Izba zaangażowała łączną 
kwotę 1 350 000 złotych, wyra-
żającą się wartością bonów, za 
które pacjenci pobierali w apte-
kach nieodpłatnie leki. W drodze 
zbiórek, organizowanych wśród 
właścicieli i pracowników aptek, 
zebrano kwotę 1 472 318 złotych, 
przeznaczoną na Społeczny Fun-
dusz Odbudowy Stolicy.

 Na tym jednak ofiarność 
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie 
się nie kończyła. Ponad milion 
złotych przeznaczonych zostało 
na zapomogi dla wdów i sierot 
po farmaceutach. Do roku 1949 
na Polski Czerwony Krzyż prze-
kazano 68 000 złotych, zaś na 
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza 
– 35 300 złotych. Pokaźne datki – 
signum temporis! – trafiały na bu-
dowę Centralnego Domu Zjed-
noczonej Partii Klasy Robotniczej 
(wkrótce – Dom Partii), Fundusz 
Wydawniczy Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej i Robot-
nicze Towarzystwo Pomocy Dzie-
ciom. Ponadto, jednorazowymi 

dotacjami, Izba wsparła w roku 
1945 repatriantów, zaś w 1946 – 
komitety powodziowe. W roku 
1946 przekazano także pokaź-
ną sumę 15 000 złotych na tzw. 
„Daninę Narodową”, mającą słu-
żyć zagospodarowywaniu Ziem 
Zachodnich. Ponadto apteki zo-
bowiązane zostały do udzielania 
wskazanym instytucjom chary-
tatywnym (np. PCK) rabatów od 
obowiązującej ceny leków.

Władze Izby, obok wymie-
nionych niemałych sum, prze-
kazywanych na cele społeczne 
i charytatywne, zastrzegały w co-
rocznych sprawozdaniach, że każ-
dy członek Izby działa prywatnie 
w tym samym duchu i w tym sa-
mym kierunku w ramach swoich 
możliwości finansowych. Przykła-
dem takich właśnie działań pry-
watnych może być udział człon-
ków rzeszowskiej Izby w conie-
dzielnych wyjazdach ekip lekar-
skich, niosących pomoc ludności 
wiejskiej.

Na szczególną uwagę za-
sługuje ofiarność Izby Aptekar-
skiej na potrzeby szkolnictwa 
farmaceutycznego w Krakowie 
i Lublinie, zamykająca się w kwo-
cie blisko półtorej miliona złotych. 
Co ciekawe, wielosettysięczną 
pomoc finansową krakowskiemu 
Oddziałowi Farmaceutycznemu 
ujmowano skromnie w sprawo-
zdaniach jako dotacje dla Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Kra-
kowie. Ponadto 330 000 złotych 
przekazano na stypendia stu-
denckie, 61 000 na Koło Farma-
ceutów Studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i 58 700 na To-
warzystwo Przyjaciół Wydziałów 
i Oddziałów Farmaceutycznych. 
W roku 1947 Izba regularnie wy-
płacała czterem studentom mie-
sięczne stypendia w wysokości  
3 000 złotych. 

►
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 Władze rzeszowskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej odpo-
wiadały także na doraźne prośby 
i apele o pomoc finansową. I tak, 
po wydelegowaniu do organi-
zującego się Wojska Polskiego 
farmaceutów – członków Izby, 
zarząd zdecydował o przyznaniu 
ich rodzinom stałych zapomóg. 
W odpowiedzi na apel profesora 
Tadeusza Estreichera, dyrektora 
krakowskiego Oddziału Farma-
ceutycznego, Izba przekazała 
kwotę 15 000 złotych na rzecz 
Towarzystwa Popierania Nauk 
Farmaceutycznych, które podjęło 
wysiłek ponownego urządzenia 
zrujnowanego w czasie okupacji 
niemieckiej ogrodu roślin lecz-
niczych, znajdującego się na te-
renie Ogrodu Botanicznego. Na 
marginesie warto odnotować, że 
w roku 1946 i 1947 członkiem 
zarządu tegoż Towarzystwa był 
magister Edward Rachwał, wi-
ceprezes rzeszowskiej Izby Ap-

tekarskiej. W najtrudniejszym 
okresie funkcjonowania Oddziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w drugiej poło-
wie 1946 roku, wszyscy człon-
kowie rzeszowskiej Izby łożyli 
na comiesięczne, nadzwyczajne 
dotacje w kwocie 15 350 złotych. 
Członkowie Izby opodatkowali 
się także dobrowolnie na rzecz 
kursu na stopień pomocników 
aptekarskich, organizowanego 
przez Naczelną Izbę Aptekarską, 
a mającego dostarczyć wynisz-
czonemu wojną aptekarstwu no-
wych, fachowych kadr. 

 Aktywność Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie 
na polu społecznym i charyta-
tywnym warta jest szczególnego 
podkreślenia, gdyż, jak relacjono-
wano w sprawozdaniu Izby z roku 
1947, województwo rzeszowskie 
było województwem kresowym 
jeszcze obecnie w dalszym ciągu 
niepokojonym. Nie wolno zapo-

minać o tym, że niektóre apteki 
zostały kilkakrotnie zniszczone 
i zrabowane, w końcu, że ludność 
w miejscach stałego frontu dotkli-
wie ucierpiała i w wysokim stopniu 
zubożała. Wiele więc złotówek, 
przekazywanych przez apteka-
rzy Podkarpacia na wspomniane 
powyżej szczytne cele, traktować 
należy jako przysłowiowy, naj-
cenniejszy „wdowi grosz”! ■

dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo i autora

Rekord Guinnessa 
dla Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie!

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Koło Naukowe Młodych Medyków oraz Studenci 
Pielęgniarstwa w niedzielę 9 grudnia 2012 ustanowili nowy Rekord Guinnessa w ilości pomiarów 
ciśnienia tętniczego krwi. Dotychczasowy rekord należał do Filipińczyków i wynosił 8026, jednak 
w tym momencie wynosi już 8707 pomiarów i jest w posiadaniu nieustraszonych Medyków 
z Lublina.

Ponad 200 osób przez osiem godzin trwania akcji wykonywało pomiary ciśnienia tętniczego 
krwi klientom Centrum Handlowego – Plaza Lublin, najwyższej klasy sprzętem diagnostycznym. 
Na miejscu każdy miał możliwość skorzystania także z konsultacji medycznej oraz wzięcia udziału 
w konkursie z ciekawymi nagrodami. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich organizatorów, nieocenionej pomocy ze strony Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Sponsorów, Patronów medialnych i wszystkich pacjentów udowodniliśmy, 
że wystarczy jedynie odrobina chęci, aby zostać Rekordzistą Guinnessa i figurować w najbardziej 
znanej na świecie Księdze.

studentka farmacji Monika Drózd
Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znak Podkarpackiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej

Warto wiedzieć
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Rynek farmaceutyczny w listopadzie br. zanotował sprzedaż na poziomie 
2 316 mln PLN. To 154,6 mln PLN (-6,26%) mniej niż w analogicznym okresie 
ub. r. To piąty z kolei miesiąc spadku rynku względem analogicznego okresu 
ub. r. Również w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż zmalała. 
W tym przypadku o 5,49%, tj. o 134,5 mln PLN. 

Listopad 2012: 

kolejny miesiąc spadku 
sprzedaży

Wartość sprzedaży ca-
łego rynku farmaceu-
tycznego na miesiąc 

przed końcem roku nie napawa 
optymizmem, aczkolwiek już 
pierwsze miesiące br. roku wska-
zywały, iż ten rok będzie słabszy 
od poprzedniego. Miesiąc przed 
końcem roku wartość sprzedaży 
całego rynku była niższa o 1 032 
mln PLN (-4,14%) od wyników 
rynku w 2011r. 

Listopad kontynuuje trend 
spadkowy rynku względem ub.r. 
za sprawą słabszej sprzedaży 
segmentu leków refundowanych. 

W listopadzie wartość sprze-
daży leków refundowanych wy-
niosła 860 mln PLN. To o 264,3 
mln PLN (-23,50%) mniej niż w li-
stopadzie 2011 roku. Segmenty 
leków pełnopłatnych na receptę 
i sprzedaży odręcznej wzrosły wo-
bec analogicznego okresu ub.r. 

Leki pełnopłatne w listopadzie 
zanotowały sprzedaż na pozio-
mie 527 mln PLN. To o 63,5 mln 
PLN (+13,69%) więcej niż przed 
rokiem. Natomiast sprzedaż od-
ręczna w listopadzie wyniosła 
929 mln PLN. W porównaniu do 
analogicznego okresu ub.r. war-
tość sprzedaży odręcznej wzrosła 
o 46,1 mln PLN (+5,23%).

W porównaniu do paź-
dziernika br. sprzedaż wszystkich 
segmentów była niższa. Wartość 
sprzedaży leków refundowanych 
była niższa o 46 mln PLN (-5,07%), 
leków pełnopłatnych na receptę 
spadła o 25,7 mln PLN (-4,64%), 
a produktów dostępnych w sprze-
daży odręcznej zmniejszyła się 
o 62,9 mln PLN (-6,34%).     

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku 
farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: listopad 2012 vs listopad 2011

 

listopad 
2011

listopad 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 1 124 860 -23,50%

Leki Pełnopłatne 464 527 13,69%

Sprzedaż Odręczna 883 929 5,23%

Całkowity obrót 2 471 2 316 -6,26%

Tabela 2: listopad 2012 vs październik 2012

 

październik 
2012

listopad 
2012 zm. (%)

Leki Refundowane 906 860 -5,07%

Leki Pełnopłatne 553 527 -4,64%

Sprzedaż Odręczna 992 929 -6,34%

Całkowity obrót 2 451 2 316 -5,49%
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Refundacja a współpłacenie

W listopadzie poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane wyniósł 29,28%. Wskaź-
nik ten wzrósł względem paź-
dziernika br. o 1,18 pp. Udział pa-
cjenta w dopłacie do leków re-
fundowanych w porównaniu do 
analogicznego miesiąca ubiegłe-
go roku (30,72%) zmniejszył się 
o 1,43 pp. W listopadzie pacjen-
ci wydali na leki refundowane 252 
mln PLN, tj. o 3 mln PLN mniej niż 
w poprzednim miesiącu br. i o 93 
mln PLN mniej niż w listopadzie  
ub. r. W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach, w listopadzie pacjen-
ci zapłacili 73,74% z 2 316 mln 
PLN (pozostałą część stanowi 
refundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do października 
br. udział ten był wyższy o 0,32 
pp. Wartościowo wydatki pacjen-
tów były jednak niższe niż w paź-
dzierniku br. o 91 mln PLN. 

W listopadzie 2012r. pa-
cjenci wydali na produkty leczni-
cze zakupione w aptekach 1 708 
mln PLN, tj. o 16 mln PLN wię-
cej niż w analogicznym okresie 
ub. r., jednocześnie odnotowu-
jąc wzrost udziału w całkowitej 
sprzedaży o 5,27 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 26,5 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
5% do 7%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,0 mld PLN, tj. będzie od 
19% do 21% mniejsza niż w ubie-
głym roku. ■

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012

►Statystyczna apteka

W listopadzie 2012r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 169,8 tys. PLN.  
W porównaniu do listopada ub. 
r. statystyczna apteka osiągnęła 
o 11,09 tys. PLN (-6,13%) mniej-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem października br. 
wartość sprzedaży spadła o 9,86 
tys. PLN (-5,49%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. wartość 
sprzedaży statystycznej apte-
ki spadła tylko w segmencie le-
ków refundowanych (-23,40%). 
Natomiast wzrosła w seg-
mentach sprzedaży odręcznej 
(+5,38%) oraz leków pełnopłat-
nych (+13,85%). W porównaniu do 

października br. wartość sprzeda-
ży była niższa we wszystkich seg-
mentach rynku. Wartość sprzeda-
ży leków pełnopłatne na receptę 
spadła o 4,64%, leków refundo-
wanych o 5,07%, a sprzedaży od-
ręcznej o 6,34%. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w li-
stopadzie 2012r. była wyższa za-
ledwie o 0,23% niż w październi-
ku br. Względem analogicznego 
okresu ub. r. ceny spadły nie-
znacznie, bo o 0,25%. Natomiast 
średnia marża apteczna w listo-
padzie 2012r. spadła względem 
poprzedniego miesiąca o 0,26 
pp i wyniosła 26,78%. Natomiast 
marża w listopadzie br. była 
wyższa od marży w analogicz-
nym okresie ub. r. o 0,62 pp. 
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Rynek farmaceutyczny: 
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w  latach 2011-2012
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►

Nowe rejestracje – UE – LISTOPAD 2012

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A03 – Leki stosowane w czyn-
nościowych zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych; A03A 
– Leki stosowane w czynnoś-
ciowych zaburzeniach jelit; 
A03AX – Inne leki stosowane 
w czynnościowych zaburze-
niach jelit

Linaclotidum: Constella (Almi-
rall) jest wskazany do stosowania 
w objawowym leczeniu umiarko-
wanego do ciężkiego zespołu je-
lita drażliwego z towarzyszącymi 
zaparciami (ang. Irritable bowel 
syndrome with constipation - IBS-
-C) u dorosłych.
Linaklotyd należy do agonistów 
receptora cyklazy guanylanowej-
-C (GC-C) o działaniu znoszącym 
ból trzewny i sekrecyjnym. Li-
naklotyd to syntetyczny peptyd 
składający się z 14 aminokwasów, 
o budowie podobnej do grupy 
endogennych peptydów guanyli-
ny. Zarówno linaklotyd, jak i jego 
czynny metabolit, wiążą się z re-
ceptorem GC-C na powierzchni 
nabłonka zwróconej do światła 
jelita. Wykazano, że poprzez dzia-
łanie na receptor GC-C linaklotyd 
znosi ból trzewny i zwiększa pa-
saż przez przewód pokarmowy 
w modelach zwierzęcych, a także 
zwiększa pasaż w jelicie grubym 
u ludzi. Aktywacja receptora GC-C 
powoduje zewnątrz- i wewnątrz-

komórkowe zwiększenie stężeń 
cyklicznego monofosforanu gua-
nozyny (cGMP). Zewnątrzkomór-
kowy cGMP zmniejsza aktywność 
włókien przewodzących ból, co 
powoduje redukcję bólu trzew-
nego w modelach zwierzęcych. 
Wewnątrzkomórkowy cGMP po-
woduje wydzielanie chlorku i wo-
dorowęglanu do światła jelita 
w wyniku aktywacji białka CFTR 
(ang. Cystic fibrosis transmembra-
ne conductance regulator - CFTR), 
co wpływa na zwiększenie ilości 
płynu jelitowego i przyspieszenie 
pasażu jelitowego.

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BX – Inne leki obniżają-
ce poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin

Dapagliflozinum: Forxiga (Bri-
stol-Myers Squibb/AstraZeneca) 
jest wskazany w leczeniu cukrzycy 
typu 2 w celu poprawy kontroli 
glikemii u dorosłych pacjentów 
w wieku powyżej 18 lat: w mono-
terapii, jeśli dieta i wysiłek fizyczny 
nie pozwalają na właściwą kontro-
lę glikemii u pacjentów, u których 
stosowanie metforminy nie jest 
właściwe ze względu na brak to-
lerancji; w leczeniu skojarzonym 
z innymi produktami leczniczymi 
obniżającymi stężenie glukozy, 
w tym z insuliną, jeśli ich stosowa-

nie, wraz z dietą i wysiłkiem fizycz-
nym, nie zapewnia odpowiedniej 
kontroli glikemii.
Dapagliflozyna jest bardzo sil-
nym (Ki: 0,55 nM), wybiórczym 
i odwracalnym inhibitorem ko-
transportera 2 glukozy sodowej 
(SGLT2). SGLT2 ulega selektywnej 
ekspresji w nerkach, z jednoczes-
nym brakiem tego typu ekspre-
sji w ponad 70 innych rodzajach 
tkanek, (m.in. w wątrobie, tkance 
mięśniowej, tkance tłuszczowej, 
piersiach, pęcherzu moczowym 
i mózgu). SGLT2 jest głównym 
transporterem odpowiedzialnym 
za wchłanianie zwrotne glukozy 
z filtracji kłębuszkowej do krwi. 
W przebiegu cukrzycy typu 2, cały 
czas odbywa się w nerkach proces 
wchłaniania zwrotnego glukozy, 
pomimo istniejącej hiperglikemii. 
Dapagliflozyna poprawia kontro-
lę glikemii zarówno na czczo, jak 
i po posiłku, przez zmniejszenie 
wchłaniania zwrotnego glukozy 
w nerkach, prowadząc do wyda-
lania glukozy z moczem. Wydala-
nie glukozy obserwowane jest po 
zastosowaniu pierwszej dawki, 
trwa w ciągu 24-godzinnej prze-
rwy między kolejnymi dawkami 
i utrzymuje się przez cały okres 
leczenia. Ilość glukozy usuwanej 
przez nerki dzięki mechanizmowi 
ich działania zależy od stężenia 
glukozy we krwi i stopnia filtracji 
kłębuszkowej (GFR). Dapagliflo-

W listopadzie 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do 
stosowania u ludzi. Dotyczą one 4 nowych substancji czynnych (aflibercept, dapagli-
flozyna, linaklotyd, mebutynian ingenolu) oraz 4 substancji czynnych już stosowanych 
w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 

czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji 
Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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zyna nie zaburza prawidłowe-
go endogennego wytwarzania 
glukozy w odpowiedzi na hipo-
glikemię. Dapagliflozyna działa 
niezależnie od wydzielania i dzia-
łania insuliny. W badaniach kli-
nicznych dotyczących produktu 
Forxiga obserwowano poprawę 
wskaźnika HOMA betacell (mo-
del oceny homeostazy dla czyn-
ności komórek beta). Wydalanie 
glukozy z moczem indukowane 
przez dapagliflozynę związane 
jest z wydatkiem kalorii i zmniej-
szeniem masy ciała. Zahamowa-
nie kotransportu glukozy i sodu 
przez dapagliflozynę związane 
jest również z łagodną diurezą 
i przemijającą natriurezą. Da-
pagliflozyna nie hamuje innych 
transporterów glukozy ważnych 
dla transportu glukozy do tkanek 
peryferyjnych i jest >1400 razy 
bardziej selektywna dla SGLT2 niż 
dla SGLT1, głównego transporte-
ra odpowiedzialnego za absorp-
cję glukozy w jelitach.

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII

D06 – Antybiotyki i che-
mioterapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06B – Che-
mioterapeutyki do stoso-
wania miejscowego; D06BX 
– Inne chemioterapeutyki

Ingenoli mebutas: Picato (Leo 
Pharma) jest wskazany w miej-
scowym leczeniu rogowacenia 
słonecznego, bez hiperkeratozy, 
bez cech przerostu u dorosłych.
Mechanizm działania w rogowa-
ceniu słonecznym nie jest całko-
wicie poznany. W modelach in 
vivo i in vitro wykazano podwójny 
mechanizm działania mebutynia-
nu ingenolu: 1) indukcja śmierci 
komórek w obrębie zmiany miej-
scowej i 2) pobudzanie odpowie-
dzi zapalnej charakteryzującej się 
gromadzeniem się komórek im-
munokompetentnych.

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJąCE NA UKŁAD 

ODPORNOśCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe; L01B – Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Capecitabine 
medac to 10. zarejestrowana 
marka kapecytabiny. Na rynek 
wprowadzono lek oryginalny 
Xeloda (Roche). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Capecitabine 
Accord, Capecitabine Actavis, Ca-
pecitabine Glenmark, Capecitabi-
ne Krka, Capecitabine Polpharma, 
Capecitabine Teva, Coloxet (Egis) 
i Symloda (SymPhar).
Leki są wskazane: w leczeniu uzu-
pełniającym po operacji raka 
okrężnicy w stadium III (stadium 
C wg Dukesa); w leczeniu chorych 
na raka jelita grubego i odbyt-
nicy z przerzutami; w leczeniu 
pierwszego rzutu u chorych na 
zaawansowanego raka żołądka 
w skojarzeniu ze schematami 
zawierającymi pochodne platyny; 
w skojarzeniu z docetakselem 
w leczeniu pacjentek z miejscowo 
zaawansowanym rakiem piersi 
lub rakiem piersi z przerzutami 
po niepowodzeniu leczenia cyto-
toksycznego, przy czym przebyte 
leczenie cytotoksyczne powinno 
zawierać antracykliny; w mono-
terapii pacjentek z miejscowo 
zaawansowanym lub rozsianym 
rakiem piersi po niepowodzeniu 
leczenia taksanami i schematami 
zawierającymi antracykliny lub 
u pacjentek, u których dalsze 
leczenie antracyklinami jest prze-
ciwwskazane.
Kapecytabina jest pozbawio-
nym cytotoksyczności karbami-
nianem fluoropirymidyny, który 
działa jako doustny prekursor 
cytotoksycznej cząsteczki 5-flu-
orouracylu (5-FU). Kapecytabina 
jest aktywowana w procesie kilku 
reakcji enzymatycznych. Enzym 
odpowiedzialny za ostateczną 
konwersję do 5-FU, fosforylaza 

tymidynowa, obecna jest w tkan-
kach guza, ale także występuje 
zwykle w prawidłowych tkan-
kach, chociaż w niższym stężeniu. 
W modelach heteroprzeszczepu 
ludzkich komórek nowotworo-
wych kapecytabina wykazywała 
synergistyczne działanie w skoja-
rzeniu z docetakselem, co może 
mieć związek ze zwiększeniem 
aktywności fosforylazy tymidy-
nowej powodowanej przez doce-
taksel. Wykazano, że metabolizm 
5-FU w szlaku anabolicznym pro-
wadzi do blokady metylacji kwa-
su deoksyurydylowego w kwas 
tymidylowy, co powoduje wpływ 
na syntezę kwasu dezoksyrybo-
nukleinowego (DNA). Inkorpora-
cja 5-FU prowadzi także do za-
hamowania syntezy RNA i białek. 
Ze względu na zasadnicze zna-
czenie DNA i RNA dla podziału 
i wzrostu komórki, spowodowa-
ny przez 5-FU niedobór tymidy-
ny może prowadzić do zaburzeń 
wzrostu i śmierci komórki. Skutki 
zaburzeń syntezy DNA i RNA są 
największe w komórkach szybko 
dzielących się, które szybko me-
tabolizują 5-FU.

M – UKŁAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

M05 – Leki stosowane w cho-
robach kości; M05B – Leki 
wpływające na strukturę 
i mineralizację kości; M05BA 
– Bifosfoniany

Acidum ibandronicum: Ibandro-
nic Acid Accord to 27. zarejestro-
wana marka leków zawierających 
kwas ibandronowy. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 leków doustnych: 
Bondronat (Roche), Bonviva (Ro-
che), od listopada 2011 Ossica 
(Gedeon Richter Polska), od stycz-
nia 2012 Ibandronic Acid Mylan, 
od maja 2012 Ibandronat Apotex, 
od sierpnia 2012 Ibandronic Acid 
Teva i od listopada 2012 Ostone 
(Vaia), a także 3 leki iniekcyjne: 
Bondronat (Roche) Bonviva (Ro-
che) i od kwietnia 2012 Osagrand 

►
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(Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Iasibon (Pharmathen) w postaci 
doustnej i iniekcyjnej, leki doustne 
Bondenza (Roche), Bonefurbit (Li-
consa), Bonicid (Vaia), Ibandronate 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuti-
cals), Ibandronic acid Polpharma 
w postaci doustnej i iniekcyjnej 
(lek w postaci doustnej został 
pierwotnie zarejestrowany pod 
nazwą Ibandronic Acid Genthon 
– zmiana nazwy nastąpiła w lipcu 
2012), Ibandronic Acid Sandoz 
w postaci doustnej i iniekcyjnej, 
Ibandronic Acid Stada, Ikametin 
(+Pharma), Indrofar (Vaia), Kefort 
(Liconsa), Kwas ibandronowy Li-
consa, Nucodran (Liconsa), Osbo-
nelle (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibandronic 
acid Gentian Generics), Quodixor 
(Pharmathen), a także leki iniekcyj-
ne Bondenza (Roche), Ibandronian 
Actavis, Ibandronic Acid Alvogen, 
Ibandronic Acid Teva Pharma 
i Ossica (Gedeon Richter).
Skreślono z Rejestru: Ibandronate 
Arrow (Arrow Poland).
Ibandronic Acid Accord jest wska-
zany u dorosłych w zapobieganiu 
zdarzeniom kostnym (złamania 
patologiczne, powikłania kostne 
wymagające napromieniania lub 
leczenia chirurgicznego) u cho-
rych na raka piersi z przerzutami 
do kości oraz w leczeniu hiperkal-
cemii spowodowanej chorobą no-
wotworową z przerzutami lub bez.
Z opisanymi wyżej wskazaniami 
rejestrowane są postaci doustne 
w dawce 50 mg oraz koncentraty 
do wlewów dożylnych w dawkach 
1 mg/1 ml, 2 mg/2 ml i 6 mg/6 
ml, pakowane zwykle w fiolki lub 
ampułki.
Natomiast do leczenia osteopo-
rozy u kobiet po menopauzie ze 
zwiększonym ryzykiem złamań 
rejestrowane są postaci doustne 
w dawce 150 mg oraz postaci do 
iniekcji dożylnych w dawce 3 mg/3 
ml pakowane zwykle w ampułko-
strzykawki lub ampułki.

Acidum zoledronicum: Zoledro-
nic acid Hospira to 13. zarejestro-
wany lek z kwasem zoledronowym.
Zoledronic acid Hospira w dawce 
4 mg (koncentrat do wlewów 5 ml 
lub roztwór do wlewów 100 ml) 
jest wskazany:
- w zapobieganiu powikłaniom 

kostnym (złamania patolo-
giczne, złamania kompresyj-
ne kręgów, napromienianie 
lub operacje kości lub hiper-
kalcemia wywołana chorobą 
nowotworową) u dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym 
procesem nowotworowym 
z zajęciem kości;

- w leczeniu hiperkalcemii wywo-
łanej chorobą nowotworową 
u dorosłych pacjentów.

Zoledronic acid Hospira w dawce 
5 mg/100 ml (roztwór do wlewów) 
wskazany jest w leczeniu:
- osteoporozy u kobiet po me-

nopauzie oraz u mężczyzn, 
u których występuje zwiększo-
ne ryzyko złamań kości, w tym 
pacjentów, którzy przebyli 
ostatnio niskoenergetyczne 
złamanie szyjki kości udowej;

- osteoporozy związanej z dłu-
gotrwałą terapią glikokorty-
kosteroidami stosowanymi 
ogólnoustrojowo u kobiet po 
menopauzie oraz u mężczyzn, 
u których występuje zwiększo-
ne ryzyko złamań;

- choroby Pageta kości u doro-
słych.

Na rynek wprowadzono 3 leki: 
Zometa (Novartis Europharm) i od 
września 2012 Zomikos (Vipharm) 
wskazane w zapobieganiu powi-
kłaniom kostnym oraz w leczeniu 
hiperkalcemii wywołanej chorobą 
nowotworową, a także Aclasta 
(Novartis Europharm) stosowany 
w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Desinobon (Alvogen), 
Symdronic (SymPhar), Zoledronic 
acid Actavis, Zoledronic acid Teva, 
Zoledronic acid Medac, Zoledro-
nic acid Mylan, Zoledronic Acid 

Polpharma i Zolako (Vipharm) 
o wskazaniach odpowiadających 
lekowi Zometa oraz Zoledronic 
acid Teva Pharma o wskazaniach 
odpowiadających lekowi Aclasta.
Kwas zoledronowy jest inhibi-
torem resorpcji kości przez os-
teoklasty. Selektywne działanie 
bifosfonianów na tkankę kostną 
wynika z ich dużego powinowa-
ctwa do zmineralizowanej kości. 
W długookresowych badaniach 
na zwierzętach wykazano, że kwas 
zoledronowy hamuje resorpcję 
kości nie wpływając negatywnie 
na tworzenie, mineralizację oraz 
właściwości mechaniczne tkanki 
kostnej. Syntaza pirofosforanu 
farnezylu jest głównym moleku-
larnym miejscem wiązania kwasu 
zoledronowego w osteoklastach. 
Długi czas trwania działania kwa-
su zoledronowego przypisuje się 
jego wysokiemu powinowactwu 
do wiązania się z miejscem aktyw-
nym cząsteczki syntazy pirofosfo-
ranu farnezylu (FPP) i silnemu po-
winowactwu do minerałów kości.
Kwas zoledronowy ma także liczne 
właściwości przeciwnowotworo-
we, które mogą wpływać na jego 
ogólną skuteczność w leczeniu 
przerzutów nowotworowych do 
kości. W badaniach przedkli-
nicznych wykazano następujące 
właściwości:
- in vivo: hamowanie resorpcji ko-
ści przez osteoklasty, co zmienia 
mikrośrodowisko szpiku kostne-
go, powodując zmniejszenie po-
datności szpiku na wzrost komó-
rek nowotworowych, działanie 
antyangiogenne i działanie prze-
ciwbólowe;
– in vitro: hamowanie proliferacji 
osteoblastów, bezpośrednie dzia-
łanie cytostatyczne i proapopto-
tyczne dotyczące komórek nowo-
tworowych, synergizm działania 
cytostatycznego z innymi lekami 
przeciwnowotworowymi, dzia-
łanie przeciwadhezyjne i prze-
ciwinwazyjne.
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N – UKŁAD NERWOWY
N06 – Psychoanaleptyki; 
N06D – Leki przeciw demen-
cji; N06DX - Inne leki przeciw 
otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Merz 
to 4. zarejestrowana marka me-
mantyny. Na rynek wprowadzono 
3 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lund-
beck) i od listopada 2012 Biomen-
tin (Biofarm).
Lek Memantine Merz jest wskaza-
ny w leczeniu pacjentów z choro-
bą Alzheimera o umiarkowanym 
lub ciężkim nasileniu. Istnieje 
coraz więcej dowodów na to, że 
zaburzenia neuroprzekaźnictwa 
glutaminergicznego, zwłaszcza 
w receptorach NMDA (kwasu 
N-metylo-D-asparaginowego), 
przyczyniają się zarówno do wy-
stępowania objawów, jak i do 
postępu choroby w otępieniu 
neurodegeneracyjnym. Meman-
tyna jest zależnym od potencja-
łu, o średnim powinowactwie, 
niekompetytywnym antagonistą 
receptora NMDA. Modyfikuje 
efekty patologicznie zwiększonych 
stężeń glutaminianu, które mogą 
prowadzić do zaburzenia czynno-
ści neuronów.

S – NARZąDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01L 
– Leki stosowane w zaburze-
niach związanych z naczy-

niami ocznymi; S01LA – Leki 
hamujące tworzenie nowych 
naczyń

Afliberceptum: Eylea (Bayer) jest 
wskazany do stosowania u doro-
słych w celu leczenia wysiękowej 
postaci zwyrodnienia plamki żółtej 
związanego z wiekiem (ang. Age-
-related Macular Degeneration, 
AMD).
Aflibercept jest białkiem fuzyjnym 
składającym się z fragmentów do-
men zewnątrzkomórkowych ludz-
kich receptorów czynnika wzrostu 
śródbłonka naczyniowego (ang. 
Vascular Endothelial Growth Fac-
tor, VEGF) 1 i 2, połączonych 
z fragmentem Fc ludzkiej IgG1, 
produkowanych w komórkach K1 
jajnika chomika chińskiego (CHO) 
technologią rekombinacji DNA.
Czynnik wzrostu śródbłonka na-
czyniowego-A (VEGF-A) i łożysko-
wy czynnik wzrostu (ang. Placental 
Growth Factor, PlGF) należą do 
rodziny VEGF czynników angio-
gennych. Mogą one działać jako 
silne czynniki mitogenne i che-
motaktyczne oraz czynniki zwięk-
szające przepuszczalność naczyń 
określonych komórek śródbłonka. 
VEGF działa za pośrednictwem 
dwóch kinaz tyrozynowych re-
ceptorów, VEGFR-1 i VEGFR-2, 
znajdujących się na powierzchni 
komórek śródbłonka. PlGF wiąże 
się tylko z VEGFR-1, który jest tak-

że obecny na powierzchni leuko-
cytów. Nadmierna aktywacja tych 
receptorów przez VEGF-A może 
powodować patologiczne nowo-
tworzenie naczyń i nadmierną 
przepuszczalność naczyń. W tych 
procesach PlGF może współdzia-
łać z VEGF-A i jest również znany 
jako promotor infiltracji leukocy-
tów oraz stanu zapalnego naczyń 
krwionośnych. Aflibercept działa 
jako rozpuszczalny receptor przy-
nętowy, który wiąże VEGF-A i PlGF 
z większym powinowactwem niż 
ich naturalne receptory i w ten 
sposób może zahamować wiąza-
nie i aktywację tych pokrewnych 
receptorów VEGF.
Wysiękowa postać AMD charakte-
ryzuje się patologiczną neowasku-
laryzacją podsiatkówkową (ang. 
Choroidal Neovascularisation, 
CNV). Wyciek krwi i płynu z CNV 
może spowodować pogrubienie 
lub obrzęk siatkówki i (lub) krwa-
wienie podsiatkówkowe lub we-
wnątrzsiatkówkowe, co prowadzi 
do pogorszenia ostrości wzroku. 
U pacjentów leczonych produktem 
Eylea ( jedno wstrzyknięcie na mie-
siąc przez trzy kolejne miesiące, 
a następnie jedno wstrzyknięcie 
co 2 miesiące), grubość siatkówki 
uległa zmniejszeniu niedługo po 
rozpoczęciu leczenia, a średni 
rozmiar CNV zmniejszył się.

2012-12-20

►
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NOWOŚCI NA RYNKU – LISTOPAD 2012

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

A06AD65 Macrogolum + acidum 
ascorbicum + kalii 
chloridum + natrii ascorbas 
+ natrii chloridum + natrii 
sulfas

MoviPrep Norgine PL 06.2011

C07AB Nebivololum Nebivas Specifar PL 08.2010

C08CA Lercanidipinum Lecalpin Actavis PL 03.2010

C09CA Telmisartanum Polsart Polpharma PL 01.2012 Telmisartan 
Sigillata, zm. 07.2012 Polsart

C09CA Telmisartanum Telmisartan 
Sandoz

Sandoz PL 02.2011

C09CA Telmisartanum Zanacodar PharmaSwiss PL 02.2012

D01AE Terbinafinum Terbinafina Ziaja Ziaja PL 06.2012

G04CA Silodosinum Urorec Recordati UE 01.2010

J05AX Enfuvirtidum Fuzeon Roche UE 05.2003

L01XD Acidum aminolevulinicum Ameluz Biofrontera 
Bioscience

UE 12.2011

L01XX Topotecanum Topotecan 
Hospira

Hospira UE 06.2010

M05BA Acidum ibandronicum Ostone Vaia PL 11.2011

N03AX Levetiracetamum Eliptus Biofarm PL 01.2012

N03AX Levetiracetamum Levetiracetam 
Actavis Group

Actavis UE 12.2011

N03AX Levetiracetamum Levetiracetam 
Apotex

Apotex PL 03.2012

N05AH Olanzapinum Olanzapina TZF Polfa Tarchomin PL 02.2010 Olanzapina 
Viketo, zm. 11.2011 
Olanzapina TZF

N05AH Olanzapinum Olanzapine 
Bluefish

Bluefish PL 05.2011

N05CF Zolpidemum Noxizol Actavis PL 04.2009

N06DX Memantinum Biomentin Biofarm PL 09.2012

R03BA Budesonidum Budesonide 
Easyhaler

Orion PL 08.2005 Neplit Easyhaler*, 
zm. 08.2012 Budesonide 
Easyhaler

V03AF Calcii folinas Calcium folinate 
Actavis

Actavis PL 07.2011 Calcium folinate 
ESP Pharma, zm. Calcium 
folinate Actavis

W listopadzie 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych marek 
produktów leczniczych:

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
►
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 

IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Ponadto w listopadzie 2012 r. 
wprowadzono do sprzedaży  
2 nowe wersje marek już obec-
nych na rynku:
•	 Ifenin (Actavis; lek zarejestro-

wany wcześniej pod nazwą 
Ibunin) – M01AE, ibuprofenum;

•	 Naraya Plus (Temapharm) – 
G03AA12, drospirenonum + 
ethinylestradiolum (w zestawie 
z placebo).

A – PRZEWÓD POKARMOWY  
I METABOLIZM

A06/A06A – Środki przeczysz-
czające; A06AD - Środki 
przeczyszczające działające 
osmotycznie; A06AD65 – 
Makrogol w połączeniach

C – UKŁAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07/C07A – Leki blokujące recep-
tory b-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

C08 – Blokery kanału wapniowego; 
C08C – Selektywne blokery 
kanału wapniowego z głów-
nym działaniem na naczynia 
krwionośne; C08CA – Po-
chodne dihydropirydyny

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

D – LEKI STOSOWANE  
W DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze stoso-
wane w dermatologii; D01A 

– Leki przeciwgrzybicze sto-
sowane miejscowo; D01AE 
– Inne leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIO-
WY I HORMONY PŁCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki 
stosowane w łagodnym prze-
roście gruczołu krokowego; 
G04CA – Antagoniści recep-
torów α-adrenergicznych

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJąCE OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działa-
jące ogólnie; J05A – Bezpo-
średnio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AX – Inne 
leki przeciwwirusowe

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJąCE NA 
UKŁAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe;
L01XD – Środki uwrażliwia-
jące stosowane w leczeniu 
fotodynamicznym i radia-
cyjnym
L01XX – Inne leki przeciwno-
wotworowe

M – UKŁAD MIęśNIOWO-
-SZKIELETOWY

M05 – Leki stosowane w choro-
bach kości; M05B – Leki 
wpływające na strukturę i 
mineralizację kości; M05BA 
- Bifosfoniany

N – UKŁAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpadacz-

kowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AH – Diazepiny, oksaze-
piny, tiazepiny i oksepiny
N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CF – Leki dzia-
łające podobnie jak benzo-
diazepiny

N06 – Psychoanaleptyki; N06D 
– Leki przeciw demencji; 
N06DX - Inne leki przeciw 
otępieniu starczemu

R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyj-

nych chorobach dróg odde-
chowych; R03B – Inne leki 
stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddecho-
wych, preparaty wziewne; 
R03BA – Glikokortykoste-
roidy

V – PREPARATY RÓżNE
V03/V03A – Inne środki stosowane 

w lecznictwie; V03AF – Środ-
ki odtruwające stosowane 
w czasie leczenia cytosta-
tykami

2012-12-20
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