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Cztery pory roku są dla aptekarza
Dzień Aptekarza jest zawodowym świętem aptekarzy i farmaceutów. W tym roku
obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, w których udział wezmą przedstawiciele
wszystkich okręgowych izb aptekarskich odbędą się 18 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Minister Zdrowia objął honorowy patronat nad tymi wydarzeniami.
„Drodzy Aptekarze i Farmaceuci, w związku ze zbliżającym się X Ogólnopolskim Dniem Aptekarza pragnę złożyć Wam serdeczne podziękowania za trud
codziennej, niezwykle odpowiedzialnej pracy. Każdego dnia okazujecie pacjentom, że ich zdrowie jest najważniejsze, służąc im fachową opieką farmaceutyczną„ – tymi słowami zaczyna się list pana ministra Bartosza Arłukowicza do aptekarzy
i farmaceutów, który publikujemy wewnątrz bieżącego numeru Aptekarza Polskiego.
Ksiądz Stanisław Warzeszak, Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa Służby Zdrowia
przypomina na naszych łamach przesłanie płynące z życia i ziemskiej misji świętych
Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy i farmaceutów. „Nadchodzące święto Patronów pracowników Służby Zdrowia niech będzie dla mnie okazją do przekazania
gorących pozdrowień i serdecznych życzeń dla wszystkich Aptekarzy i Farmaceutów polskich” – napisał in fine ksiądz Warzeszak.
Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania zwraca się do członków samorządu
aptekarskiego Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W artykule
„NASZE ŚWIĘTO” czytamy takie słowa - „Z okazji Święta Kosmy i Damiana pozdrawiam Wasze rodziny. Życzę Wam, abyście mieli wiele powodów do radości
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Życzę Wam powodzenia i wytrwałości w codziennej pracy.”
Kanwą artykułu Prezesa NRA są wydarzenia i sprawy z ostatnich dni. Zwracamy
uwagę na wątek dotyczący listu do aptekarzy ministra zdrowia. - „Dziękuję wszystkim członkom samorządu aptekarskiego, którzy podpisali się pod listem do ministra Bartosza Arłukowicza. Popierając zawarte w nim opinie i apel do ministra
zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach dotyczących zakazu
reklamy aptek, pokazaliśmy jedność i siłę naszego środowiska. To dobry znak
w przededniu dorocznego święta aptekarzy” – podsumowuje ten wątek autor artykułu.
Organizatorem Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza jest Naczelna Rada Aptekarska.
Podobnie jak w latach poprzednich spotkanie to będzie doniosłą oprawą wręczenia
odznaczeń państwowych, honorowych odznak „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”
i wyróżnień samorządowych nadanych osobom zasłużonym w służbie i w pracy na
rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. Ich nazwiska wpisują się złotymi zgłoskami do kronik odrodzonego samorządu aptekarskiego.
•
Redakcja Aptekarza Polskiego poprosiła profesora Jerzego Z. Nowaka i doktora
Jana Hołyńskiego, zaangażowanych w organizację I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „SUPLEMENTY DIETY – za i przeciw stosowaniu” o napisanie artykułu będącego
wprowadzeniem do tematyki Konferencji i swoistym uzasadnieniem jej wyboru.
Temat suplementów diety jest bardzo na czasie, gdyż z każdym rokiem rośnie
ich liczba i są one dostępne także w aptekach. Jako redakcja aptekarskiego pisma
jesteśmy zainteresowani dostarczaniem aptekarzom wiarygodnych informacji o tych
preparatach. Dlatego też jako ciąg dalszy artykułu, który przedstawiamy w bieżącym
numerze zamierzamy opublikować dorobek naukowy tej Konferencji.
•
Krzysztof Kokot, poeta szczycący się, że jest aptekarzem napisał na naszą prośbę,
ale i z potrzeby ducha wiersz, który zatytułował „C’est la vie (aptekarskie)”.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów Pana Magistra „po fachu” do przeczytania tego
pogodnego i dowcipnego utworu.
•
Z okazji Dnia Aptekarza i święta Kosmy i Damiana życzymy naszym Czytelnikom
pogody ducha, zdrowia i długiego życia, gdyż „Rok po roku wszystko się powtarza,
cztery pory roku są dla aptekarza” ■
Redakcja Aptekarza Polskiego
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NASZE ŚWIĘTO
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Pismo w sprawie nagłaśnianych ostatnio w mediach akcji firm ubezpieczeniowych,
w tym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie Spółka
Akcyjna, które wystosowałem
do ministra zdrowia Bartosza
Arłukowicza 30 lipca 2013 r.,
zwróciło uwagę opinii publicznej na przedsięwzięcia biznesowe, które tylko pozornie
wydają się korzystne dla pacjenta. W piśmie wyraziłem zaniepokojenie wprowadzaniem
ubezpieczeń lekowych, między
innymi różnych form dodatkowego ubezpieczenia w ramach
grupowego ubezpieczenia na
życie, które w rzeczywistości
naruszają podstawowe dobra
pacjenta – jego życie i zdrowie.
We wspomnianym piśmie skoncentrowałem się przede
wszystkim na akcji ubezpieczeniowej PZU Życie SA, polegającej na pokrywaniu części opłat
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ponoszonych przez pacjenta za
leki refundowane ze środków
publicznych, nie więcej jednak
niż 2500 zł rocznie. Moje wątpliwości dotyczą nie tylko zgodności owych działań z obowiązującymi przepisami prawa, ale
także strony etycznej tej oferty.
Jej głównym beneficjentem nie
jest – moim zdaniem - pacjent,
któremu przecież przysługują
określone w ustawie o refundacji
leków zniżki. Najbardziej zyskują
firmy: ubezpieczeniowe (poszerza się krąg klientów opłacających składkę) i farmaceutyczne
(zwiększa się obrót produktem
leczniczym). W piśmie do ministra zdrowia podkreśliłem też, że
proponowane przez PZU Życie
dodatkowe ubezpieczenie z kartą apteczną dotyczy nabywania
leków tylko w aptekach jednej
sieci. Osoby objęte dodatkowym
ubezpieczeniem,
korzystające
z karty aptecznej, mogą bowiem

zaopatrywać się w leki jedynie
w wybranych aptekach, a nie
w każdej aptece. Moim zdaniem
działanie takie może naruszać
obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, bowiem
zgodnie z art. 193 wykroczeniem
podlegającym karze grzywny jest
uniemożliwianie lub ograniczanie
w poważnym stopniu dostępu
świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej (dotyczy
to także leków i wyrobów medycznych). Tego rodzaju praktyki
mogą być również wykorzystane
do obejścia przepisów zakazujących reklamy aptek i ich działalności, a ponadto mogą naruszać art.
6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Oferowanie dodatkowego ubezpieczenia z kartą apteczną prowadzi
bowiem do zawierania między
PZU Życie a aptekami z wybranej
Aptekarz Polski,84(62e) sierpień 2013
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sieci porozumień, których skutkiem jest ograniczanie dostępu
do rynku lub eliminowanie z niego przedsiębiorców nieobjętych
porozumieniem.
Przypominam pismo do
ministra zdrowia, by pokazać, jak
ważną rolę odgrywa samorząd
aptekarski, który broni nie tylko
interesów swoich członków, ale
wskazuje również zagrożenia godzące w system ochrony zdrowia
i naruszające prawa pacjenta. Iluzje bywają niekiedy bardzo kosztowne i dlatego warto przedstawić opinii publicznej, nieustannie
poddawanej presji różnych działań marketingowych i narażonej
na dezinformację, inny punkt
widzenia, pozwalający spojrzeć
bardziej obiektywnie na rzeczywistość kreowaną przez wpływowe grupy biznesu. Nic nie dzieje
się przypadkiem, a samarytańscy
przedsiębiorcy to mit.
My, farmaceuci wykonujący zawód zaufania publicznego, w szczególny sposób
jesteśmy odpowiedzialni za
naszych pacjentów. W obliczu działań sprzeciwiających
się porządkowaniu rynku
farmaceutycznego musimy
przeciwstawić się wszelkim praktykom sprzecznym z prawem i regułami
etycznymi, miedzy innymi
zawartymi w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym kodeksem aptekarz „nie reklamuje
siebie oraz swoich usług”, „nie
uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji
niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami”, a ponadto „unika
działalności przyczyniającej się
do zwiększania konsumpcji proAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

duktów leczniczych” (artykuł 19
kodeksu). Opinię środowiska aptekarskiego w sprawach istotnych
dla naszego zawodu wyraziliśmy
ostatnio dobitnie w liście otwartym do ministra zdrowia. Kilka tysięcy farmaceutów podpisało się
między innymi pod tymi słowami:
„Jako osoba wykonująca zawód
mający na celu ochronę zdrowia
publicznego nigdy nie zaakceptuję sytuacji, w której potrzebujący pomocy pacjent miałby być
narażany na oddziaływanie reklamy w tak wrażliwej sferze, jaką
jest ochrona jego zdrowia i życia.
Jako farmaceuta udzielam pacjentom pomocy w postaci usług
farmaceutycznych w placówce
ochrony zdrowia. NIE JESTEM
HANDLOWCEM I NIE PRACUJĘ W PLACÓWCE HANDLOWEJ”.
Dziękuję wszystkim członkom
samorządu aptekarskiego, którzy
podpisali się pod listem do ministra Bartosza Arłukowicza. Popierając zawarte w nim opinie i apel
do ministra zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach dotyczących zakazu reklamy
aptek, pokazaliśmy jedność i siłę
naszego środowiska. To dobry
znak w przededniu dorocznego
święta aptekarzy. ■
Wszystkim członkom naszego
samorządu składam wyrazy
najwyższego szacunku.
Z okazji Święta Kosmy
i Damiana pozdrawiam
Wasze rodziny. Życzę Wam,
abyście mieli wiele powodów
do radości zarówno w życiu
osobistym, jak i zawodowym.
Życzę Wam powodzenia
i wytrwałości w codziennej
pracy.
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Drodzy

Aptekarze

i

Farmaceuci,

w związku ze zbliżającym się X Ogólnopolskim Dniem
Aptekarza pragnę złożyć Wam serdeczne podziękowania
za trud codziennej, niezwykle odpowiedzialnej pracy.
Każdego dnia okazujecie pacjentom, że ich zdrowie
jest najważniejsze, służąc im fachową opieką farmaceutyczną.
Święto Kosmy i Damiana, prekursorów farmacji
klinicznej, patronów aptekarzy i farmaceutów to
doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na wysiłek,
który – jako ich naśladowcy – wkładacie w wykonywane obowiązki i należycie go docenić.
Obchody na cześć patronów farmacji mają wielowiekową tradycję. Uszanowanie
tej szczególnej profesji wiąże się z ogromnym znaczeniem zawodu aptekarza.
Spoczywa na Was duża odpowiedzialność związana z przywracaniem zdrowia
innym. Wykonujecie zawód zaufania publicznego, a jedną z najważniejszych cech
Waszej profesji jest potrzeba nieustannego kształcenia się i zdobywania aktualnej
wiedzy w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nauki, jaką jest farmacja. Cieszy mnie nie tylko Wasza dokładność i profesjonalizm, lecz także wrażliwość
i zrozumienie, które okazujecie w kontakcie z pacjentami – są to dzisiaj
niezwykle cenne i potrzebne umiejętności.
W tym szczególnym dniu powinniśmy pamiętać również o samorządzie
aptekarskim, któremu składam wyrazy szacunku i uznania za ich aktywną
działalność na rzecz rozwoju środowiska zawodowego oraz podziękowania za
partnerską współpracę. Mam nadzieję, że będzie się ona stale rozwijać.    
Z
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życzeniami

wszelkiej

zawodowej

i

osobistej

pomyślności

Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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Patroni Aptekarzy i Farmaceutów
Kosma i Damian (26 września)
Wspominamy w liturgii Kościoła, jak co roku w dniu
26 września świętych patronów Aptekarzy i Farmaceutów.
Wiemy, że z powołania byli medykami i ponieśli śmierć
męczeńską w obronie wiary i wartości chrześcijańskich
w czasie prześladowań za cesarza rzymskiego Dioklecjana
ok. 287 roku. Weszli do historii medycyny jako
bezinteresowni lekarze. Ich posł uga lekarska opierała
się na wdzięczności wobec Boga za otrzymane dary.
Kierowali się wyłącznie motywem miłości do człowieka
chorego i bezwarunkowym obowiązkiem jego leczenia.
Ich świadectwo chrześcijańskiej bezinteresowności
pociągnęło wiele osób do wiary i naśladowania zasad
Ewangelii. Ich oddanie chorym ukazało lepiej świętość
życia ludzkiego i bezwarunkowy obowiązek jego ochrony.
W naszych czasach sł użba medyczna i męczeństwo
świętych braci bliźniaków inspiruje do przemyślenia jakości naszej posł ugi na rzecz
chorych i cierpiących.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Kosma i Damian ponieśli okrutną śmierć
męczeńską, mimo że nieśli bezinteresowną pomoc wszystkim chorym bez
różnicy. Prześladowanie chrześcijańskiego lekarza z powodu jego przekonań
może sugerować, że w samej praktyce medycznej nie zawsze liczy się
dyspozycyjność i poświęcenie. Obserwujemy również dzisiaj przypadki
prześladowania przedstawicieli Sł użby Zdrowia z powodu swej przynależności
religijnej i głoszonych przekonań etycznych. Lekarz, który przez 20 lat pracuje
ofiarnie przy łóżku chorego w jednym z krajów afrykańskich, zostaje obciążony
odpowiedzialnością za ludobójstwo tylko dlatego, by pozbawić go autorytetu
moralnego i medycznych kompetencji. Wystarczy także pomyśleć o marginalizacji
aptekarzy, którzy mają odwagę współdziałać na rzecz poszanowania życia
ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Chociaż są oni nieliczni
i mało popularni w swoim środowisku, zasł ugują na szczególne uznanie za odwagę
sprzeciwu wobec niszczenia zdolności ludzkiej prokreacji, albo jej radykalnego
podporządkowania prawom biotechnologii i w gruncie rzeczy dehumanizacji.
Nadchodzące święto Patronów pracowników Sł użby Zdrowia niech będzie dla
mnie okazją do przekazania gorących pozdrowień i serdecznych życzeń
dla wszystkich Aptekarzy i Farmaceutów polskich.
Ks. Stanisław Warzeszak,
Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa Sł użby Zdrowia.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

7

W Aptece

W blasku i cieniu
świętych
Kosmy i Damiana

Ewa Sitko. Pani Magdo, zbierając

materiał do wrześniowego artykułu trafiłam na dwie informacje, które chciałabym uczynić kanwą naszej rozmowy.
Pierwsza zawarta jest w wypowiedzi młodego aptekarza:
„Z tego co pamiętam, to opiekują się nami święty Kosma
i święty Damian. Prawdę mówiąc, nie zagłębiałem się w ich
życiorysy, ale wydaje mi się,
że pasują do swojej roli” [1].
Druga wyłania się z wezwań
tworzących litanię do świętych Kosmy i Damiana (muszę
przyznać, że pierwszy raz na
tę litanię trafiłam). [2]

Magdalena Bucior. Czy dobrze
się domyślam, że w pierwszej wypowiedzi skupiło Pani
uwagę zagadnienie ważności
patronatu, a w drugiej zobowiązania, jakie wynikają z jego
świadomego przeżywania?

(E) Tak, ma Pani rację. Wsłuchując się w wypowiedź młode8

go farmaceuty, zadaję sobie
(i Pani) pytania: jakie znaczenie we współczesnym świecie
ma posiadanie patrona? Czy
naprawdę do czegoś zobowiązuje, czy jest ważne dla przeżywania osobistego spełnienia zawodowego?
(M) Zebrane informacje potwierdzają, że nie ma chyba sytuacji
lub zawodu, który nie byłby
poddany opiece wybranego
świętego. Znalazłam patronów i orędowników w chorobach i dolegliwościach, patronów matek, kobiet w ciąży
i spraw związanych z macierzyństwem, patronów dzieci
i młodzieży oraz edukacji, patronów od klęsk i kataklizmów,
patronów narzeczonych i małżeństw, patronów na różne
trudne sytuacje w życiu, patronów zawodów, ze szczególnym wyróżnieniem patronów
związanych ze służbą zdrowia oraz patronów czuwających nad osobami związany-

mi ze służbą Bogu. Myślę, że
ta obfitość zaangażowanych
w codzienność człowieka, tak
w doli, jak i niedoli, świętych
pozwala stwierdzić, że ludzie
dostrzegają jakiś osobisty
brak. Uznają, że nie ze wszystkim mogą sobie sami poradzić
i poszukują wstawiennictwa.
(E) Można czerpać siłę z wiary we
wstawiennictwo i opiekę świętych, niejako czerpać z blasku
świętości. Ważne wydaje mi
się także odniesienie do urzeczywistnianego przez świętych Kosmę i Damiana biblijnego wskazania „darmo dostaliście, darmo dajcie”. Każdy
farmaceuta może swoją postawę zbudować w nawiązaniu do tego zalecenia. Tej postawie nie odbiera mocy fakt,
że współczesny farmaceuta za
leki musi brać pieniądze.
(M) Co - w takim razie - może aptekarz dać darmo?
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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(E) Odpowiedź znalazłam w przywołanej we wstępie litanii.
Ważnymi do osobistej refleksji wydają mi się być określenia, które odnoszą się do
cech i postaw świętych Kosmy
i Damiana, chociażby „przyozdobieni pokorą” oraz „podpora dla dusz i ciał”. Warto
w dzisiejszych, szybko zmieniających się czasach, wrócić
świadomie do być może niemodnego słowa pokora, które
w istocie swej oznacza rzeczywistą świadomość własnej
osoby, własnych umiejętności
z blaskami i cieniami właśnie.
Pokora pomaga zachować
zdrowy dystans w stosunku do
siebie i do pacjenta, aby służyć
mu najlepiej, jak się potrafi, ze
świadomością ograniczoności
własnych możliwości.
Kolejne zawołanie z litanii jest równie ważne. Czy tego
chcemy, czy nie, każde nasze
działanie odnosi się do całego
człowieka, do jego ciała, psychiki, emocji, powiedzielibyśmy także - do duszy. I często
sfera duchowa jest ważniejsza,
bardziej zraniona i wymagająca opatrzenia wcześniej niż
ciało, które ma objawy chorobowe.
(M) A co Pani powie o sformułowaniu „wzorowi w łagodności”
czy „niezmordowani bohaterowie miłości bliźniego”?
(E) To ważne określenia. Budzą
i dzisiaj tęsknotę wielu osób,
aby takie cechy posiadać. Cechy te prowadzą nas ku sobie,
ku poznawaniu i porządkowaniu własnego wnętrza. Im
więcej w nas zgody na własną
historię życia, im więcej świadomości własnych zasobów
i ograniczeń, im więcej odpoAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

wiedzialności za własne emocje i zdarzenia, które je wzbudzają, tym więcej przestrzeni
dla łagodności i miłości w stosunku do siebie i innych.
A tak na marginesie miłość rzeczywiście kojarzy mi
się z siłą i bohaterstwem. Miłość rozumiana jako postawa
w stosunku do życia i ludzi, miłość jako coś stałego, wiernego, niezależnego od przemijających okoliczności. Miłość,
która chce dawać a nie tylko
brać, pełna koncentracji na sobie, to walka, zmaganie, które
może wydobyć z nas najlepsze cechy. Farmaceucie, który
swoją postawę wobec pacjenta kształtuje w odnoszeniu się
do postaci świętych Kosmy
i Damiana, takie rozumienie
miłości również nie powinno
być obce.
Podsumowując, historycznie i współcześnie ludzie
wybierali i wybierają patronów, bo liczą realnie na ich
pomoc. Myślę, że nie bez
znaczenia jest również fakt,
iż święci patroni byli za życia
prawdziwymi ludźmi. Otaczający ich kult nie ogranicza ich
prawdziwości. Mieli wady i zalety, czasami łagodny, czasami gwałtowny temperament.
Popełniali błędy i podnosili się
z upadku. Mieli jednak jedną
wspólną cechę. Dążyli do doskonałości, unikania mierności. To dążenie ma charakter
ponadczasowy i jest dla ludzi
ważne. Szukanie kogoś, kto na
tej drodze nas wesprze, wydaje się ze wszech miar zrozumiałe – „Szukajcie świętości
w codziennym życiu” – mówił
Jan Paweł II [3]. Nie ma istotnego znaczenia, czy wszystkie fakty z życia patronów są
prawdziwe, czy nie. Patron

niesie z sobą pewność możliwości sprawczych.
(M) Nie można jednak zlekceważyć faktu, iż we współczesnym
świecie znaczenie dążenia do
świętości nie jest jednak tak
ważne jak dawniej. Czy więc
człowiek XXI wieku, który nie
czyni świętości własnego życia
głównym celem, potrzebuje
patrona?
(E) Wydaje mi się, że w dalszym
ciągu zaznacza się potrzeba
posiadania patronów. Wymienienie wszystkich miast
i powiatów, które w ostatnich
dwóch latach dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów
otrzymały zgodę na ogłoszenie wybranego świętego
czy błogosławionego oficjalnym patronem, utworzyłoby
długą listę. Równie obszerny
spis mógłby być utworzony
z nazwisk osób znaczących
dla kultury, podróżników, odkrywców, naukowców czy
przedstawicieli innych dziedzin życia, których uczyniono
patronami szkół, szpitali czy
innych ośrodków.
(M) Co jest więc na rzeczy?
(E) Na pewno potrzeba wzorca,
ideału, który ma służyć budowaniu własnej tożsamości. Już
kiedyś przywoływałam słowa
Charlesa Taylora [4] (zrobię to
jednak ponownie): „Wiedza
o tym, kim jestem, jest odmianą wiedzy o tym, gdzie się znajduję. Moja tożsamość określa
się poprzez więzi i tożsamości
pojawiające się w ramach horyzontu, w obszarze którego
od przypadku do przypadku
mogę podjąć próbę określenia,►
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co jest dobre lub wartościowe, co trzeba lub powinno się
uczynić, co ewentualnie pochwalam, a co odrzucam”. Dla
świadomego przedstawiciela
każdego zawodu, a więc także
farmaceuty, znalezienie punktu odniesienia dla osobistej
i zawodowej drogi rozwoju jest
z pewnością bardzo porządkujące. Odnosząc się do kolejnego sformułowania zawartego
w tytule, można powiedzieć,
że wszyscy Ci aptekarze, którzy nie przeżywają swojego
życia jako drogi do świętości
korzystają z dobrodziejstw
cienia, jaki rzucają święci.
Osoba wierząca nosi w sobie
przekonanie o wsparciu, jakie
poprzez obcowanie świętych
otrzymuje od swoich patronów. Osoba niewierząca może
czerpać z ich życia - z zacho-

wanych do dzisiaj informacji
o konkretnych czynach, postawach lub osiągnięciach.
(M) A więc, jeśli dobrze rozumiem, cień, o którym Pani
mówi, jest właśnie alegorią
życiowej i zawodowej etyki
(już bez odniesienia do świętości). Bracia Kosma i Damian
posiadali cechy, którymi poszczycić mógłby się każdy farmaceuta. Część wymieniliśmy
już wcześniej. Świętych Kosmę
i Damiana wspomina się także
jako zwolenników nauki, jako
nadzieję chorych i umocnienie
słabych. Podkreśla się także,
że mogą stanowić wzór dla
innych. Pierwszy z wymienionych tytułów bardzo zobowiązuje i stanowi wyzwanie
dla farmaceutów. Dane statystyczne są niepokojące. Na
tle innych krajów europejskich

„Wiedza o tym, kim jestem, jest odmianą
wiedzy o tym, gdzie się znajduję.
Moja tożsamość określa się poprzez więzi
i tożsamości pojawiające się w ramach
horyzontu, w obszarze którego
od przypadku do przypadku mogę podjąć
próbę określenia, co jest dobre
lub wartościowe, co trzeba lub powinno się
uczynić, co ewentualnie pochwalam,
a co odrzucam”
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Polska zajmuje bardzo niskie,
bo 19 miejsce, ze względu na
liczbę naukowych publikacji,
których autorami są farmaceuci. Powodów z pewnością jest
wiele i nie ma prostych odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak
mało? Ale zarówno dla tych,
co chodzą w blasku, jak i dla
tych, którzy czerpią z cienia
świętych patronów otwarcie
na rozwój zawodowy powinno
być priorytetowym zadaniem.
Co do innych atrybutów, to
jestem przekonana, że zdecydowana większość farmaceutów w osobistych zasobach
ma cechy, które pozwalają im
nieść nadzieję i umacniać tych,
którzy doświadczają trudności
związanych z chorobą.
(E) Patronalne święto prowokuje
jeszcze jedną refleksję, którą
chcę wyrazić słowami Marka Aureliusza „Zawsze masz
możność żyć szczęśliwie, jeśli
pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić.
A szczęśliwy to ten, kto los
szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los – to
dobre drgnienie duszy, dobre
skłonności, dobre czyny”. Święci patroni wskazują dobrą
drogę przez myśl szlachetną
o chorym i dobre wobec niego
uczynki. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior
Pśmiennictwo:
]1]. bytom.naszemiasto.pl
[2]. http://www.laudate.pl
[3]. homilia w Mariborze, 19 maja 1996 r.:
«L'Osservatore Romano», wyd. polskie,
n. 7-8/1996, s. 14
[4] Charles Taylor (ur. 5 listopada, 1931) - kanadyjski filozof, profesor na Uniwersytecie McGill w Montrealu.
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Chwila oddechu

C’est la vie (aptekarskie)
Wiosna należy do aptekarza
bliźni bliźniego grypą zaraża
ospa, zatoki, uczula leszczyna
i wyśmienicie rok nam się zaczyna
Lato też sprzyja aptekarzowi
wreszcie błogi spokój, bo wszyscy są zdrowi
tylko plasterki, czasem węgiel czarny
relaks zupełny, chociaż utarg marny
Jesień, wspaniały okres dla apteki
codziennie wzrasta popyt na leki
wilgoć podstępnie liże nasze kości
nadchodzą bóle, depresje i złości
Zima to żniwa dla aptekarza
tłum kichających wcale nie przeraża
leki doraźne i profilaktyka
na dużym plusie bilans się zamyka

Pytać o urlop nikt się nie odważa
Wiosna… nie dla aptekarza
Kolejne przeceny apteka już wdraża
Lato… nie dla aptekarza
Patroni smutno zerkają z witraża
Jesień… nie dla aptekarza
Remanent w Sylwestra atmosferę skaża
Zima… nie dla aptekarza
Memento:
Przy takim myśleniu
nerwowy i blady
TY staniesz w ogonku…
z drugiej strony lady
Krzysztof K o k o t

Rok po roku wszystko się powtarza
cztery pory roku są dla aptekarza
trudna służba, ciężka praca
przeciw nam się czasem zwraca

Wiersze pisane gwarą śląską
12 września 2013 r. o godz. 17.00
w

sali

Benedyktynka

Bibliote-

ki Śląskiej w Katowicach odbędzie
się promocja „śląskiego” numeru
Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Metafora”. Podczas tego wieczoru wystąpi poeta aptekarz, mgr
Krzysztof Kokot, który zaprezentuje
swoje wiersze pisane gwarą śląską.
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Zza pierwszego stołu

List lekarza
		 do aptekarza

Parę dni temu przyszła do
mojej apteki pacjentka z dwiema receptami. Przygotowałem
leki wypisane na jednej z nich,
a w związku z drugą poinformowałem, że to lek „robiony”, więc
zapraszam nieco później po odbiór, gdy będzie wykonany. Pani
zgodziła się i w zasadzie byłby to
już koniec mojej opowieści gdyby
nie fakt, że okazało się, iż według
pacjentki wydałem jej wszystkiego za mało, bo „Pani doktor przepisała mi więcej tabletek!”.
Hołduję pełnej transparentności swojej pracy, więc zabrałem się do wspólnego z pacjentką „czytania” recepty, wyjaśniając krok po kroku, co Pani
doktor na recepcie napisała. Pokazałem jej w ten sposób, jak mi
na co dzień przychodzi czytać takie „listy lekarza do aptekarza”.
Ponieważ recepta była napisana
ręcznie, jej tajemniczość, jako typowego XXI wiecznego manuskryptu, została wspólnie rozszyfrowana… Jakież było zdziwienie
i zaskoczenie, że na recepcie faktycznie nie było tyle, ile deklarowała Pani doktor. Ale najciekawsze dla mnie było stwierdzenie,
że „Państwo umieją to przeczytać
a my nie.”
Czasopismo, do którego
co jakiś czas piszę te króciutkie
felietony, jest czytane nie tylko przez profesjonalistów, jakimi
są farmaceuci, więc przypomnę
i zwrócę jednocześnie uwagę, iż
12

w czasie studiów akademickich
na kierunku farmacja nie uczymy
przyszłych farmaceutów czytania
„bazgrołów”. Tę „umiejętność”
nabywamy z czasem. Jest to doświadczenie, które bywa okupione poważnym stresem…
Może też zdarzyć się tak,
że ktoś, kto teraz czyta tę skróconą historyjkę pomyśli sobie:
„No tak, wykorzystał swój „autorytet i umiejętność przekonywania”, bo dokonał sprytnej manipulacji i sugestywnie „wmówił”
biednej kobiecie, że jest dokładnie tak, jak on to „widzi””. Tym,
którym przyszło coś takiego do
głowy pragnę zwrócić uwagę na
ważną kwestię związaną z pracą z receptami, ze szczególnym
naciskiem na te, które pisane są
odręcznie przez lekarzy. Przede
wszystkim recepta, niezależnie
od jej procesu „odformalizowywania”, zawsze była i będzie ważnym dokumentem, który może
być „użyty przeciwko nam”. Nie
ważne przez kogo. Istotą naszej
pracy jest rzetelność i uczciwość.
Nie ma i nigdy nie będzie mowy
o tym, że możemy sobie interpretować dowolnie zapis na recepcie. Jeśli pośród nas są osoby, które to robią, niech wiedzą,
że w imię choćby chwilowego
sukcesu finansowego [poprzez
sprzedaż opakowania najkorzystniejszego z punktu widzenia apteki a nie chorego], mogą
narazić się na nieprzyjemności ze

strony pacjenta albo wręcz zaszkodzić pacjentowi wydając nie
tylko inną ilość leku, jaką przepisał lekarz, ale coś zupełnie innego, co zostało przez niego zaordynowane. Nie zapominajmy
też o konsekwencjach ze strony
płatnika, czyli NFZ. Aby ułatwić
sobie pracę najczęściej podpytujemy pacjenta sakramentalnym –
„A na co to miało być?” Jeśli pacjenta znamy - to „dobrze”. Jeśli
nie i mamy duże wątpliwości, lepiej nie realizujmy takiej recepty.
Narażamy się na gniew i czasami inwektywy ze strony pacjenta
czy też lekarza, ale „Salus aegroti
suprema lex esto”. Przypominam
jeszcze raz - tekst widziany oczyma urzędnika NFZ, sędziego czy
prokuratora nie musi być tożsamy z naszą interpretacją. Wszystkie dane, które muszą się znaleźć
na recepcie muszą być czytelne
dla wszystkich. Nie ma uznaniowości!
Należę do tych, którzy upatrują nadzieję w e-receptach. Nie
sądzę, żeby do końca wyparły
one recepty pisane ręcznie, gdyż
czasy wysyłania e-recept przez
lekarza poprzez choćby jego
smartfon nieprędko nadejdą. Pamiętajmy więc o tym, że stare porzekadło mówiące o tym, iż „lepiej dmuchać na zimne”, w naszej
pracy zawsze będzie miało zastosowanie. ■
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

Wszechnica aptekarska

PROBLEMY
Z EFEDRYNĄ
„Proszę mi pomóc i przypomnieć,
co z dawkami leków do stosowania zewnętrznego
u dzieci. Wykonujemy mnóstwo kropli do
nosa z efedryną 0.05 w 10,0 wody. Stężenie
dopuszczalne to od 0,5 do 1,
ale te dzieci mają rok, dwa latka. Czy mamy
korygować według wzorów? Lekarze nakazują
nam robić tak, jak jest napisane na recepcie.
Przepraszam, że zawracam Panu tym głowę, ale
postanowiłam sobie, że receptura
nie będzie mi obca.
Pozdrawiam – Ania.”
Jedna z czytelniczek na kanwie artykułu
opublikowanego na łamach Aptekarza Polskiego
o przeliczaniu dawkowania substancji biologicznie
czynnych w lekach recepturowych do użytku zewnętrznego poruszyła problem dawkowania i ustalania w tych lekach dawki dla dzieci. Konkretnie chodziło jej o krople do nosa. I już na początku powinniśmy zrobić spore rozróżnienie.
Tradycyjnie, jeśli chodzi o leki recepturowe to mamy do czynienia z lekami do użytku wewnętrznego, które są lekami przyjmowanymi doustnie i lekami do użytku zewnętrznego (wszystkie pozostałe). Jest to podział trochę nietrafiony.
Wraz z rozwojem technologii farmaceutycznej poszukuje się alternatywnych dróg wprowadzenia leku do organizmu człowieka. I tak skóra, jama ustna (śluzówka) stają się drogami dostarczania leku
do wnętrza organizmu. Dlatego też tradycyjny podział na leki „wewnętrzne” i „zewnętrzne” biorący pod uwagę jedynie postać leku staje się nieaktualny i nielogiczny. Przecież lekarz może zapiAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

sać w postaci czopków doodbytniczych działający
miejscowo - „zewnętrznie” dermatol, jak również
osiągający stężenie ogólne we krwi pacjenta fenobarbital. W obu przypadkach lek wydajemy na pomarańczowej sygnaturze oznaczając, że jest to lek
„zewnętrzny”, jednak docelowe miejsce działania
w obu przypadkach jest odmienne. Nie inaczej jest
w przypadku jamy nosowej.
Zasadniczym problemem, przed którym stoi
farmaceuta sporządzający taki lek to odpowiedź
na pytanie czy lek w tej formie, w jakiej jest podawany ulegnie wchłonięciu czy będzie działał jedynie miejscowo. Jeśli lek wykazuje działanie jedynie
miejscowe, to tak jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule jakiekolwiek przeliczanie i obniżanie
dawek jest bez sensu. I nie jest istotne czy lek jest
dla dziecka czy dla osoby dorosłej. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy mamy pewne przesłanki,
aby podejrzewać, że lek (substancja lecznicza) może
ulec wchłonięciu. W przypadku stosowania leków
na dobrze ukrwione powierzchnie śluzówek należy
zawsze mieć na uwadze możliwość wchłonięcia się
substancji leczniczej.
Problemem czytelniczki jest lek podawany na
błonę śluzową jamy nosowej. Zacznijmy więc naszą analizę od środowiska, na które podawać będziemy ten lek. Śluzówka nosa jest jednym z najlepiej ukrwionych i dobrze przepuszczalnych miejsc
podawania leku, zapewniającym szybkie działanie
substancji biologicznie czynnej zawartej w postaci leku. Jest badana pod kątem alternatywnej drogi podania dla leków o słabej biodostępności lub
biowrażliwych, a także dla takich, które mają duże cząsteczki jak proteiny, steroidy czy szczepion- ►
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►ki. W ostatniej dekadzie pojawiło się wiele produk-

tów zawierających substancje lecznicze o małych
cząsteczkach przeznaczonych do podania donosowego, a wywierających działanie ogólne (tabela 1).
Substancje zamieszczone w tabeli 1 charakteryzują
się małą cząsteczką i dużą liofilowością. Przez zastosowanie odpowiednich substancji pomocniczych
inne substancje o małej cząsteczce i mniejszej lipofilowości mogą także być z powodzeniem stosowane w postaci donosowej, ale przy udziale promotorów przejścia (azon, alkilosacharydy, chitozan, polietylenoglikol i inne).
Tabela 1. Przykłady małocząsteczkowych substancji
leczniczych obecnych na rynku stosowanych do użytku
ogólnego, dostępnych w postaci donosowej.

Zolmatriptan
Sumatriptan
Butorphanol
Fentanyl
Nikotyna
Tabela 2. Przykłady peptydów o działaniu ogólnym
dostępnych na rynku w postaci donosowej.
Kalcytonina
Desmopresyna
Buserelina
Nafarelina
Oxytocyna

Czynnikami odpowiadającymi anatomicznie
i fizjologicznie za dobrą przenikalność substancji
leczniczej są między innymi relatywnie duża powierzchnia wchłaniania, porowata struktura śródbłonka i wysoko ukrwiony nabłonek. Te wyżej wspomniane właściwości sprawiają, że wiele substancji
leczniczych z różnych grup zarówno chemicznych
jak i terapeutycznych jest z powodzeniem podawanych drogą donosową np. oksytocyna, kalcytonina,
progesteron, nifedypina, buprenorfina i inne.
Czynnikami mającymi wpływ na przechodzenie substancji leczniczej przez błonę śluzową
są czynniki biologiczne: struktura miejsca, czynniki fizjologiczne np. wydzielanie nosowe, pH przestrzeni nosowej, temperatura oraz czynniki formulacyjne, do których należą zarówno właściwości samej substancji leczniczej takie jak masa cząsteczkowa, wielkość, rozpuszczalność, lipofilowość, pKa
14

i współczynnik podziału, ponadto właściwości fizykochemiczne formulacji - pH i drażnienie błony
śluzowej, osmolarność, lepkość i sama postać leku
(ciecz, aerozol maść i inne). Spośród wymienionych
czynników mających wpływ na wchłanianie substancji leczniczej znaczną rolę odgrywa rozpuszczalność. Niestety dostępnych jest niewiele badań
korelujących rozpuszczalność z wchłanianiem przez
śluzówkę nosową. Niewątpliwie wydzielina nosowa
ma charakter wodny, stąd też aby substancja lecznicza była dostępna musi posiadać odpowiednią rozpuszczalność w wodzie.
Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem jest lipofilowość. Zasadniczo wraz ze wzrostem lipofilowości związku, przenikalność przez śluzówkę nosową normalnie wzrasta. W badaniach charakteryzujących właściwości śluzówki nosowej stwierdzono,
że śluzówka nosowa posiada największy transport
zarówno dla modelowej substancji hydrofilowej takiej jak mannitol oraz dla modelowej substancji lipofilowej takiej jak progesteron. Pomimo, że śluzówka nosowa posiada delikatnie hydrofilowy charakter, jest lipofilowa z natury i lipofilowe domeny stanowią istotną część bariery funkcjonalnej tej
membrany.
Ilościowa zależność istnieje także między
absorbcją nosową, a współczynnikiem podziału.
Wchłanialność nosowa słabych elektrolitów jest
zależna także od stopnia jonizacji. W badaniach
stwierdzono, że oba te czynniki odgrywają istotną
rolę we wchłanianiu substancji biologicznie czynnej
przez śluzówkę nosową. Jeśli chodzi o właściwości
fizykochemiczne formulacji, to wpływ na wchłanialność ma odpowiednie pH – pomiędzy 4,5 a 6,5.
Także osmolarność odgrywa znaczącą rolę. Zaobserwowano, że maksimum absorbcji dla sekretyny
osiągnięto przy stężeniu chlorku sodu wynoszącym
0,462 M, przy którym zaobserwowano kurczenie się
nabłonka śluzówki.
Wysoka lepkość formulacji zwiększa czas
kontaktu pomiędzy lekiem a śluzówką. I przez to
zwiększa czas permeacji, choć duża lepkość może
z drugiej strony wpływać na czynności fizjologiczne
i przez to zmieniać przenikalność membrany.
Te wszystkie czynniki należałoby uwzględnić
rozważając czy nasza substancja lecznicza z przygotowywanej przez nas formulacji może ulec
wchłonięciu czy też nie. Najlepiej byłoby gdybyśmy
dysponowali wystarczającymi danymi dotyczącymi
wchłanialności, niemniej jednak takie dane są prawie nieosiągalne.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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Jeśli w zgodzie z naszą najlepszą wiedzą, a także tak zwaną intuicją zawodową stwierdzimy, że nasza substancja może ulec wchłonięciu to powinniśmy zacząć nasz lek traktować jako lek do użytku wewnętrznego i sprawdzić poprawność dawkowania.
Powyższe prześledźmy jak zwykle na przykładzie. Tym razem będzie to przykład nadesłany
przez czytelniczkę.
Rp.
Ephedrini hydrochloridi 0,05
Aquae pur. ad 10,0
Dawkowanie ??
Czytelniczka nie podała dawkowania z powodu jego braku na recepcie, a w takim przypadku
sposób użycia wydaje się kluczową sprawą, zwłaszcza gdy przyjmiemy, że lek jest przygotowywany
ma być dla dwuletniego dziecka. Mamy do dyspozycji dwa podejścia do wykonania tego leku. Podejście pierwsze polega na potraktowaniu tego preparatu jak leku do użytku zewnętrznego, co wiąże
się z tym, iż dawka nie będzie przeliczana. Podejście drugie wiąże się z uwzględnieniem, iż efedryna jest małą cząsteczką, wchłania się w 85% i ma
wysoki współczynnik LogP, a co za tym idzie może
ulec wchłonięciu i wykazać działanie ogólne. Stosując taki tok myślenia, należałoby sprawdzić dawki – ale dawki do użytku wewnętrznego. W żadnym
wypadku nie interesują mnie w takim przypadku
zwykle stosowane stężenia podawane przez Farmakopeę – nie są to żadne stężenia dopuszczalne jak
mawiają niektórzy z naszych kolegów i jeszcze raz
podkreślamy – są to zwykle stosowane dawki bądź
zwykle stosowane stężenia – czyli takie, w których
dana substancja najczęściej występuje co nie znaczy że nie może występować w innych. Nas interesują dawki wewnętrzne, bo zakładamy, że lek ulegnie wchłonięciu. Prześledźmy tę sytuację w oparciu
o przeliczenia, przyjmując założenie, że dziecku należy podać po dwie krople do każdej dziurki w nosie dwa razy dziennie. Jedna kropla roztworu wodnego waży 50 mg – stąd też dziecko zażyje jednorazowo 200mg leku, a dobowo 400mg leku - dwie
krople razy dwie dziurki razy dwukrotne podanie.
W recepcie przepisano 50 mg efedryny w 10 g roztworu. W dawce jednorazowej aplikowanej dziecku
znajdzie się:

W dawce jednorazowej leku dziecko przyjmie
1 mg efedryny przy założeniu, że całość dawki się
wchłonie, a w ciągu doby - 2 mg. Dawka maksymalna efedryny dla dorosłego zaczerpnięta z Farmakopei wynosi jednorazowo 50mg, a dobowo - 150 mg.
W związku z tym dawki dla dorosłego przeliczone
na wiek dziecka będą następujące:

lub

Dawka dobowa:

lub

Tak więc jak widać z przedstawionego przykładu nie ma co obawiać się przekroczenia dawki
– lek jest całkowicie bezpieczny w tym schemacie
dawkowania dla dwuletniego dziecka.
Z trochę inną sytuacją mamy do czynienia,
gdy wiemy o działaniach niepożądanych używanego leku. Przykładem niech będzie recepta z neomycyną na krople, dość często przepisywana przez lekarzy laryngologów.
Neomycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym o znanej ototoksyczności – może uszkadzać nerw przedsionkowo-słuchowy. Z danych literaturowych wynika, że neomycyna jest lekiem źle
wchłanianym (Log P = -7,8), ale jej wchłanianie może
być znacznie zwiększone w przypadku owrzodzenia
błony śluzowej, bądź w przypadku stanu zapalnego. Zaś krople z neomycyną i efedryną stosowane
są właśnie między innymi w przypadku wystąpienia
stanu zapalnego.
Rp.
Hydrocortisoni
Ephedrini aa 0,05
Neomycini 0,1
Aquae pur. ad 10,0

►
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Tabela 3 Wartości lipofilowości jako log P,
dla wybranych substancji.

►

Substancja lecznicza

Log P

Efedryna

1,13

Neomycyna

-7,8

Nystatyna

-2,8

Hydrokortyzon

1,61

Kwas acetylosalicylowy

1,19

Wykonanie tego preparatu nie nastręcza żadnych problemów związanych z dawkowaniem, niemniej jednak wnikliwemu farmaceucie da „do myślenia”. Do wyboru mamy znowu dwie drogi postępowania. Pierwsza, to przyjmujemy poprawną
zasadę, że za sposób leczenia odpowiada lekarz
– dodajmy, że zastosowane dawki są w porządku
i w świetle prawnym nie mamy obowiązku interweniować w sprawie tej recepty. Druga to przyjmujemy, że istnieje duże niebezpieczeństwo wystąpienia
działania niepożądanego i spróbujemy skonsultować tę receptę z jej autorem, ustalając czy faktycznie neomycyna jest w tym przypadku niezbędna,
czy jednak można ją pominąć, a recepta jest mniej
lub bardziej sensownie przepisana z jakiegoś receptariusza. ■
dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk

Specjalista Farmacji Aptecznej
Starszy Wykładowca
Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Michał J. Nachajski

adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Warto wiedzieć
CENTRUM STWORZONE DLA ZDROWIA.
TU ZACZYNA SIĘ ZDROWIE.
Na Placu Defilad w sercu Warszawy otwarto nowoczesny obiekt. Wewnątrz znajduje się technologia
XXI wieku, pozwalająca poszerzyć wiedzę o zdrowiu.
Umożliwia ona także każdemu odwiedzającemu poznanie aktualnego stanu swojego organizmu.
Centrum Stworzone dla Zdrowia to zaawansowany projekt popularyzacji wiedzy o zdrowiu, który
łączy najnowocześniejszą technologię, design i naturę. Każdy, kto je odwiedzi będzie mógł sprawdzić
swoje podstawowe parametry medyczne. Nowoczesna technologia kinetyczna pozwala w wygodny i ciekawy sposób oszacować 50 podstawowych
wskaźników określających stan zdrowia. Można poznać m.in. stopień zmineralizowania kości, zawartość
wody i tkanki tłuszczowej w organizmie. Dzięki interaktywnym powierzchniom dotykowym odwiedzający przyjrzą się budowie i funkcjonowaniu ludzkiego
organizmu, a księga wiedzy pozwoli zapoznać się
z tajnikami jego ciała. W Centrum można także liczyć
na inspiracje i wskazówki, dotyczące nawyków i codziennej troski o dobre samopoczucie – traktuje ono
bowiem zdrowie szerzej niż tylko jako brak choroby.
Centrum Stworzone dla Zdrowia powstało, aby
zainspirować Polaków do głębszej refleksji nad własnym zdrowiem oraz nad tym, jak do niego podchodzimy. Zostało stworzone z myślą o wszystkich, którzy chcą poznać stan swojego organizmu i również
o tych, dla których zdrowie nie było dotąd poważnym przedmiotem zainteresowania.
Od 24 sierpnia Centrum można odwiedzać bezpłatnie do końca października w Warszawie, codziennie od 10.00 do 20.00, a przez kolejne 3 lata w największych miastach Polski. Centrum jest
w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum Stworzone dla Zdrowia jest projektem
USP Zdrowie. ■
Opracowano na podstawie materiałów prasowych
Garden of Words sp.j.
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Suplementy
diety
– za i przeciw
stosowaniu
Suplementy diety to środki,
które mają uzupełniać normalną
dietę, wykazują efekt odżywczy
lub inny fizjologiczny i występują w formie umożliwiającej dawkowanie (tabletki, kapsułki, płyny, etc.). Składnikami suplementów diety są różne substancje,
wśród nich dużą grupę stanowią
witaminy i biopierwiastki, a także
inne związki występujące naturalnie w organizmie człowieka i/
lub zwierząt, jak również pozyskiwane z roślin. Te ostatnie, a więc
związki pochodzenia roślinnego,
mogą być dodawane do preparatu w formie konkretnych substancji bądź ekstraktów roślinnych [1].
Suplementy diety mają służyć szeroko pojętej poprawie lub
utrzymaniu dobrego zdrowia, nie
mogą zatem zawierać substancji
aktywnych w dawkach potencjalnie szkodliwych dla żywego organizmu, co mogłoby mieć miejsce
np. przy nieświadomym spożyciu
większej liczby tabletek/kapsułek
czy ilości suplementu. Niektóre
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

suplementy diety zawierają substancje, które mogą być, a czasami wręcz są, rekomendowane
w konkretnych dolegliwościach –
mogłyby zatem być traktowane
jako wspomagające środki lecznicze. Jednak lekami nie są. Takie
preparaty bywają określane jako
„produkty z pogranicza” (borderline products), albo nutraceutyki
– termin ten jednak nie jest precyzyjny, bowiem może odnosić
się zarówno do wyizolowanych
składników (substancje aktywne),
jak i żywieniowych suplementów. Należy jednak podkreślić, że
suplementy diety nie zawierają
substancji leczniczych w znaczeniu określonych związków chemicznych stanowiących istotę leku [1-3].
Suplementów diety, odżywek różnego rodzaju i tzw.
żywności funkcjonalnej w ofercie handlowej jest bardzo dużo – z roku na rok ich przybywa
z tempem wzrostu szacowanym
na 20-25% rocznie [1, 2]. O wiel-

kości krajowego rynku suplementów diety mówi jego wartość szacowana w miliardach złotych [1].
Szybko rozwijający się rynek wymienionych produktów żywnościowych tworzy obecnie niespotykaną wcześniej sytuację obfitości, w której już nie tylko potencjalni, najczęściej niezorientowani w przedmiocie nabywcy
gubią się, ale także lekarze i farmaceuci nie nadążają za nowinkami przemysłu suplementów
diety. W produkty suplementacyjne wszelkiego rodzaju można zaopatrzyć się w każdej aptece; wiele z nich jest osiągalnych
w sklepach z tzw. zdrową żywnością, w magazynach handlowych ogólnospożywczych, stacjach benzynowych, a także innych stałych lub okazjonalnych
(objazdowych) punktach handlowych, np. w sanatoriach czy domach wypoczynkowych. Suplementy diety nie wymagają recepty lekarskiej, więc może je kupić
każdy i każdy może je spożywać
dowolnie – według własnego ży17
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► czenia (choć producenci niektórych preparatów sugerują ich
dawkowanie), bądź za poradą lekarza lub farmaceuty, a nierzadko przysłowiowego sąsiada.

Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe przedstawienie istoty suplementu diety, relacji: suplement diety – lek, a także zwrócenie uwagi na niebywałą
różnorodność i dynamikę rynku
suplementów diety jaka ma miejsce w ostatniej dekadzie w Polsce
i na świecie.
Suplementy diety a leki
Jak zasygnalizowano wcześniej, suplementy diety nie są lekami, są środkami spożywczymi,
choć specyficznymi (ze względu na formę w jakiej występują). Jednak w przypadku niektórych suplementów, np. tych zawierających pigmenty plamkowe
– luteinę i zeaksantynę, które są
szeroko rekomendowane pacjentom okulistycznym cierpiącym na
zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem – AMD (od nazwy
angielskiej Age-related Macular
Degeneration), owe suplementy
uchodzą za środki wspomagające
leczenie, a według dużej rzeszy
lekarzy okulistów są nawet czymś
więcej niż tylko środkami wspomagającymi leczenie, bowiem
skutecznych leków na to schorzenie (zwłaszcza na jego postać
suchą – zanikową) nie ma [4]. Czy
zatem takie „okulistyczne” suplementy diety reprezentują kontrowersyjną grupę „produktów
z pogranicza”? Naukowa i prawna kwalifikacja „produktów z pogranicza” jest trudna [3, 5]. Różnice między lekiem (nawet tym dostępnym bez recepty, a więc lekiem OTC – od angielskiej nazwy
Over The Counter) a suplemen18

tem diety są oczywiste. Lek ma
udowodniony potencjał terapeutyczny, występuje w określonych
i klinicznie sprawdzonych formach lub formie (tabletki, kapsułki, płyny, żele, maści, etc.) i określonych jednostkowych ilościach
z określonym przez producenta
(lub lekarza) klinicznie sprawdzonym dawkowaniu. Lek leczy, bądź
zapobiega chorobie, ale też może
wywołać określone działania niepożądane (tzw. efekty uboczne) –
albo z przedawkowania, albo jako
wynik indywidualnej zwiększonej wrażliwości pacjenta na substancję czynną lub pomocniczą
występującą w danym leku. Towarzysząca każdemu produktowi leczniczemu ulotka szczegółowo informuje o charakterystyce
i trwałości leku. W podsumowaniu, przed lekiem stoją określone
rygorystyczne wymagania (w tym
klinicznie potwierdzona skuteczność), które muszą być spełnione, aby dany produkt farmaceutyczny został zarejestrowany jako
produkt leczniczy i wszedł do obrotu medycznego.
Tymczasem, w przypadku
suplementów diety, producenci
nie muszą udowadniać ich skuteczności, nie ma też pewności co
do bezpieczeństwa takich preparatów, zwłaszcza przy intensywnym i długotrwałym ich zażywaniu, wszak nie ma obowiązku przeprowadzenia odpowiednich badań w tym kierunku [3,
5]. Skład jakościowy, a zwłaszcza
ilościowy preparatów suplementacyjnych bywa zmienny i często
dyktowany koniunkturą rynkową,
bądź – rzadziej – pojawiającymi
się na sympozjach i/lub w specjalistycznych czasopismach danymi
naukowymi odnośnie do efektów
farmakologicznych i klinicznych
wybranych substancji mogących
zaistnieć w suplementach, a tak-

że zmieniających się trendów terapeutycznych określonych dolegliwości i jednostek chorobowych. Przykładowymi substancjami występującymi w licznych
produktach suplementacyjnych
mogą być, oprócz powszechnie występujących witamin i biominerałów, m.in. wielonienasycone kwasy tłuszczowe szeregu
omega-3 i omega-6, wspomniane już pigmenty plamkowe, czy
różnorodne substancje, bądź całe rodziny substancji o potencjale przeciwutleniającym (antyoksydacyjnym) [4, 6–8]. Obfitość
i nieustanna większa lub mniejsza zmienność produktów suplementacyjnych znajdujących się
w sprzedaży wynika z procedury rejestracyjnej, a właściwie z jej
braku [3–5]. Wymagane jest bowiem jedynie zgłoszenie produkowanego specyfiku do Głównego Inspektora Sanitarnego, a na
opakowaniu produktu umieszczenie określenia: „suplement
diety” oraz podania informacji mówiącej o kategorii składników odżywczych i/lub substancji/
ach zawartych, zalecanej dziennej porcji produktu i jej nieprzekraczania w ciągu dnia, a także
informacji, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako
zamienniki (substytuty) zróżnicowanej diety [3, 5].
Praktyczne aspekty
stosowania
suplementów diety
Obecnie suplementów diety w sprzedaży jest bardzo dużo – tak dużo, że ich wymienienie, nie wspominając o szczegółowej analizie jakościowo-ilościowej, graniczy z możliwościami poznawczymi i pamięciowymi
potencjalnych nabywców. Wiele
preparatów jest jakościowo poAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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dobnych, a różnice między nimi
dotyczą aspektów ilościowych
(np. preparaty multiwitaminowe i zawierające biominerały typu pierwiastków śladowych, np.
cynk, selen, miedź, mangan, etc.).
Niekiedy występują różne substancje czynne, ale o zbliżonych
właściwościach biologicznych –
wszystkie takie preparaty, choć
podobne w założeniach funkcjonalnych, posiadają własne nazwy,
co przekłada się na nazewniczą
(a w mniejszym stopniu stricte jakościową) rozmaitość oferty
handlowej. A przy tym wszechobecna masmedialna reklama
owych produktów, która utrudnia w istocie dokonanie rzetelnej
oceny faktycznej wartości produktów, a zatem i ich przydatności do osiągnięcia zamierzonego
efektu zdrowotnego, jednocześnie zachęca do ich kupowania.
Istotą stosowania suplementów diety jest dostarczenie
organizmowi w formie skondensowanej pewnych składników odżywczych koniecznych
dla funkcji komórek i narządów
oraz organizmu jako całości [1,
2, 5]. Większość z takich składników może być dostarczona
w odpowiednio dobranej diecie; wówczas zachodziłaby jednak konieczność przygotowania
i spożywania wyselekcjonowanych i zróżnicowanych produktów odżywczych w dużych ilościach. Taki sposób odżywiania
nie każdemu musi odpowiadać,
choćby ze względów smakowych czy braku czasu na przygotowanie. W opisanej sytuacji
suplementy diety stają się nieocenioną alternatywą dla diety.

Wspomniano
wcześniej
o suplementach diety zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) szeregu
omega-3 (np. kwas eikozapentaenowy – EPA, czy dokozaheksaenowy – DHA), czy też omega-6 (np. kwas arachidonowy –
ARA), których organizm człowieka nie jest w stanie produkować
w ilościach pokrywających zapotrzebowanie [8, 9]. Kwasy te są
niezbędnym składnikiem błon
plazmatycznych wszystkich komórek w naszym organizmie, są
one szczególnie ważne dla funkcji
komórek serca, neuronów (EPA,
DHA), a w przypadku DHA – komórek fotoreceptorowych odpowiedzialnych za odbiór sygnałów
wzrokowych. WNKT są także substratami dla ważnych w fizjologii i patologii regulatorów biologicznych – m.in. mediatorów zapalenia (prostaglandyny i leukotrieny powstające z ARA) i czynników przeciwzapalnych (lipoksyny powstające z ARA, rezolwiny powstające z EPA i DHA, neuroprotektyny powstające z DHA)
[10]. Dlatego okuliści, psychiatrzy,
neurolodzy, kardiolodzy, a także specjaliści innych specjalności (m.in. dermatolodzy), zalecają swoim pacjentom spożywanie
posiłków wzbogaconych w dania
rybne (zawierające WNKT omega-3); młodsi pacjenci są zachęcani do regularnego spożywania tranu* [4, 8, 9]. A jeśli z jakichś
powodów dania z ryb czy tran
nie wchodzą w grę, alternatywą
są suplementy diety zawierające
takie kwasy tłuszczowe, których
oferta handlowa jest niezwykle
imponująca.

Preparaty suplementacyjne
zawierające przeciwutleniacze
W bogatej ofercie handlowej suplementów diety liczną grupę stanowią preparaty o potencjale przeciwutleniającym. Producenci prześcigają się w kompozycjach i dawkach składników
– antyoksydantów i jednocześnie intensywnie zachwalają swoje produkty, zarówno w masmediach z TV na czele (te reklamy
adresowane są do szerokiego
kręgu odbiorców i mają duży wydźwięk), jak i w węższych kręgach
– lekarzy określonych specjalności i w mniejszym stopniu farmaceutów, którzy mają kontakt bezpośredni z potencjalnym nabywcą produktu suplementacyjnego.
„Antyoksydacyjne” suplementy
diety nawiązują do roli wolnych
rodników, zwłaszcza reaktywnych form tlenu (RFT) i stresu oksydacyjnego, jako czynnika propatogennego. O roli RFT i stresu oksydacyjnego w patogenezie wielu schorzeń mówi się dużo i niebezpodstawnie, albowiem
liczne opublikowane wyniki badań naukowych dostarczają mocnych dowodów wskazujących na
ich toksyczny potencjał [11–13].
Stres oksydacyjny jest wynikiem
nadmiaru wolnych rodników, które są w niewystarczający sposób
eliminowane przez układ antyoksydacyjny; również osłabienie
aktywności układu antyoksydacyjnego prowadzi do stresu oksydacyjnego. Należy nadmienić,
że tworzenie RFT, zachodzące
głównie w mitochondriach, jest
zjawiskiem powszechnym w nor-

* Tran (olej wątłuszowy) jest ciekłym tłuszczem otrzymywanym ze świeżej wątroby dorsza atlantyckiego (Gadus morrhua) lub innych ryb z rodziny dorszowatych (Gadidae). Jego skład jest zróżnicowany i zawiera różnorodne kwasy tłuszczowe, głównie nienasycone, w tym znaczne ilości glicerydów EPA, DPA i DHA, a także witaminy A i D; niektóre preparaty są wzbogacone o witaminę E. Choć posiada charakterystyczną woń i smak – co jest powodem nie akceptowania go, zwłaszcza przez dzieci (ten
problem rozwiązuje dostępność tranu w kapsułkach), produkt ten powinien być regularnie spożywany przez ludzi w każdym
►
wieku, jednak przede wszystkim najmłodszych.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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► malnie funkcjonujących komór-

tem endogennym; pozostałe elementy tego układu, tj. karotenoidy i witaminy E i C, są czynnikami egzogennymi, dostarczanymi
z pożywieniem, bądź w formie
odpowiednich suplementów diety [7, 11–13].
W pracy opublikowanej
w roku 2010 [6], jeden z autorów
niniejszego opracowania analizował 73 „okulistyczne” preparaty
antyoksydacyjne (OPA), wówczas
wszystkie preparaty komercyjnie
dostępne na polskim rynku. Takie
„okulistyczne” suplementy diety
są zalecane wszystkim tym, którzy dbają o wzrok, a także są rekomendowane w celach prewencyjnych i leczniczych pacjentom
cierpiącym na niektóre choroby
oczu, np. wspomniane wcześniej
AMD, a także jaskrę, retinopatię
cukrzycową czy zaćmę (w patomechanizmie których stres oksydacyjny stanowi jedno z kilku ogniw rozwoju choroby) [4, 6, 13].
Hasłem wywoławczym prepara-

tów OPA jest obecność w ich składzie pigmentu plamkowego – luteiny, niektóre produkty zawierają także inny pigment plamkowy
– zeaksantynę, a jeden preparat
oferuje w kapsułce jednocześnie
trzy pigmenty – luteinę, zeaksantynę i mezozeaksantynę, w towarzystwie lub bez innych składników, takich jak: witaminy E i C, jony metali – cynk, mangan, miedź,
selen, niektóre preparaty typu
OPA zawierają także glutation i/
lub WNKT omega-3 [4, 6]. Należy wyjaśnić, że pigmenty plamkowe są to związki o strukturze oksykarotenoidów, pełniące w siatkówce oka rolę podwójną: filtra
światła krótkofalowego, a więc
światła widzialnego z zakresu koloru niebieskiego i bliskiego nadfioletu – UVA, oraz zmiatacza
wolnych rodników [12]. Obecnie,
rodzina znajdujących się w sprzedaży preparatów OPA liczy około
100 produktów. Analiza preparatów OPA z roku 2010 (73 suple-

© mady70 - Fotolia.com

kach, przy czym takie toksyczne
cząsteczki (RFT i reaktywne formy azotu) podlegają natychmiastowej dezaktywacji przez enzymatyczne i nieenzymatyczne systemy obrony antyoksydacyjnej.
Ten pierwszy obejmuje trzy zasadnicze enzymy: dysmutazę ponadtlenkową – SOD (superoxide
dysmutase), katalazę i peroksydazę glutationową, które są uzależnione od jonów metali takich jak:
cynk, miedź, mangan, selen. Na
układ nieenzymatyczny składają się: karotenoidy (wśród nich są
pigmenty plamkowe – oksykarotenoidy czyli ksantofile), witaminy E i C oraz glutation. Układ enzymatyczny występuje endogennie, jednakże niezbędne do jego
działania jony metali są pochodzenia egzogennego, a więc muszą być dostarczone z pożywieniem, bądź w suplemencie diety.
W układzie nieenzymatycznym
tylko glutation jest antyoksydan-
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menty diety) wykazała duże zróżnicowanie jakościowo-ilościowe
ich składu. Wyłonił się ciekawy
i zarazem pouczający obraz, który warto opisać; w skrócie wygląda on następująco:
• wszystkie preparaty zawierały luteinę w ilościach: 0,125/610/50 mg (przedział 6-10 mg
występował najczęściej), przy
czym w 7 preparatach nie
precyzowano dawki tego pigmentu;
• 30 preparatów zawierało także zeaksantynę w ilościach:
0,12-2,4 mg, w 3 nie ma danych odnośnie dawek;
• 1 preparat oprócz dwóch ww.
pigmentów zawierał także
mezozeaksantynę;
• 52 preparaty zawierały witaminę E;
• 42 preparaty zawierały cynk i/
lub selen;
• 9 preparatów zawierało WNKT
omega-3;
• 3 preparaty zawierały glutation;
• 39 preparatów zawierało witaminę A lub β-karoten.

– np. glutationu (który ulega rozkładowi w przewodzie pokarmowym [13]), z owych 73 preparatów można wybrać z górą dwadzieścia, a przy dodatkowych
kryteriach (np. staż i znaczenie
producenta na rynku leków i/lub
suplementów diety) liczba produktów, które wg autora analizy
można by polecić pacjentowi, nie
przekroczy 10.
W obecnie dostępnych „okulistycznych” suplementach diety
występują, oprócz wymienionych,
także inne substancje o właściwościach przeciwutleniających, np.
likopen, kwas α-liponowy, flawonoidy i antocyjany [13]. Większość
z takich związków (może z wyjątkiem pigmentów plamkowych
– ksantofili) jest wykorzystywana
w licznych suplementach diety,
których producenci podkreślają
ich potencjał antyoksydacyjny.
Więcej informacji nt. analizowanych preparatów OPA (włącznie
z charakterystyką zawartych
w nich substancji aktywnych) i ich
stosowania w chorobach oczu

zainteresowany Czytelnik znajdzie
w niedawno opublikowanych pracach [4, 6, 13].
Przytoczony obraz analizy „okulistycznych” suplementów diety, pokazujący ogromne
zróżnicowanie należących do tej
samej klasy produktów, nie jest
wyjątkiem – jest dobrym przykładem różnorodności składu i mnogości produktów suplementacyjnych znajdujących się w sprzedaży, od preparatów wątpliwej wartości do produktów godnych polecenia. Taka sytuacja na rynku
suplementów diety, gdzie rocznie przybywa do 25% produktów nowych (głównie z nazwy, bo
w dużej części zawierają one podobne składniki), rodzi wiele pytań, na czele z pytaniem zasadniczym o sens tak dynamicznie
rozwijającej się podaży. Inny ważny problem podnosi pytanie: czy
produkty ostatnio wprowadzane
do obrotu reprezentują rzeczywiście nową jakość i są lepsze od
już istniejących? Pytań jest dużo

© freshidea - Fotolia.com

Jak wspomniano powyżej,
aktualnie pacjent ma do wyboru około 100 preparatów – pozostańmy jednak przy 73, a wiec
tych, które poddane były szczegółowej analizie. Chcąc nabyć
preparat, pacjent musi dokonać
wyboru – czym zatem kierować
się przy zakupie?
Stosując najprostsze kryteria eliminacji, np. obecność witaminy A lub β-karotenu (które bezpośrednio i/lub pośrednio
mogą przyczyniać się do uruchomienia mechanizmów niekorzystnych [6, 7, 11, 13]), albo symboliczność dawki (< 1 mg) luteiny,
lub niesprecyzowane źródło/ilość
pigmentów plamkowych, albo
obecność substancji „bez efektu”
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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►– są one ważne, bowiem poten-

cjalni nabywcy suplementów diety oczekują od nich konkretnych
efektów zdrowotnych, a ponadto,
owych produktów nie dostaje się
gratis, za nie trzeba zapłacić.

Nawiązując do tytułu niniejszego opracowania: „Suplementy diety – za i przeciw stosowaniu” można powiedzieć, że
wśród ogromnej liczby suplementów diety znajdujących się
w obrocie handlowym są produkty „lepsze” i „gorsze” pod względem szeroko pojętych wartości
funkcjonalnych – biologicznych,
odżywczych i zdrowotnych. Dla
specjalisty wskazanie tych lepszych preparatów nie nastręcza
trudności, choć niekiedy bywają kłopoty ze znalezieniem rzetelnej i wyczerpującej informacji
odnośnie do składu i pochodzenia składników. W wielu suplementach diety substancje aktywne pochodzą z ekstraktów uzyskiwanych z różnych narządów/
tkanek, np. wątroby ryby w przypadku WNKT, których producent
nie precyzuje, poza podaniem, że
np. ów ekstrakt jest źródłem kwasów tłuszczowych szeregu omega-3, a przecież w wątrobie ryby
(dorsza, rekina i innych) występują najprzeróżniejsze kwasy tłuszczowe (i nie tylko kwasy), o których warto by wiedzieć podejmując decyzję o kupnie wybranego
produktu. To tylko przykład, ale
takich przykładów wśród komercyjnie dostępnych produktów suplementacyjnych jest całe mnóstwo. Autorzy są przekonani, że
od producentów suplementów
diety należy wymagać rzetelnej
informacji nt. zawartości ich produktów, włącznie z podaniem
źródła pochodzenia przynajmniej
kluczowych składników (w tym
także ekstraktów).
22

Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że zbliżająca się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „SUPLEMENTY DIETY – za i przeciw stosowaniu” (Zakopane, 14-17 października 2013;
informacje dostępne na stronie:
www.farmacjaprzemyslowa2013.
pl) stworzy okazję do wymiany
poglądów nt. zalet i wad zróżnicowanych suplementów diety stosowanych u ludzi zdrowych, a także do suplementowania diety u ludzi chorych, co jest
znacznie trudniejszym zadaniem.
Jednym z celów anonsowanego interdyscyplinarnego spotkania naukowego jest wypracowanie określonych zasad stosowania preparatów suplementacyjnych, które mogłyby stać się pomocnym drogowskazem do ich
racjonalnego wykorzystywania
w zdrowiu i chorobie. ■
prof. dr hab. n. med.
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Zapraszamy na konferencję

Jakość i autentyczność suplementów diety i odżywek, jak zapewnić bezpieczeństwo ich
stosowania;
Suplementy diety i odżywki z punktu widzenia badań prowadzonych w Instytucie Żywności
i Żywienia;
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktów roślinnych w suplementach diety;
Problemy nadużywania suplementów diety i wyrobów medycznych;
Suplementy diety ich zakres i możliwość działania przy uwzględnianiu wpływu składników:
karotenoidów, flawonoidów, tokoferoli i tokotrienoli na funkcjonowanie skóry;
Suplementy diety i ich stosowanie w neurologii kosmetycznej;
Nutrikosmetyki – nowa rola suplementów diety;
Ocena składników w suplementach diety dla określonych grup konsumentów:
kobiet w ciąży, w okresie menopauzy, dla sportowców i seniorów;

.p

l

Aktualne akty prawne regulujące rynek suplementów diety i odżywek;
Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne.
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Nie tylko
dla
herosów
W odległych starożytności czasach drzewo to Apollinowi
poświęcone było, a dla mniemanej Bóstwa tego protekcji Medycyny i nauk, wieńczono laurową
koroną mężów, którzy w sztukach
tych i umiejętnościach sławnymi
byli (…) gatunek ten lauru, w eko-

Ilustracja 1
Wawrzyn szlachetnym (Laurus nobilis).
Rysunek autorstwa Katarzyny Typek
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nomice bobkiem, a u Poetów naszych Wawrzynem zwany, sławny
bajecznymi Greckiemi tradycjami – takim oto opisem Stanisław
Jundziłł, autor osiemnastowiecznego podręcznika „Botanika stosowana”, zaznajamia nas z przyprawą i surowcem farmakognostycznym dziś pozostającym nieco na uboczu. A mowa tu
o wawrzynie szlachetnym
(Laurus nobilis), nazywanym
także laurem szlachetnym.
Ojczyzną
tego niewielkiego
drzewa są prawdopodobnie Bałkany i Azja Mniejsza.
Od najdawniejszych czasów
roślina ta uprawiana była w rejonie
Morza Śródziemnego, a także nad Morzem
Czarnym i strefach klimatu tropikalnego (Ameryka, Australia,
Afryka). Największą rolę niewąt-

pliwie odegrała w krajach śródziemnomorskich. Na trwałe przeszła do historii kultury starożytnych Greków i Rzymian jako roślina symboliczna, używana w czasie ważnych wydarzeń.
W starogreckich mitach
wawrzyn pojawia się bardzo często. Szczególnie przypisany był
Apollinowi. W języku greckim
wawrzyn to daphne. Nazwa związana jest z historią nimfy imieniem Dafne, która byłą córką
boga rzecznego. W Dafne nieszczęśliwie zakochany był Apollo.
Nimfa jednak bardziej niż w mężczyznach rozmiłowana była w łowach i życiu w leśnej kniei. Pozostawała obojętna na zaloty boga.
Rozgniewany Apollo postanowił
zdobyć ją siłą. W trakcie pogoni, Dafne w chwili gdy miała być
już pojmana, uzyskała u swego
ojca pomoc – została zamieniona w drzewo laurowe. Od tego
czasu wawrzyn, z którego Apollo uplótł sobie wieniec na głowę stał się atrybutem tego boga, zaś Dafne symbolem miłości
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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Ilustracja 2
Wawrzyn szlachetnym (Laurus nobilis).
Zdjęcie autorstwa Karoliny Czernieckiej.

niedostępnej. Według innej legendy Apollo po walce stoczonej
z Pytonem, oczyszczał się z krwi
smoczej w gaju laurowym w dolinie Tempe w Tesalii. Na pamiątkę tego wydarzenia w otoczeniu
świątyń poświęconych Apollinowi sadzono gaje laurowe, a roślina ta stała się symbolem oczyszczenia. Z wawrzynu zrobiona była pierwsza świątynia Apollona
w Delfach, która zasłynęła jako
wyrocznia, czyli miejsce przepowiadania przyszłości. W świątyni
tej kapłani występowali w laurowych wieńcach, a kapłanki w celu lepszego widzenia przyszłości,
żuły wawrzynowe liście. Również
w celach wróżebnych wrzucano
liście do ognia.
O kulturowym znaczeniu
liści laurowych możemy przeczytać nie tylko w literaturze
pięknej, również i botanicy nie
stronią od opisów nawiązujących do starożytnych tradycji.
W „Botanice dla płci pięknej”
z 1834 roku, autorstwa Adama
Podymowicza czytamy między
innymi: Daphnefages (laurojady)
zwano pewnych wieszczów, którzy mieli być natchnionemi od
Apollona, jedząc laurowe liście
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

przed daniem wyroczni. Używano laurów i do innych wieszczb
szczególniej rzucając je na ogień,
jeśli liście trzeszczały to oznaczało dobra wróżbę. Kładziono
je także w nocy pod głowę, ażeby mieć sen proroczy (…) przykrywano także laurami tabliczki
i listy, które pomyślną oznajmiały
nowinę. Wieniec z wawrzynu był
symbolem wieszczy, śpiewaków,
poetów i ludzi wybitnych. Takim to wieńcem odznaczani byli
także zwycięzcy igrzysk w pytyjskich Delfach. Zwyczaj ten przejęli również Rzymianie. Wawrzyn
do Włoch został sprowadzony
został w IV w p.n.e za sprawą
Greków. Laurowe wieńce ozdabiały głowy zwycięskich wodzów
rzymskich, a także cezarów. Wieniec wawrzynowy był dowodem
uznania za zasługi artystyczne,
a także za dokonania na polu
nauki. Gałązkami owocującego
wawrzynu wieńczono młodych
lekarzy i innych studentów kończących studia, nadając im tytuł
bakałarzy (baccalaureus). Wśród
starożytnych Rzymian panował
zwyczaj sadzenia wawrzynowych krzewów w pobliżu domu.
Jego obecność miała zapewniać

ochronę przed chorobami i piorunami, zaś uschnięcie oznaczało
rychłą śmierć domownika. O tym
jak ważną rośliną dla Rzymian
był laur, możemy dowiedzieć się
z relacji rzymskiego pisarza Pliniusza Starszego, autora „Historii
naturalnej”: laur poświęcony jest
właściwie tryumfom, jest on zarazem ozdobą domów i odźwiernym Cezarów i Pontyfików; on
tedy sam i zdobi dom i strzeże
progów (…) laur jest zwiastunem
pokoju i pokazany nawet uzbrojonym nieprzyjaciołom jest zapowiedzią odpoczynku. Rzymianom szczególniej zwiastuje radość i zwycięstwo obwiniony około listów, albo przywiązany do pik
i dzid żołnierzy (…) mówią, że cesarz Tyberiusz podczas grzmotów
zwykł się był wieńczyć laurowemi
gałęziami dla zabezpieczenia się
przeciw piorunom.
W lecznictwie od dawna
wykorzystywane były liście (Folium Lauri) i owoce wawrzynu
(Fructus Lauri). Najczęściej pozyskiwano olej ze świeżych owoców (Oleum Laurinum), a także
olejek z liści lub owoców (Oleum Lauri). Liście zawierają 1-3%
olejku, a ponadto garbniki i gorycze. W owocach znajduje się
do 2,5% olejku, a także 30-40%
oleju oraz cukry. Głównymi
składnikami olejku laurowego
są: terpeny (40-50%), w tym: cyneol, terpineol, alfa- i beta- pinen, geraniol, felandren i linalol.
Około 4% stanowią seskwiterpeny. Obecnie dla celów leczniczych wawrzyn i surowce z niego
otrzymywane rzadko bywa stosowany. Znacznie lepiej znane są
kulinarne właściwości liści laurowych, zwanych również bobkowymi. Używane jako przyprawa
do mięs i sosów, dodają aromatu i wydobywają smak potrawy.►
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► Dodatkowo wspomagają trawie-

nie poprzez zwiększanie wydzielania soku żołądkowego. Obecność olejku eterycznego sprawia, że liście bobkowe, oczywiście pod warunkiem prawidłowego przechowywania, wykazują właściwości bakteriobójcze
i przeciwzapalne. Olejek pozyskiwany z liści i owoców znajduje
zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i lakiernictwie. Warto również pamiętać o przeciwreumatycznym działaniu olejku.
W przypadku stosowania mazideł zawierających olejek wawrzynowy, należy jednak uważać,
gdyż u nadwrażliwych osób może wywoływać uczulenia. Obecnie zarówno olej jak i olejek nie
należy do częstych dodatków
do maści. We współczesnych
podręcznikach do farmakognozji niewiele jest wiadomości
odnośnie leczniczych właściwości i sposobów wykorzystania
wawrzynu. Znacznie bogatsze
informacje przynosi nam lektura dawnych zielników i farmakopei. W „Komentarzu do ósmego wydania farmakopei austriackiej” Wilhelma Zajączkowskiego z 1890 roku odnajdujemy monografię oleju wawrzynowego otrzymanego ze świeżych
owoców wawrzynu przez ogrzanie z wodą i wyciśnięcie. W „Komentarzu …”, oprócz charakterystyki surowca napotykamy również na ciekawą informację: wytłaczaniem oleju wawrzynowego
zajmują się przeważnie na północnych Włoszech i w północnej
Grecji, lecz dochodzi do nas także
z Hiszpanii. Ze 100 części owoców
wawrzynowych otrzymuje się 1720 części oleju. Olej wawrzynowy
wykorzystywany był jako jeden
ze składników maści aromatycznej stosowanej w bólach reumatycznych:
26

Unguentum aromaticum
125 gramów pokrajanego ziela piołunu, i
250 gramów rozcieńczonego wyskoku, po zmiażdżeniu na papkę,
wytrawiaj przez sześć godzin, potem ogrzewaj z
1000 gramami tłuszczu wieprzowego, aż do ulotnienia się wilgoci
i przecedź.
W cedzonce rozpuszcza się
250 gramów wosku żółtego,
125 gramów oleju wawrzynowego.
Do przecedzonych i ochłodniętych dodaj
10 gramów olejku jałowcowego
10 gramów mięty pieprzowej
10 gramów olejku rozmarynowego,
10 gramów olejku lawendowego.
Zmieszaj na maść. Ma być zielona

Równie ciekawe informacje odnajdujemy w znacznie starszych źródłach. W XVI wiecznym
„Herbarzu” Marcina z Urzędowa
pod hasłem Laurus, Daphnea arbor, o liściach laurowych czytamy:
także pomagają przeciw ukąszeniu sierszeniów albo pszczół przykładaiąc. Z „Herbarza” dowiadujemy się również o wykorzystaniu
korzenia z krzewu bobkowego:
kamienie w nerkach y w pęcherzu
łamie skórka z korzenia bobko-

wego pijąc w winie, a także: tym
którzy maią zepsowane wątroby maią pić tego korzenia skórki
ile trzy pieniądze zaważy. Marcin
z Urzędowa przestrzega jednak:
paniam brzemienne nie maią go
pić, ale zaleca u kobiet w przypadku braku miesiączki
Na podstawie podręcznika do botaniki „Opisanie roślin dwulistniowych lekarskich
i przemysłowych” z 1859 roku,
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Ilustracje 3.1, 3.2, 3.3
Monografie olejku wawrzynowego (Oleum Lauri), zamieszczane w kolejno:
„Farmakopei Austriackiej VIII” (1906), „Komentarzu do Farmakopei Austriackiej VIII”
(1907), „Farmakopei Polskiej II” (1937).
Ze zbiorów autorki.

autorstwa prof. Ignacego Rafała Czerwiakowskiego, możemy
wywnioskować, iż wawrzyn nie
był często stosowanym surowAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

cem leczniczym: od najdawniejszych czasów lekarskimi były, liście i jagody bobkowe-folia et
baccae Lauri; pierwsze jako gorz-

ko-ściągające i pędzące wiatry, dziś jednak zaledwie używane po
kuchniach jako przyprawa; drugie zadawane także wewnętrznie
w podobnych wypadkach,- a dziś
jedynie olej wawrzynowy oleum
laurium, masłowaty i ostry, używa się do maści i plastrów, najwięcej u zwierząt domowych.
Monografię Oleum Lauri expressum, syn. Oleum laurinum odnajdujemy w „Farmakopei Polskiej II” z 1937 roku.
Czy jednak znajdował się w aptece, jako składnik recepturowy
w okresie przedwojennym lub
późniejszym? Może ktoś z Koleżanek czy Kolegów, bogatszych
doświadczeniem
zawodowym
odnalazłby w pamięci preparat
zawierający wawrzynowy olej
lub olejek?
Dawne praktyki i starożytne legendy odchodzą powoli w niepamięć. Pozostają jednak
książki, dzięki którym możemy
dotrzeć do zapomnianych wiadomości. I tak jest w przypadku chociażby liści laurowych, do
których obecności już od dawna przywykliśmy. Wawrzyn dziś
dostępny jest nie tylko bohaterom. Każdy z nas bez trudu może stać się posiadaczem tej rośliny jako przyprawy lub też hodując ją w doniczce. Warto pamiętać o wawrzynie podczas wypraw w rejony jego występowania. Pamiątka z podróży w postaci własnoręcznie zebranych
aromatycznych liści laurowych
a może nawet wieńca laurowego, będzie nam służyć w kuchni
i przywodzić na myśl cieplejsze
kraje. Poza tym nie zapominajmy, że to sprawdzony od pokoleń środek ochronny od wszelkich nieszczęść! ■
mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo u autorki

27

Manuał aptekarski

– problem paradontozy

Z

achorowalność na paradontozę w skali całego
świata wynosi ok. 10%,
podczas gdy w naszym kraju
z problemem tym boryka się niemal 70% dorosłych pacjentów.
Ryzyko wystąpienia paradontozy
rośnie wraz z wiekiem. Schorzenie to rzadko ujawnia się u osób
poniżej 20 roku życia.
Paradontoza to zapalenie
przyzębia, czyli tkanek stanowiących oparcie dla zęba. Tkanki te
mocują go i dostarczają mu substancji odżywczych. Ta podstępna choroba zaczyna się zwykle od
powstania płytki nazębnej. Zbudowana jest ona ze składników
pożywienia, substancji zawartych
w ślinie i produktów przemiany
materii bakterii. Z czasem dobudowują się do niej substancje mineralne i tworzy się kamień nazębny. Na początku narasta on
przy krawędzi dziąsła, a następnie schodzi w dół, bliżej korzenia. Kamień nazębny powstaje
w zawrotnym tempie, gdy zaniedbujemy codzienną higienę jamy
ustnej. Z czasem zajmuje on całą
powierzchnię zęba. Jest również
dobrą pożywką dla bakterii, które
namnażają się wraz z jego rozro28

stem. Drobnoustroje z kolei mogą powodować zapalenia dziąseł. Kluczową rolę w powstawaniu
stanu zapalnego odgrywa Gram-ujemna bakteria beztlenowa
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Następstwem procesu
chorobotwórczego wywołanego
przez ten drobnoustrój jest bolesność i obrzęk dziąseł. Dochodzi
do ich krwawienia. Przy dziąsłach
tworzą się tzw. kieszonki przydziąsłowe, które ropieją i coraz
bardziej odsłaniają ząb sprawiając, że jest on coraz słabiej osadzony w tkankach mocujących.
Odsłonięte szyjki zębowe stają
się nadmiernie wrażliwe na bodźce termiczne, chemiczne i mechaniczne. Dochodzi do nadwrażliwości zębiny. Następnie zapalenie rozszerza się na ozębną, czyli
tkankę przytwierdzającą zęba do
kości. W skrajnych przypadkach
zaniedbania dochodzi do rozchwiania zęba i jego wypadnięcia. Zapalenie dziąseł jednak mimo wszystko nie mija. Dochodzi
do ropnych wysięków. Grożą one
poważnymi powikłaniami ogólnoustrojowymi. Bakterie bytujące w przestrzeniach międzyzębowych i kieszonkach dziąsłowych
rozprzestrzeniają się po całym or-

ganizmie. Powikłaniem nieleczonej paradontozy może być miażdżyca, udar lub zawał mięśnia
sercowego.
W przypadku nawet najmniejszych objawów sugerujących występowanie paradontozy,
należy polecić pacjentowi wizytę u dentysty. Niewielkie zmiany chorobowe mogą się cofnąć
po zabiegu usunięcia kamienia
nazębnego. W średniozaawansowanym stadium paradontozy,
koniecznie może być założenie
wypełnienia, mostu protetycznego, koronki zębowej lub wykonanie tzw. szynowania (unieruchomienia rozchwianych zębów).
Największe znaczenie ma jednak
profilaktyka. Polega ona na dokładnym szczotkowaniu zębów,
stosowaniu nici dentystycznych,
czy oczyszczaniu języka za pomocą specjalnych „tarek” znajdujących się na główce szczoteczki. W zapobieganiu paradontozie
istotne jest również zachowanie
odpowiedniej diety, zawierającej
dużo wapnia, białka i witaminy D.
W obrocie aptecznym oraz
sklepach drogeryjnych istnieje
wiele produktów zapobiegających paradontozie oraz wspomaAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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Mała stomatologia
w aptece
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gających leczenie tego schorzenia. Wiele z nich zawiera w swoim składzie substancje czynne
zawarte w surowcach roślinnych,
takich jak:
Kora dębu
– substancje czynne: garbniki pochodne katechiny i kwasu elagowego, kwas elagowy, kwas
galusowy, katechina, epikatechina, triterpeny,
– działanie: bakteriobójcze (szerokie spektrum), hamujące
krwawienia z drobnych naczyń
krwionośnych.
Kłącze pięciornika
– substancje czynne: skondensowane garbniki katechinowe, kwas elagowy, triterpeny
(kwas chinowy, tormentozyd),
flobafeny, fitosterole, glikozydy fenolowe (tormentilina),
– działanie: hamujące drobne
krwawienia, ściągające, przyspieszające gojenie nadżerek
błony śluzowej.
Koszyczek rumianku
– substancje czynne: olejek eteryczny zawierający związki
seskwiterpenowe (bisabolol,
chamazulen, farnezen) i związki poliacetylenowe (spiroeter),
flawonoidy, kumaryny (herniaryna), cholina,
– działanie: słabe przeciwbakteryjne, hamujące uwalnianie histaminy, hamujące uwalnianie
prostaglandyn i leukotrienów,
przeciwzapalne, słabe przeciwbólowe.
Ziele krwawnika
– substancje czynne: olejek eteryczny (chamazulen, pinen,
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

tujon, borneol, kariofilen, sabinen, cineol), pro azuleny
(achillina), germakranolidy, flawonoidy, garbniki
– działanie: przeciwzapalne (chamazulen), przeciwkrwotoczne
(garbniki)
Liść szałwii
– substancje czynne: olejek eteryczny (tujon, cyneol, kamfora,
borneol, pinen, linalol), garbniki katechinowe, triterpeny,
flawonoidy, gorycze (karnozol),
– działanie: przeciwbakteryjne,
fungistatyczne, wirusostatyczne, ściągające, przeciwzapalne.
W fitoterapii paradontozy
stosuje się również olejki eteryczne (anyżowy, eukaliptusowy, tymiankowy, goździkowy), a także
propolis. Substancje czynne zawarte w tym ostatnim surowcu
(flawonoidy – galangina i pinosorbina oraz kwasy aromatyczne)
posiadają silne właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Dodatkowo, preparaty sporządzone na bazie propolisu wykazują działanie immunomodulujące.
Na półkach aptecznych możemy
znaleźć również wiele suplementów diety zawierających koenzym
Q10, w tym produkty w postaci
tabletek do ssania lub pasty do
zębów z dodatkiem tego silnego
przeciwutleniacza. Wykazano, że
regularne stosowanie preparatów
zawierających w swoim składzie
koenzym Q10 przywraca równowagę w składzie mikroflory jamy
ustnej u osób z paradontozą.
Pacjent stomatologiczny
z paradontozą odwiedzający aptekę ma do wyboru również preparaty sporządzone na bazie surowców syntetycznych. Wyróżnia

się sześć grup środków leczniczych wchodzących w skład preparatów przeciw paradontozie
(m.in. pasty do zębów, płyny do
płukania, żele stomatologiczne).
Są to substancje:
• redukujące rozrost płytki nazębnej (czwartorzędowe sole
amonowe, delmopinol, Polisorbat 20 fluorek cyny)
• hamujące odkładanie się kamienia nazębnego (fluorek
cyny, cytrynian sodu)
• hamujące przyleganie bakterii (syliglikol)
• działające typowo antybakteryjnie (nadtlenek wodoru, związki fenolowe, powidon jodu, octenidyna, soda
oczyszczona, boraks, nadmanganian potasu)
• zmniejszające stan zapalny dziąseł lub znieczulające miejscowo (mleczan glinu, salicylan choliny, salicylan
metylu, wyciąg borowinowy,
benzokaina)
• przyspieszające regenerację
komórek błony śluzowej jamy
ustnej (dializat z krwi cieląt).
Czwartorzędowe związki
amoniowe (ang. quaternary ammonium compounds, QAC) znane
są również jako tenzydy (środki
powierzchniowo czynne) lub kationowe surfaktanty (ang. SURFace ACTive AgeNTs). Każdy tenzyd
składa się z dwóch części (liofobowej i liofilowej) różniących się
powinowactwem do cząsteczek
rozpuszczalnika. Taka budowa
związku chemicznego określana jest mianem amfifilowej. Substancje amfifilowe, do których
należą QAC, na jednym końcu
części liofilowej posiadają grupy hydrofilowe, na drugim natomiast hydrofobowe. Amfifilowość
związków amoniowych umożliwia im wchodzenie w reakcje
z dwuwarstwową strukturą błony ►
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►komórkowej, wpływając m.in. na

aktywność enzymów biorących
udział w transporcie od- i dokomórkowym. Mechanizm działania bakteriobójczego niskich stężeń omawianych tenzydów polega na zwiększeniu przepuszczalności błon biologicznych bakterii. Wyższe stężenia omawianych
substancji doprowadzają do denaturacji białek (w tym enzymów) zawartych w cytoplazmie
komórki drobnoustroju. Niektóre
mikroorganizmy wykazują oporność na działanie wielu czwartorzędowych związków amoniowych. Dowodem na to jest
zjawisko integracji plazmidowego genu QacA do chromosomu
u bakterii z rodzaju Staphylococcus. Gen ten warunkuje występowanie pompy błonowej w komórce tych drobnoustrojów odpowiedzialnej za usuwanie kationowych surfaktantów. Ekspresja
wspomnianego genu u Staphylococcus aureus regulowana jest
przez białko regulatorowe QacR.
Dwaj „przedstawiciele” czwartorzędowych związków amonio-

wych – chlorheksydyna i cetylpirydyna – bezpośrednio oddziałują z białkiem QacR blokując
jego aktywność. Pierwszy z nich
jest składnikiem niektórych płynów do płukania jamy ustnej. Są
to preparaty o silnym działaniu
bakteriobójczym i bakteriostatycznym o szczególnym powinowactwie do bakterii Gram-dodatnich, które są silniej naładowane ujemnie niż bakterie Gram-ujemne. Związek ten posiada
również zdolność przylegania do
tzw. błonki nabytej zębów (warstwa glikoprotein odkładająca
się na czystych powierzchniach
zębów) i śliny, skąd jest stopniowo uwalniany. Dzięki temu,
jego działanie przeciwdrobnoustrojowe wydłuża się znacznie.
Warto jednak pamiętać o możliwych działaniach niepożądanych
tej substancji, do których należą: przebarwienia zębów i języka, zaburzenia zmysłu smaku,
nadmierne złuszczanie nabłonka śluzówki jamy ustnej, czy odczyny alergiczne. Chlorheksydyna występuje w preparatach

najczęściej w postaci glukonianu
lub dwuglukonianu w stężeniach
od 0,04% do 2%. Drugim co do
skuteczności w redukcji rozrostu
płytki nazębnej związkiem amoniowym jest cetylpirydyna. Mechanizm działania tego środka
jest analogiczny do poprzednio
omawianej substancji. Cetylpirydyna produkowana jest w postaci chlorku w stężeniach 0,05%
lub 0,06%. Płyny do płukania jamy ustnej zawierające ten związek mogą wykazywać podobne
skutki uboczne, jak w przypadku chlorheksydyny. Mniej toksycznym i drażniącym śluzówkę,
a jednocześnie mniej skutecznym surfaktantem jest benzalkonium. Preparaty handlowe przeznaczone do stosowania miejscowego w jamie ustnej zawierają roztwór wodny 0,005% chlorku
benzalkonium.
Do redukcji rozrostu płytki nazębnej przyczyniają się jednak nie tylko czwartorzędowe
sole amonowe, ale również inny
związek powierzchniowo czynny
– delmopinol (znany również pod

Fot. © HconQ - Fotolia
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nazwą „dekapinol”). Preparaty zawierające w swoim składzie
wspomniany środek w stężeniu
0,2% stanowią mniej skuteczną
alternatywę dla chlorheksydyny,
czy cetylpirydyny.
Podobną
efektywnością
odznacza się Polisorbat 20 –
emulgator wchodzący w skład
niektórych preparatów przeznaczonych do higieny jamy ustnej.
Modyfikuje on przyczepność glikoprotein śliny ułatwiając usunięcie płytki.
Nie mniej skutecznym
związkiem hamującym rozrost
płytki nazębnej jest fluorek cyny (II). SnF2 wchodzi w skład niektórych past do zębów przeznaczonych do stosowania w przypadku paradontozy. Ze względu
na zdolność wchodzenia w reakcje z kwasami znajdującymi się
w resztkach pokarmu, może on
wywoływać metaliczny posmak.
Mechanizm działania omawianego środka polega na nagromadzeniu się dwuwartościowych jonów cyny w płytce nazębnej oraz
zahamowaniu produkcji matrycy
płytki. Silne powinowactwo do
hydroksyapatytu wapnia oraz
długotrwała retencja w miejscu
docelowym zapewnia skuteczną
ochronę przed kamieniem nazębnym. Zahamowanie odkładania się wspomnianego kamienia
możliwe jest także po systematycznym stosowaniu preparatów
zawierających sól sodową kwasu
cytrynowego – cytrynian sodu.
Substancją dość często występującą w niektórych produktach stomatologicznych jest syliglikol. Jest to kopolimer dimetikonu (oleju silikonowego), który tworząc warstwę ochronną
na powierzchni szkliwa, hamuje
kolonizację i przyleganie bakterii. Związek ten stanowi również
ważny rezerwuar fluoru.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

W profilaktyce oraz leczeniu paradontozy stosuje się również roztwory wody utlenionej.
Tlen atomowy, który obok wody
powstaje w wyniku katalitycznego rozkładu nadtlenku wodoru
wykazuje działanie silnie toksyczne wobec bakterii beztlenowych. Do płukania jamy ustnej
stosuje się 0,2% roztwór H2O2 –
jedna łyżeczka handlowego preparatu o stężeniu 3% na szklankę wody. Płukanka ta ma szczególne zastosowanie w zapaleniu
dziąseł przebiegających łącznie
z paradontozą.
Podobnie silne działanie
przeciwbakteryjne, a także przeciwzapalne i słabe przeciwbólowe wykazują związki fenolowe.
Jednym z nich jest triklosan. Ten
rozpuszczalny w lipidach hydroksydifenyloeter stosowany jest najczęściej w postaci roztworu o stężeniu 0,03%. Jego aktywność
przeciwdrobnoustrojowa obejmuje zarówno bakterie Gram (+),
jak i Gram (-). Drugi mechanizm
działania triklosanu polega na
hamowaniu produkcji interleukiny-1 (IL-1) w fibroblastach dziąsła.
W niektórych preparatach można
się spotkać z tzw. formułą PVM/
MA. Jest to połączenie triklosanu z kopolimerem poliwinylometyloeteru i kwasu maleinowego.
Dzięki takiej kompozycji retencja triklosanu w powierzchniowych strukturach tkanek objętych
stanem zapalnym jest znacznie
zwiększona, co przekłada się na
spowolnienie uwalniania substancji czynnej oraz długotrwałą skuteczność przeciwbakteryjną wobec obu grup bakterii barwionych
metodą Grama.
Równie szerokie spektrum
działania przeciwbakteryjnego
wykazuje kompleks jodowanego poliwinylopirolidonu, znane-

go pod zwyczajową nazwą jako
powidon jodu. Preparat ten działa bakteriobójczo, nie powodując powstawania oporności. Przetrwalniki drobnoustrojów zostają unieczynnione w ciągu ok. 30
sekund. Związek jodu zamknięty
w kompleksie poliwinylopirolidonu jest mniej toksyczny i jednocześnie nieco mniej skuteczny
niż wolny jod. Produkt handlowy
zawierający 1% roztwór tej substancji zaliczany jest do jodoforów, jednak nie barwi on skóry
na trwałe. W kontakcie z błonami
śluzowymi jamy ustnej dochodzi
do powolnego uwalniania nieorganicznego jodu z kompleksu,
dzięki czemu aktywność przeciwdrobnoustrojowa utrzymuje się
długo.
Długotrwałe efekt przeciwbakteryjny pożądany w leczeniu
paradontozy można również uzyskać stosując płukanie jamy ustnej roztworem dichlorowodorku
octenidyny (w ilości 20 ml przez
ok. 20 sekund). Mechanizm bakteriobójczego działania tej substancji polega na uszkodzeniu
ściany komórkowej drobnoustroju, a następnie rozpadzie jego komórki.
Nieco słabszą aktywnością antyseptyczną odznacza się
czteroboran sodu (boraks). Znany w recepturze aptecznej pod
nazwą łacińską Natrii tetraboras
(Natrium biboricum seu Natrium
biboracicum). Sporządzony na
bazie boraksu i gliceryny preparat (w stężeniu do 20%) lub boraksu i wody (w stężeniu do 4%)
stosuje się do pędzlowania błony
śluzowej w stanach zapalnych jamy ustnej (również w przebiegu
paradontozy). Oprócz działania
przeciwbakteryjnego,
związek
ten ma również właściwości ściągające i przeciwświądowe.

►
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Jako środki antyseptyczne
mogą posłużyć również płukanki,
które pacjent może sam przygotować w domu, ex tempore, tj. bezpośrednio przed użyciem. Są to:
• roztwór wodorowęglanu sodu, czyli sody oczyszczonej
(jedna łyżeczka na szklankę
wody),
• roztwór fizjologiczny chlorku
sodu (0,9%), czyli soli kuchennej (1/3 łyżeczki soli na szklankę wody),
• roztwór nadmanganianu potasu (0,02-0,1%) (rozpuszczenie tabletki lub proszku w letniej wodzie do uzyskania barwy bladoróżowej). Nadmanganian potasu, po zetknięciu
się z substancją organiczną,
łączy się z białkiem uwalniając tlen atomowy (działanie
antybakteryjne na bakterie beztlenowe) oraz tlenek
manganu (działanie ściągające). Efekt leczniczy tego środka jest słabszy, ale dłuższy niż
nadtlenku wodoru.
Silne działanie przeciwzapalne, ściągające i wzmacniające

tkanki błony śluzowej jamy ustnej wykazują preparaty zawierające mleczan glinu (zazwyczaj
w stężeniu 2%). Substancja ta,
poprawiając szczelność nabłonka
zmniejsza prawdopodobieństwo
krwawienia dziąseł w przebiegu
paradontozy.
W stanach zapalnych śluzówki w przebiegu chorób przyzębia stosuje się również żel stomatologiczny sporządzony na
bazie salicylanu choliny. Miejscowe działanie przeciwzapalne
leku polega na blokowaniu aktywności cyklooksygenazy konstytutywnej (COX-1), biorącej
udział w syntezie prostaglandyn
spełniających funkcje fizjologiczne oraz cyklooksygenazy indukowanej (COX-2), produkującej
prostaglandyny prozapalne. Salicylan choliny uczestniczy również w procesie hamowania syntezy tromboksanu A, powodując
w efekcie zmniejszenie agregacji
płytek krwi.
Podobnym działaniem przeciwzapalnym odznacza się salicylan metylu (metylosalicylan),

obecny w niektórych preparatach
przeznaczonych do higieny jamy
ustnej. Substancja ta wykazuje
dodatkowo słabe działanie przeciwbakteryjne.
Na półkach aptecznych
spotkać można również preparat zawierający zagęszczony wyciąg borowinowy, przeznaczony
do wcierania w zmienione chorobowo dziąsła. Zawiera on liczne substancje czynne, m.in. kwasy humusowe (huminowe i fulwokwasy), estrogeny, garbniki
oraz jony Ca2+, Mg2+, Na+. Związki te wykazują największą skuteczność po usunięciu kamienia
nazębnego, dzięki czemu możliwe jest dotarcie leku do tkanek
przyzębia zmienionych zapalnie.
Poprawa mikrokrążenia w wymienionych tkankach powoduje
wchłanianie się wysięków w ogniskach zapalnych. Mechanizm
działania przeciwzapalnego borowin polega na hamowaniu aktywności hialuronidazy. Ponadto,
dochodzi do zmniejszenia poziomu substancji potęgujących odczyn zapalny (IL-1, TNF-alfa). Lek
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wykazuje również słabe działanie
przeciwbólowe.
Swoisty efekt przeciwbólowy, polegający na miejscowym
znieczuleniu tkanki zmienionej
zapalnie, można osiągnąć po zastosowaniu preparatu zawierającego benzokainę (anestezynę).
Lek ten powoduje blokadę kanałów sodowych w komórkach
dziąseł, dzięki czemu nie dochodzi do depolaryzacji neuronu
pod wpływem bodźca bólowego.
Efektywność leczenia paradontozy zależy nie tylko od działania antybakteryjnego i przeciwzapalnego, ale również od
zdolności tkanek błony śluzowej
jamy ustnej do szybkiej regeneracji. Jednym z bardziej skutecznych sposobów na podniesienie tempa odnowy komórek
śluzówki jest stosowanie maści
i kremów sporządzonych na bazie wolnego od antygenów, bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt. Lek ten wzmaga metabolizm
w komórkach oraz powoduje
zwiększoną „dostawę” substancji bogatych w energię tkankom
zmienionym chorobowo. W miejscu styku dializatu, śliny oraz białek pochodzących z rany, tworzy
się elastyczna błona, która chroni
błonę śluzową przed czynnikami
drażniącymi (np. pokarm).

instruując go jednocześnie o najbardziej optymalnym sposobie
ich stosowania. Skuteczna porada farmaceutyczna i propagowanie wiedzy na temat profilaktyki
stomatologicznej może nie tylko
przyczynić się do spadku zachorowalności na choroby przyzębia,
ale również do wzrostu zaufania
pacjenta do zawodu farmaceuty,
a także do apteki, w której uzyskał wsparcie. ■
mgr farm. Michał Mańka
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Szeroki wybór leków i wyrobów medycznych przeznaczonych do stosowania podczas leczenia paradontozy rodzi u pacjenta dylemat który produkt
wybrać, tak aby był skuteczny
i bezpieczny zarazem. Farmaceuta, znając podstawy patofizjologii
schorzeń przyzębia oraz posiadając rozległą wiedzę na temat
chemii leków i farmakodynamiki środków stomatologicznych,
może pomóc choremu dobrać
odpowiedni zestaw preparatów,
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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ZMIANY
SKÓRNE

N

a skórze każdego z nas
występują zmiany. Jeżeli pojawiają się okresowo
to są to tak zwane wykwity, jeżeli
towarzyszą nam „od zawsze” mówimy o znamionach. Już w pierwszych dniach życia mogą pojawić
się zmiany skórne takie jak ciemieniucha, odparzenia, potówki, łojotokowa wysypka zapalna
czy kontaktowe zapalenie skóry.
Zmiany skórne, które pojawiają
się okresowo na skórze dzielimy
na pierwotne i wtórne. Do pierwotnych zmian, które najczęściej pojawiają się w pierwszej fazy chorób skóry należą: plama,
grudka, guz, guzek, bąbel, pęcherzyk, pęcherz, krosta. Wykwity wtórne powstają po ustąpieniu
wykwitów pierwotnych oraz występują w okresie dalszego rozwoju bądź jej ustępowania. Są to:
nadżerka, przeczos, owrzodzenie,
rozpadlina lub szczelina, strup,
łuska i blizna.
Do zmian pierwotnych należą również zgrubienia (modzele), odciski (nagniotki) oraz brodawki (kurzajki). W przeciwieństwie do brodawek nagniotki
oraz modzele nie są objawem
infekcji ale reakcją organizmu na
miejscowy ucisk skóry.
Modzele (callus) to niewyraźne
odgraniczone płaskie zgrubienie warstwy rogowatej
skóry o żółtym zabarwieniu
34

i twardej strukturze. Najczęściej modzele nie sprawiają bólu, ponieważ nie są
unerwione. Często jednak
raportowanym przez pacjentów z modzelami objawem jest piekący ból przy
tzw. „głębokim ucisku”,
który wynika z faktu, że
modzele uciskają na okoliczne unerwione tkanki.
Pojawiają się w miejscach
(ręce i nogi) narażonych na
powtarzający się ucisk lub
drażnienie, na przykład na
kolanach, na podeszwach
stóp, na spłaszczeniu poprzecznego łuku stopy oraz
na podeszwowej stronie
palców.
Nagniotki, odciski (clavus), podobnie jak modzele, wywołane są nadmiernym uciskiem lub tarciem i powstają
ze spłaszczonych komórek
warstwy rogowej skóry. Dalszy ucisk powoduje wgniatanie komórek w głąb skóry i pobudzanie do tworzenia nowych. Są to okrągłe
i twarde zgrubienia naskórka z centralnie zlokalizowanym czopem rogowym,
który zwykle ma kształt
stożka z ostrym wierzchołkiem skierowanym w głąb
skóry, co może powodować
podrażnienie
zakończeń
nerwowych i napadowy ból.

Na skutek ucisku może powstać stan zapalny i zaczerwienienie tkanek zlokalizowanych wokół nagniotka.
Pojawiają się nad drobnymi wystającymi pod skórą wyniosłościami kostnymi
(występują głównie na powierzchniach grzbietowych
III, IV i V palca). Niekiedy
nagniotki mogą być mylone
z brodawkami, które jednak
nie posiadają rdzenia tak jak
nagniotki i krwawią po nacięciu.
Przyczyną powstawania modzeli i nagniotków na skórze stóp
są:
• zaburzenia statyki ciała;
• niewygodne obuwie (zarówno ciasne, jak i zbyt luźne,
które powoduje powstawanie
otarć);
• buty na wysokim obcasie
obciążające przednią część
stopy;
• zniekształcenia stóp spowodowane nadwagą;
• zaburzenia chodu (płaskostopie);
• zaburzenia struktury kostnej
(ostrogi);
• nieleczone reumatoidalne zapalenie stawów.
Najczęstszym powodem dla
którego walczymy z modzelami
i nagniotkami jest ich nieestetyczny wygląd. Najlepsze rezultaAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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ty daje wymoczenie skóry w ciepłej wodzie, a następnie ścieranie
jej pumeksem. Leczenie polega
na stosowaniu maści złuszczających i zmiękczających zawierających kwas salicylowy, kwas benzoesowy, kwas mlekowy, kwas
trójchlorooctowy, kwas glikolowy i mocznik w wysokim stężeniu
(50%). Substancje te działają keratolitycznie i złuszczająco, ułatwiając usunięcie zrogowaciałego naskórka oraz regulują proces nadmiernego rogowacenia skóry. Zapobieganie modzelom i nagniotkom ogranicza się do noszenia
miękkiego, dobrze dopasowanego do stopy obuwia, w tym obuwia ortopedycznego. W przypadku trudno leczących się modzeli
i nagniotków można przeprowadzić zabieg chirurgiczny usunięcia
tych zmian.
Zmianą skórną o zupełnie
innym charakterze jest brodawka (papilla), wywołana wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV (Human papilloma virus), który jest
wirusem proliferacyjnym, czyli atakującym komórki dzielące
się. Jest to najczęściej występująca choroba wirusowa skóry (75%
wszystkich przypadków). Obecnie
wiadomo, że istnieje ponad 100
typów wirusa brodawczaka ludzkiego, które wywołują brodawki
skóry i błon śluzowych. Zmiany
skórne charakteryzują się delikatnym rozrostem skóry bądź błony śluzowej, przybierając kształt
narośli o nieregularnej, kalafiorowatej powierzchni, początkowo
nieodróżniające się kolorem od
skóry zdrowej. Zakażenie następuje poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą bądź pośredni poprzez używanie tych samych
przyborów toaletowych, bielizny
i ręczników. Czynnikami sprzyjającymi zakażeniu są:
• uszkodzenia skóry;
• choroby skóry, takie jak atopowe zapalenie skóry;
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

•

obniżona odporność pacjenta (chorzy na AIDS);
• stosowanie leków immunosupresyjnych;
• wiek (dzieci).
Brodawki mogą występować w każdym miejscu, choć najczęściej pojawiają się na skórze
rąk, stóp oraz w okolicy narządów płciowych. Brodawki wywołane wirusem HPV mogą przyjmować różne postaci kliniczne.
Wyróżniamy:
• brodawki zwykłe (verrucae
vulgares) nazywane popularnie kurzajkami, pojawiają się
w miejscach narażonych na
uszkodzenia np. dłonie, łokcie, kolana, twarz, skóra głowy i w okolicach paznokci, są
to tak zwane brodawki okołopaznokciowe;
• brodawki stóp (verrucae plantares), które mogą być płaskie i szorstkie, bądź rozsiane
i głębokie;
• brodawki płaskie (brodawki młodocianych; verrucae
planae, verrucae juveniles) są
zmianami o lekko uwypuklonej i gładkiej powierzchni,
występujące głównie na twarzy i grzbietach rąk;
• kłykciny kończyste (condylomata acuminata) przenoszone są drogą płciową, a nieleczone mogą zapoczątkować
zmiany nowotworowe;
• brodawki płaskie narządów
płciowych (condylomata plana), występujące w szyjce
macicy i na napletku, związane są z rozwojem raka szyjki
macicy;
• brodawki olbrzymie narządów płciowych (guzy Buschke-Lowensteina) zlokalizowane są pod napletkiem i w okolicy odbytu;
• brodawki nitkowate (papillae
filiformes) to długie i wąskie
zmiany skórne występujące
na twarzy, szyi i powiek.

Prawie połowa wszystkich
brodawek ustępuje samoistnie,
zwykle w ciągu 2 lat. Większość
z nich nie jest niebezpieczna, jednak należy pamiętać, że pozostawione mogą infekować pozostałe
części ciała. W aptekach dostępne są bez recepty specjalne środki do usuwania brodawek o działaniu keratolitycznym (kwas salicylowy, kwas dwu- lub trójchlorooctowy, kwas mlekowy). Niszczą
one stopniowo naskórek zainfekowany wirusem. Stosuje się również leki cytostatyczne (5-fluorouracyl, bleomycyna) hamujące
rozwój wirusa, podofilinę (inhibitor przemian mitotycznych), imikwimod pobudzający odporność
wrodzoną i nabytą. Wykorzystywane są również wyciągi roślinne, takie jak sok z glistnika, olejek
arganowy, goździkowy, cynamonowy lub z drzewa herbacianego. Terapia jest powolna i długotrwała, wymaga częstych aplikacji
i wielu powtórzeń. Często bywa
nieskuteczna i może powodować
uszkodzenia zdrowej skóry wokół brodawki. Inną metodą leczenia jest zamrażanie (krioterapia)
brodawek z użyciem aplikatorów z ciekłym azotem. Krioterapia prowadzi do martwicy tkanek
zakażonych wirusem HPV oraz
stanu zapalnego, który stymuluje odpowiedź immunologiczną
typu komórkowego. Stosuje się
również terapię fotodynamiczną
wykonywaną w gabinetach lekarskich charakteryzującą się wysoką skutecznością. W trakcie wykonywanego zabiegu dochodzi
do częściowej martwicy tkanek
oraz apoptozy komórek i stymulacji lokalnej odporności komórkowej. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance
Aflofarm
Fot. Fotolia.pl
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Współczesne choroby
neurodegeneracyjne
– choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona (Parkinson’s desease – PD) charakteryzuje się postępującym, nieodwracalnym zanikiem neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) i jest drugim co do częstości zachorowań, po
chorobie Alzheimera, zaburzeniem o podłożu neurodegeneracyjnym. Choroba Parkinsona dotyka zarówno
mężczyzn, jak i kobiety wszystkich ras, zawodów i krajów. Średni wiek zachorowania wynosi około 60 lat, ale
diagnozowane były przypadki u pacjentów młodych, nawet dwudziestoletnich. Ryzyko zwiększa się z wiekiem, szacuje się, iż może dramatycznie wzrosnąć w kolejnych dziesięcioleciach ze względu na wydłużający
się czas życia ludzi.

Bradykinezja (spowolnienie
i ubóstwo ruchów), sztywność
mięśniowa, drżenia spoczynkowe oraz upośledzenie równowagi, prowadzące do zaburzenia
chodu i upadków są klasycznymi cechami parkinsonizmu, mogącymi występować w różnym
nasileniu. Drżenia, najbardziej
widoczne w spoczynku, zwykle słabną podczas wykonywanie ruchów zależnych od woli,
zaś wzmacniane są przez sytuacje stresowe. Sztywność mięśni
odpowiada za charakterystyczną
dla wielu pacjentów zgiętą postawę ciała, przyczynia się także
do spowolnienia ruchowego i zaburzenia automatyzmu ruchów.
U chorych pojawiają się trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych. W efekcie zmienia się
ich charakter pisma, które staje się coraz mniejsze i niewyraźne. Pacjenci z czasem mają coraz
36

większe trudności z poruszaniem
się i wykonywaniem codziennych
czynności. Dodatkowe zaburzenia mogą obejmować trudności
mowy, zaburzenia, nastroju, snu,
upośledzenie funkcji poznawczych i demencję.
Zmiany neurodegeneracyjne
w chorobie Parkinsona
Podstawową zmianą patologiczną leżącą u podłoża choroby Parkinsona jest degeneracja neuronów dopaminergicznych w części zbitej istoty czarnej
powodująca obniżenie poziomu
dopaminy w prążkowiu. Zmniejszenie przekaźnictwa dopaminergicznego w OUN następuje
w procesie fizjologicznego starzenia się organizmu, natomiast
w przebiegu choroby Parkinsona
ten ubytek jest nadmierny. Ponieważ mózg ma znaczne zdolności kompensacyjne, kliniczne

objawy parkinsonowskie pojawiają się dopiero wówczas, gdy
obumrze ok. 80% komórek wytwarzających dopaminę. Kolejnym elementem patologicznym,
przyczyniającym się do rozwoju
choroby jest wewnątrzkomórkowa inkluzja elementów białkowych zwanych ciałami Lewy’ego.
Chociaż główną rolę w patogenezie choroby Parkinsona przypisuje się zaburzeniom w układzie
dopaminergicznym, zwyrodnienia neuronalne obejmują również cholinergiczne neurony jąder podstawnych Meynerta, neurony noradrenergiczne miejsca
sinawego oraz neurony serotoninergiczne w jądrach szwu pnia
mózgu.
Przyczyny rozwoju
choroby Parkinsona
Przyczyny rozwoju choroby Parkinsona nie są znane. EtioAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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logia może być wieloczynnikowa,
nawet predyspozycje genetyczne mogą odgrywać pewną rolę.
Mimo, iż większość przypadków
choroby Parkinsona ma charakter spontaniczny, zidentyfikowano rodziny o zwiększonym ryzyku zachorowalności na tę chorobę (około 10-15% przypadków).
Do wystąpienia genetycznie
uwarunkowanych postaci choroby mogą prowadzić mutacje dotyczące czterech różnych białek.
Należą do nich: α-synukleina –
powszechnie występująca w synapsach, parkina – hydrolaza
ubikwitynowa, UCHL1 – białko
uczestniczące również w degradacji białek mózgu za pośrednictwem białek ubikwityny oraz
DJ-1 – białko uważane za czynnik zaangażowany w odpowiedź
neuronów na stres. Jednakże
większość przypadków choroby
Parkinsona (85-90%) ma nieustaloną etiologię. Zaobserwowano
zwiększone ryzyko zachorowania
u osób narażonych na pestycydy
oraz żyjących na wsi, także ekspozycja na niektóre toksyny (np.
mangan, kurz, dwusiarczek węgla) oraz zatrucie tlenkiem węgla mogą prowadzić do rozwoju
parkinsonizmu. Badania sugerują,
że czynniki środowiskowe mogą
odgrywać większą rolę w rozwoju choroby u pacjentów powyżej
50 roku życia, zaś czynniki genetyczne u młodszych pacjentów. Z kolei parkinsonizm wtórny
związany jest z występowaniem
objawów parkinsonowskich, których przyczyna jest inna niż sama
choroba. Objawy mogą być indukowane przez stosowanie leków
blokujących przekaźnictwo dopaminergiczne, takich jak neuroleptyki czy metoklopramid. Także
urazy, nowotwory mózgu, infekcje w obrębie OUN czy niewydolności przytarczyc mogą powoAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

dować rozwój objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona.
Leczenie choroby Parkinsona
Nie istnieje terapia umożliwiająca wyleczenie choroby lub
zahamowanie jej rozwoju. Natomiast stosowane leki mogą pomóc w kontrolowaniu objawów
i utrzymaniu sprawności fizycznej
i samodzielnego, codziennego
funkcjonowania.
Lewodopa
Od czasu wprowadzenia jej
do lecznictwa w 1960, lewodopa stała się podstawą, tzw. „złotym środkiem” w terapii choroby
Parkinsona. Jako że sama dopamina nie przenika przez barierę
krew-mózg, rozpoczęto badania
kliniczne z jej prekursorem – lewodopą. Badania potwierdziły
skuteczność lewodopy i zrewolucjonizowały leczenie choroby. Zarówno działania terapeutyczne,
jaki i niepożądane leku są następstwem jego dekarboksylacji i powstawaniem dopaminy. W praktyce lewodopę podaje się rutynowo w kombinacji z działającym
na obwodzie, słabo penetrującym do OUN inhibitorem obwodowej dekarboksylazy – karbidopą lub benserazydem. Inhibitor
blokuje dekarboksylazę, jeden
z głównych enzymów metabolizujących lewodopę. Połączenie
to ma na celu zahamowanie obwodowego metabolizmu leku do
dopaminy i osiągnięcie wyższych
stężeń w mózgu oraz zapobieganie rozwojowi nudności i wymiotów z powodu aktywowania
receptorów dopaminergicznych
w obszarze postrema, w którym
słabo wykształcona jest bariera
krew-mózg. Lewodopa pozostaje

najskuteczniejszym lekiem w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona i standardem w stosunku
do którego porównywane są nowe terapie. Powoduje złagodzenie klasycznych, motorycznych
objawów choroby, wydłuża okres
niezależności pacjenta i poprawia
jakość życia.
Istnieją jednak istotne przeciwwskazania ograniczające stosowanie lewodopy, należą do nich
ostre dopaminergiczne działania
niepożądane, takie jak: nudności,
wymioty i hipotonia ortostatyczna. Są one zwykle przemijające,
można ich uniknąć stopniowo
zwiększając dawkę leku. Bardziej
uciążliwe dla pacjenta są powikłania motoryczne, które rozwijają się u większości chorych leczonych przewlekle lewodopą. Początkowo chorzy dobrze reagują
na lek, a objawy parkinsonowskie
mogą być w pełni kontrolowane.
Jednak podczas długotrwałej terapii zmienia się działanie leku.
Zaburzenia ruchowe powodowane przez lewodopę mają charakter fluktuacyjny. We wczesnym
etapie terapii lewodopa powoduje korzystne efekty, utrzymujące się bardzo długo (kilka godzin) mimo, że lek ma stosunkowo krótki okres półtrwania (6090 minut). W trakcie leczenia,
czas złagodzenia objawów choroby po pojedynczej dawce staje
się coraz krótszy i w końcu zbliża
się do okresu półtrwania leku. To
osłabienie działania leku jest znane jako efekt wyczerpywania (wearing-off ): każda dawka skutecznie poprawia stan ruchowy przez
pewien krótki czas (1-2 godziny),
a zaburzenia powracają gwałtownie pod koniec działania leku. W tym samym czasie, u wielu
pacjentów rozwijają się dyskinezy
(ruchy mimowolne, pląsawicze,
przypominające ruchy taneczne),►
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► a także bolesne skurcze mięśni

(tzw. dystonia). W późniejszych
okresach choroby mogą występować gwałtowne wahania pomiędzy stanami wyłączenia „off”,
kiedy lek nie działa a stanami
włączenia „on” z towarzyszącymi nasilonymi dyskinezami. Zjawisko to nosi nazwę włączania/
wyłączania (on/off phenomenon)
i jego zwalczanie oparte jest na
wprowadzeniu leku o przedłużonym uwalnianiu oraz dzieleniu
dawki dziennej na kilka mniejszych, podawanych częściej.
Agoniści receptorów
dopaminergicznych

Agoniści receptorów dopaminergicznych stymulują bezpośrednio receptory i w przeciwieństwie do lewodopy, nie wymagają
enzymatycznej konwersji do aktywnego związku. Pierwszymi lekami z tej grupy były pochodne
alkaloidów sporyszu (np. bromokryptyna, pergolid, kabergolina)
wykazujące oprócz działania terapeutycznego, również działania niepożądane, w tym uszkodzenie zastawek serca. Zostały
więc w dużym stopniu zastąpione przez leki drugiej generacji
(np. pramipeksol, ropinirol, rotygotynę). Agoniści receptorów
dopaminergicznych charakteryzują się dłuższym czasem działania niż lewodopa i były początkowo wprowadzone jako dodatki do lewodopy w celu poprawy
funkcji motorycznych oraz skrócenia u pacjentów czasu „off”.
Następnie okazało się, że leki te
rzadziej niż lewodopa wywołują
dyskinezy, z tego powodu wielu
lekarzy zaleca rozpoczęcie terapii
od agonistów, mimo że wprowadzenie lewodopy jest ostatecznie
wymagane u większości pacjentów. Mimo, iż dyskinezy ujawniają
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się później niż w przypadku terapii lewodopą, częściej występują
zaburzenia psychiczne – szczególnie omamy. W początkowym
okresie stosowania bromokryptyny i pergolidu pacjenci odczuwają również uciążliwe nudności,
zmęczenie czy hipotonię. W celu
osłabienia tych działań ubocznych terapię rozpoczyna się od
niewielkich dawek leku i powoli się ją zwiększa przez wiele tygodni lub miesięcy. Podstawową
różnicą pomiędzy pochodnymi
sporyszu a nowszymi środkami
jest rozwój tolerancji i szybkość
zwiększania dawek. Ropinirol
i pramipeksol mogą być wprowadzane w większych dawkach
i w szybszym tempie, co umożliwia osiągnięcie dawki terapeutycznej w ciągu tygodnia.
Apomorfina jest agonistą
receptorów dopaminergicznych
o skuteczności porównywalnej
do lewodopy, wadą leku jest to,
iż musi on być podawany pozajelitowo i posiada bardzo krótki okres półtrwania (45 min). Powszechnie stosuje się ją podskórnie do leczenia ciężkich epizodów
„off” u pacjentów z fluktuacjami
w odpowiedzi na leczenie dopaminergiczne. Ponieważ w fazach „on” może wywołać ciężkie
dyskinezy jest przeciwwskazana
u pacjentów reagujących dyskinezami na podanie lewodopy.
Oprócz działań niepożądanych
charakterystycznych dla dopaminergików, apomorfina wykazuje
silne działanie wymiotne, dlatego przed i po terapii stosuje się
środki przeciwwymiotne.
Inhibitory
monoaminooksydazy typu B
Inhibitory monoaminooksydazy typu B (MAO oksydazy-B) blokują metabolizm dopami-

ny oraz zwiększają jej stężenie
w szczelinie synaptycznej. Substancjami hamującymi ten enzym
(inhibitorami MAO) są selegilina i rasagilina. Mimo krótkiego
okresu półtrwania wynoszącego około 1 godziny czas działania wynosi nawet 3 dni, gdyż leki blokują enzym nieodwracalnie.
Za pomocą tych związków można
jedynie częściowo zapobiec fluktuacjom obserwowanym w trakcie terapii lewodopą.
Inhibitory COMT
Lewodopa podana z inhibitorem dekarboksylazy jest
przede wszystkim metabolizowana przez katecholo-O-metylotransferazy (COMT). Poprzez
zahamowanie COMT można uzyskać nasilenie działania lewodopy. Inhibitory enzymu – tolkapon
i entakapon, wydłużają czas półtrwania lewodopy i podwyższają
jej dostępność w mózgu. Zarejestrowany został preparat złożony
zawierający lewodopę, karbidopę i entekapon. Skutki uboczne
wynikające z terapii inhibitorami
COMT spowodowane są najczęściej podwyższonym poziomem
dopaminy (mdłości, wymioty,
dyskinezy).
Inne leki
Przed odkryciem lewodopy, lekami powszechnie stosowanymi w terapii choroby Parkinsona były leki antycholinergiczne, takie jak triheksyfenidyl
i benzatropina, jednakże obecnie straciły one na znaczeniu. Ich
główne działanie kliniczne polega na łagodzeniu drżeń mięśniowych, ponadto leki przeciwcholinergiczne są skuteczne w przypadku wzmożonego pocenia się
i nadmiernego wydzielania śliny.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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Ich zastosowanie jest ograniczone szczególnie u osób starszych,
ze względu na ich skłonności do
wywoływania różnych skutków
ubocznych, w tym zaburzeń ze
strony układu moczowego, jaskry
i zaburzenia funkcji poznawczych.
Amantadyna ma również znaczenie historyczne. Pierwotnie
wprowadzony jako środek przeciwwirusowy, okazała się skuteczny lekiem przeciwparkinsonowskim. Amantadyna jest antagonistą receptora NMDA i przyczynia się do wyrównania zaburzonej
równowagi pomiędzy układem
dopaminergicznym i glutaminianergicznym. Zalecana jest sporadycznie pacjentom w początkowym stadium choroby, natomiast
powszechnie stosowana jest jako środek łagodzący dyskinezy
w połączeniu z lewodopą i innymi
lekami przeciwparkinsonowskimi u pacjentów z zaawansowaną
chorobą.
Działanie neuroprotekcyjne
W przebiegu choroby Parkinsona, pacjenci doświadczają
objawów, które nie są kontrolowane terapią lekami dopaminergicznymi, dlatego prowadzone

są badania kliniczne nad skutecznością leków neuroprotekcyjnych
w spowalnianiu przebiegu choroby. Badania z zastosowaniem rasagiliny, koenzymu Q10 i agonistów dopaminy — pramipeksolu
i ropinirolu — dostarczają obiecujących wyników. Udowodnienie możliwości zwolnienia tempa rozwoju choroby poprzez podanie leków neuroprotekcyjnych
mogłoby stanowić znaczący postęp w leczeniu choroby Parkinsona.
Leczenie chirurgiczne
W chorobie Parkinsona
można stosować leczenie chirurgiczne, które stanowi uzupełnienie w ciężkich i opornych na farmakoterapię przypadkach. Ten
sposób terapii choroby wykorzystywany jest od ponad 100 lat,
ale w ostatnich latach jego bezpieczeństwo i skuteczność znacznie wzrosły. Zastosowanie w chorobie Parkinsona leczenia neurochirurgicznego stało się możliwe
dzięki postępowi w zakresie poznania anatomii mózgu oraz zależności czynnościowych między strukturami układu pozapiramidowego. Duże znaczenia ma

również rozwój neurochirurgii.
Celem współczesnych zabiegów
neurochirurgicznych jest wyłączenie nadaktywnych w chorobie Parkinsona struktur w obrębie mózgu. Efekt taki można uzyskać dwoma metodami: mikrouszkodzeniem struktur mózgu
lub metodą głębokiej stymulacji
mózgu (Deep Brain Stimulation
– DBS). Większość zabiegów chirurgicznych wykorzystuje tę drugą metodę, w której elektroda
umieszczona jest w obszarze docelowym i blokowane są sygnały
elektryczne z wybranego obszaru mózgu.
Coraz większa populacja
osób cierpiących na chorobę Parkinsona i niepokojące prognozy,
że liczba ta może nadal wzrastać,
zmuszają naukowców do pogłębiania wiedzy na temat tej choroby oraz poszukiwania nowych leków poprawiających jakość życia
chorego. Prowadzone zaawansowane badania pozwalają mieć nadzieję, na skuteczną terapię choroby Parkinsona w przyszłości. ■
dr n. farm. Barbara Budzyńska

Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo u autora

Forum wydarzeń
W dniach 18-21 września 2013 roku odbędą się w Düsseldorfie
targi farmaceutyczne Expopharm. Targi organizuje Niemiecka Naczelna Izba Aptekarska.
Expopharm to źródło wielu informacji na temat tendencji w branży farmaceutycznej, a także możliwość zdobycia cennej wiedzy dzięki
uczestnictwu w odbywających się w tym czasie licznych konferencjach.
Celem EXPOPHARM jest prezentacja produktów oraz usług związanych
z farmacją, wymiana doświadczeń między aptekarzami.
Więcej informacji na oficjalnej stronie targów - http://www.expopharm.de/en/

Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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VADEMECUM FARMACEUTY SZPITALNEGO

RĘKAWICE
MEDYCZNE
Rękawice medyczne są szeroko wykorzystywanym, podstawowym środkiem ochrony indywidualnej przeciwko zakażeniom w placówkach służby zdrowia. Rękawice diagnostyczne używane są bardzo szeroko również
w przemyśle spożywczym i w całym segmencie usług urodowych (studia tatuażu, fryzjerstwo, kosmetyka).

W

łaściwości rękawic medycznych są kluczowe przede wszystkim
dla pracowników służby zdrowia.
Należy pamiętać, że każdy – zarówno pacjent, jak i członek personelu medycznego – może być
potencjalnym źródłem zakażenia.
Prawidłowo dobrane i odpowiednio użytkowane rękawice chronią
zarówno pracowników, jak i pacjenta. Właściwościami rękawic
zainteresowani powinni być także
farmaceuci pracujący w recepturze i w pracowniach leku cytostatycznego. W tych sytuacjach rękawice stanowią ochronę nie tylko skóry operatora, ale również
zabezpieczają lek przed zanieczyszczeniem. Problem zachowania najwyższej jakości preparatu
dotyczy także pracowników laboratoriów diagnostycznych. Rękawice stosowane przy produkcji
i przetwórstwie żywności powin40

ny spełniać normy dopuszczające je do kontaktu z żywnością.
Ten sam wymóg powinny spełniać rękawice używane w szpitalnej kuchni, warto również o tym
pamiętać wybierając rękawice na
własny użytek.
Rękawice medyczne mogą być jałowe lub niejałowe. Rękawice niejałowe pakowane są

najczęściej w opakowania kartonowe po 100, 150, a nawet 200
sztuk z możliwością wyciągania pojedynczych rękawic przez
perforację na wierzchu pudełka.
Rękawice diagnostyczne (stosowane przede wszystkim podczas badań lekarskich i czynności
opiekuńczo-leczniczych przy pacjencie, w tym w trakcie podawa-

RĘKAWICE

DIAGNOSTYCZNE

CHIRURGICZNE
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nia leków) produkowane są głównie w opisanych powyżej fasunkach i mogą być wykonane z różnych materiałów – lateksu, winylu
lub nitrylu. Rękawice chirurgiczne
są natomiast używane podczas
zabiegów chirurgicznych, są jałowe i pakowane są po dwie lub
maksymalnie kilka sztuk w opakowania zapewniające utrzymanie sterylności podczas przechowywania i wyjmowania.
RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI
RĘKAWIC
Rękawice lateksowe są najpopularniejszym obecnie rodzajem rękawic. Cechują się bardzo
dobrą elastycznością, stąd uważa się, że zapewniają największy
komfort użytkowania (są miękkie, dopasowują się do ręki, dają wysoką „wrażliwość dotykową”). Na ogół mają kolor cielisty.

Rodzaj rękawic

Rękawice winylowe najczęściej
są przeźroczyste, w porównaniu do rękawic lateksowych są
mniej rozciągliwe i luźniej dopasowane. „Nitryle” mają pośrednie
właściwości oblekające (choć coraz częściej dorównują pod tym
względem rękawicom lateksowym), za to mają lepszą charakterystykę, jeżeli chodzi o odporność na przekłucie i przepuszczalność. Popularne są rękawice
nitrylowe w kolorze niebieskim,
ale występują także w innych kolorach (fioletowy, biały).
Wprowadzane są aktualnie na rynek rękawice medyczne z alternatywnych surowców
takich jak neopren, poliizopren
i mieszanki polimerów syntetycznych.
Powierzchnia rękawic może
być gładka, lekko teksturowana
lub z mikrotekturyzacją, a także

Elastyczność/wydłużenie

nitrylowe

400-500%

winylowe

300%

lateksowe

500-650%

z teksturą na powierzchni chwytnej. Teksturowanie powierzchni
rękawic ułatwia obsługę wilgotnych i mokrych obiektów. Mankiet może być wykończony brzegiem prostym lub rolowanym.
Kształt rękawic może być uniwersalny (rękawica pasuje na lewą i prawą dłoń) lub anatomiczny (zróżnicowany na lewą i prawą dłoń). Rękawice mogą być od
środka pokryte środkiem pudrującym lub specjalną warstwą poliuretanową.
Od rękawic chirurgicznych
oczekuje się bardzo wysokiej
gwarancji bezpieczeństwa pracy
ze względu na bezpośredni kontakt z krwią i ryzyko zakażenia
wirusami HIV oraz wirusowego
zakażenia wątroby. Często zaleca się tzw. double gloving, czyli zakładanie dwóch par rękawic.
Przy zakładaniu podwójnych rękawic najlepiej wykorzystać rękawice bezpudrowe oraz kolorowe rękawice wewnętrzne w celu
szybszego wykrycia perforacji.
W niektórych przypadkach wskazane jest zakładanie rękawic pogrubionych. Rękawice tzw. real
double to rękawice pogrubio-

►

Rękawice (od lewej): winylowe, lateksowe i nitrylowe.
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► ne tylko w częściach chwytnych.

Rękawice mogą być także wyposażone w warstwę środka odkażającego, która w razie zranienia
ma od razu dezynfekować skaleczenie. Rękawice mogą być także
powlekane środkami gojąco-pielęgnującymi. Można powiedzieć,
że producenci starają się sprostać
oczekiwaniom rynku i przygotowują rodzaje rękawic dostosowane do różnych procedur medycznych (rękawice wyjątkowo
cienkie do mikrooperacji, rękawice o przedłużonym mankiecie do
procedur ginekologiczno-położniczych, rękawice pogrubione do
zabiegów ortopedycznych.
CENA RĘKAWIC

Rękawice lateksowe produkowane są obecnie przede
wszystkim w Azij południowo-wschodniej. Ich cena zależy prze-

WŁAŚCIWOŚCI/MATERIAŁ

de wszystkim od cen surowca, ale
również od kursu walut i cen paliwa. Rękawice nitrylowe są produktem relatywnie najdroższym,
ale ich coraz lepsze właściwości
użytkowe powodują wzmożony
popyt, a to z kolei przyczynia się
do obniżenia ich ceny. Rękawice
pudrowane są na ogół tańsze od
bezpudrowych.
UCZULENIE NA RĘKAWICE
Jak już wspomniano najpopularniejsze są obecnie rękawice lateksowe. Lateks naturalny jest koloidalnym roztworem
kauczuku otrzymywanym z drzewa Hevea brasiliensis lub innych
roślin kauczukodajnych. Początkowo wytwarzano z niego przede wszystkim gumę, a kiedy produkty z niej rozpowszechniły się
- plantacje kauczukowca zaczęto zakładać w Indonezji i Male-

zji. Naturalny lateks jest mlekopodobną emulsją zawierającą
węglowodany, lipidy, fosfolipidy,
cis-1,4-poliisopreny oraz białka.
Najczęściej uczulają właśnie białka, których nie udało się wypłukać w trakcie procesu produkcyjnego.
Reakcja alergiczna (IV typu) może wystąpić w okresie 1236 godzin (niektórzy podają 6-48
godzin) od kontaktu z rękawicą
i przybrać postać kontaktowego zapalenia skóry dłoni. Objawy (rumień, swędzenie, wysypka) mogą się utrzymywać nawet
do miesiąca. Rzadsze są reakcje
natychmiastowe. Warto zwrócić
uwagę, iż nie każda zmiana chorobowa na dłoniach po ekspozycji na lateks musi być bezwzględnie kojarzona są z faktem użycia
rękawic. Szorowanie rąk i użycie
środków
myjąco-dezynfekujących przed założeniem rękawic,

LATEKS

WINYL

NITRYL

Ochrona przed rozpuszczalnikami

+

+

+++

Ochrona przed węglowodorami

+

+

+++

Ochrona przed kwasami
i zasadami

+++

++

+++

Ochrona przed wirusami

+++

+

++

Odporność na rozdarcia

++

+

++

Ochrona przed zakłuciem

+

+

++

Komfort

+++

+

++

Biodegradowalność

+++

+

+

Cena

++

+++

+

Powyższe zestawienie obejmuje wybrane właściwości podstawowych typów rękawic i przygotowane zostało
w oparciu o kilka źródeł. Wiele z nich podaje odporność rękawic z rozbiciem na różne rodzaje chemikaliów (kwasy i zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, węglowodory aromatyczne) i można pomiędzy poszczególnymi publikacjami znaleźć rozbieżności dotyczące stopnia odporności poszczególnych rękawic w zależności od rodzaju zagrożenia chemicznego. Niezależnie od źródła ogólne najlepsze właściwości ochronne przeciwko
substancjom chemicznym ma nitryl (nie zabezpiecza tylko przed ketonami).
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to zabiegi, które niszczą płaszcz
lipidowy i fizjologiczną florę skóry, co może skutkować tak zwanym kontaktowym zapaleniem
skóry z podrażnienia. Stosowanie
rękawic nie zwalnia z mycia i dezynfekcji rąk.
Należy pamiętać, że rękawice używane bez żadnych problemów przez lekarzy czy pielęgniarki mogą wywoływać u pacjentów uczulonych na lateks
różne zmiany na skórze i błonach śluzowych po zabiegach
wykonywanych w rękawicach lateksowych. Na przykład znane
są przypadki pokrzywki i lekkiego wstrzasu anafilaktyczny po
zabiegu zszywania krocza oraz
jednostronnego wysięku z nosa i obrzęku policzka po zabiegach stomatologicznych wiązane z faktem dokonywania tych
procedur w rękawicach z lateksu. Bardzo wrażliwa jest otrzewna, a u osoby uczulonej na lateks
w czasie operacji może wystąpić nawet wstrząs anafilaktyczny. Warto nadmienić, że problem

Rozmiary rękawic
diagnostycznych

uczulenia na lateks dotyczy także pacjentów, którzy mają częsty
kontakt z innymi wyrobami lateksowymi takimi jak cewniki, dreny
czy rurki respiratoryjne. Lateks
zawiera również odzież elastyczna z lycry (w tym niektóre bandaże elastyczne), odzież nieprzemakalna, baloniki, a także prezerwatywy.
Uczulać mogą również
substancje chemiczne dodawane do lateksu (akceleratory, stabilizatory, przeciwutleniacze), a także barwniki. Chemicznie najczęstszymi alergenami są
benzotiazole, tiuramy (dwusiarczek tetrametylenotiuramu), ditiokarbaminiany, pochodne tiomocznika, fenole.
Często alergię krzyżową
z lateksem wykazują pokarmy
takie jak banany, jadalne kasztany i awokado (najczęstszą manifestacją jest obrzęk warg po ich
spożyciu).
Rękawice nitrylowe i winylowe nie wywołują alergii u osób
uczulonych na lateks.

ROZMIARY RĘKAWIC
Dla komfortu użytkowania
rękawic kluczowy jest prawidłowy dobór rozmiaru. Niewłaściwie
dobrany rozmiar rękawic powoduje obniżoną sprawność manualną, co może być przyczyną
błędów, wydłuża i utrudnia pracę. Ponadto ręce pocą się, łatwiej
również o urazy, co zwiększa się
ryzyko zakażenia. Naturalne jest
natomiast odczucie rozluźnienia
rękawicy po pewnym czasie jej
używania. Dzieje się tak na skutek
reakcji wody z potu z lateksem.
Rękawicę, która się zluzowała należy wymienić na nową. Szczególnie istotna jest śródoperacyjna wymiana rękawic, gdyż wskutek pocenia się rąk wewnątrz, rękawice nie tylko stają się mniej
komfortowe dla operatora, ale
przede wszystkim stają się rezerwuarem drobnoustrojów, które w razie uszkodzenia rękawicy
mogą przedostać się do rany.

Rozmiary rękawic
chirurgicznych w calach
angielskich

Orientacyjne wymiary
dłoni (obwód dłoni/długość
dłoni w mm)

5,5 – 6,0

152/160

S – small

6,0 - 7

178/171

M – medium

6,5 - 8

203/182

L – large

7,5 - 9

229/192

XL – extra large

8,5 - 10

254/204

XXL – podwójny extra large

9,0-11

279/215

XS – extra small
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Rękawica powinna mieć
około 6-cio centymetrowy mankiet (powinna być o mniej więcej
60 mm dłuższa niż długość dłoni).
RĘKAWICE BEZPUDROWE
Puder jest stosowany na liniach produkcyjnych, aby łatwiej
zdjąć gotową rękawicę z formy
na której powstała. Puder ułatwia
pracę wytwórcy, ale użytkownikowi nie przynosi dodatkowych
korzyści. Niektórzy wprawdzie
uważają, że rękawica pudrowana
jest łatwiejsza do założenia, ale
nowoczesne produkty są powleczone od środka substancją, która sprawia, że nawet bez pudru
są one łatwe do włożenia. Rękawice bezpudrowe są coraz częściej wskazywane jako bezpieczniejsze z kilku przyczyn. Przede
wszystkim środek pudrujący łącząc się z cząsteczkami białka lateksu, sprawia, że objawy alergii
na lateks mogą być bardziej nasilone, ponadto białka lateksu łatwiej uczulają na odległość.
Rękawice bezpudrowe są
zdecydowanie wskazane na blokach operacyjnych. W czasie zakładania rękawic środek pudrujący może się bowiem unosić w po44

wietrzu i wnikać do śluzówek. Zanieczyszcza także pole operacyjne (w tym aparaturę). Puder
pochodzący z rękawic zwiększa
ryzyko odczynów alergiczny i zakażeń pooperacyjnych. Cząstki środka pudrującego wnikając
do rany spowalnia jej gojenie się,
może być przyczyną zapaleń, zakażeń i uszkodzenia narządów.
Środek pudrujący dodatkowo
powoduje podrażnienia mechaniczne oraz wysusza dłonie. Do
przygotowywania leków cytostatycznych zaleca się używać rękawice bezpudrowe jałowe.
Środkiem pudrującym jest
najczęściej skrobia (mączka) kukurydziana.
JAKOŚĆ RĘKAWIC I NORMY
Jakość
rękawic
można w różnoraki sposób badać.
Sprawdzeniu podlegać mogą
takie parametry jak szczelność
i brak dziur (test wodny AQL), rozciągliwość, odporność na przekłucia i rozdarcia. Podstawowe

wymagania dla rękawic medycznych zawarte są w standardzie EN
455. Rękawice powinny posiadać
oznaczenie CE. Przepuszczalność
rękawic dla mikroorganizmów
można badać tak zwanymi viral
testami. W przypadku przygotowywania procedury przetargowej na zakup większej ilości konkretnych rękawic warto poprosić
o dokumentację potwierdzającą
normy, jakie spełnia produkt oraz
o jego próbki. Warto zwrócić
także uwagę na termin ważności rękawic – występować mogą
duże rozbieżności (od dwóch do
pięciu lat).
Jakość i żywotność rękawic będzie zależeć od prawidłowych warunków przechowywania. Należy przetrzymywać
je w odległości minimum 1 metra od źródeł ciepła (kaloryfery, promieniowanie słoneczne).
Optymalna temperatura powinna zawierać się pomiędzy 5-30
stopni Celsjusza. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska

© Kudryashka - Fotolia.com

►

Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

Fot. © Fotolia.com

Barometr PharmaExperta

Lipiec 2013:

pierwsza
część lata na plusie
PIOTR KULA
Prezes PharmaExpert

Rynek farmaceutyczny w lipcu br. zanotował sprzedaż na poziomie
2 221 mln PLN. To o 205,9 mln PLN (+10,22%) więcej niż w analogicznym
okresie 2012r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość sprzedaży wzrosła o 47,7 mln PLN (+2,19%).

(+24,6 mln PLN). Leki refundowane sprzedały się za kwotę o 10,5
mln PLN większą niż przed miesiącem, a leki pełnopłatne na receptę zwiększyły w tym okresie
sprzedaż o 8,6 mln PLN.

Po 7 miesiącach 2013 r. rynek apteczny zwiększył swoją
wartość o 932 mln PLN (+6,21%)
względem wyników osiągniętych
w analogicznym okresie ub. r. Najwięcej, bo 434 mln PLN (+7,74%)
wzrosła sprzedaż odręczna.

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

W

lipcu 2013 wszystkie
segmenty rynku wykazały wzrost wartości sprzedaży. Największy wzrost
zanotował segment leków refundowanych, którego wartość sprzedaży zwiększyła się
o 109,12 (+15,01%) wobec analogicznego okresu ub. r. Sprzedaż odręczna wzrosła o 55,7 mln
PLN (+6,86%), a leki pełnopłatne
na receptę zwiększyły sprzedaż
o 39,3 mln PLN (+8,58%). Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. najwięcej wzrosła sprzedaż odręczna
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

Tabela 1: lipiec 2013 vs lipiec 2012
lipiec 2012

lipiec 2013

zm. (%)

Leki Refundowane

727

836

13,56%

Leki Pełnopłatne

458

498

6,70%

Sprzedaż Odręczna

812

868

3,82%

Całkowity obrót

2 015

2 221

7,85%

Tabela 2: lipiec 2013 vs czerwiec 2013
czerwiec
2013

lipiec 2013

zm. (%)

Leki Refundowane

826

836

2,24%

Leki Pełnopłatne

489

498

-1,12%

Sprzedaż Odręczna

843

868

-2,22%

Całkowity obrót

2 173

2 221

-0,31%

►
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Statystyczna apteka
W lipcu 2013 r. wartość
sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 163,0 tys. PLN.
W porównaniu do lipca 2012 r.
statystyczna apteka zwiększyła wartość sprzedaży o 16,0 tys.
PLN (+10,88%). Natomiast względem czerwca br. wartość sprzedaży wzrosła o 3,50 tys. PLN
(+2,19%).
W porównaniu do analogicznego okresu z 2012 r. wartość sprzedaży statystycznej apteki najbardziej zwiększyła się
w segmencie leków refundowanych (+15,70%). W pozostałych

segmentach rynku również nastąpił wzrost: w sprzedaży odręcznej o 7,50%, a w przypadku
leków pełnopłatnych na receptę o 9,23%. Względem czerwca br. wartość sprzedaży była
wyższa w przypadku wszystkich
segmentów – najwięcej w sprzedaży odręcznej, która wzrosła
o 2,92%. Od początku roku wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła o 7,07% w porównaniu do analogicznego okresu
ub. r.
Średnia cena produktów
sprzedawanych w aptekach w lipcu 2013 r. wyniosła 16,46 PLN.
W porównaniu do poprzedniego

RYNEK FARMACEUTYCZNY
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w latach 2012-2013
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PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2013
Prognoza sprzedaży: 27,6 mld
Prognoza ref undacji:
7,1 mld
Zmiana sprzedaży:
od +3% do +5 % (względem 2012 r.)
Zmiana ref undacji:
od +2% do +4 % (względem 2012 r.)
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Refundacja a współpłaRefundacja
a współpłacenie
cenie
W lipcu poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł 29,17%. Wskaźnik
ten spadł względem czerwca br.
o 0,61 pp. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych
w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku
(27,44%) zwiększył się o 1,73 pp.
W lipcu pacjenci wydali na leki
refundowane 243,9 mln PLN, tj.
o 2,0 mln PLN mniej niż w czerwcu br. i o 44,4 mln PLN więcej niż
w lipcu 2012 r.
W lipcu pacjenci zapłacili
73,33% z 2 221 mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część
stanowi refundacja ze strony
Państwa). Względem czerwca br.
udział ten zmniejszył się zaledwie
o 0,01 pp, ale wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się o 35,2
mln PLN. W lipcu 2013 r. pacjenci wydali na produkty lecznicze
zakupione w aptekach 1 628 mln
PLN. To o 141,2 mln PLN więcej
niż w analogicznym okresie 2012
r. Mimo wzrostu wartościowego, udział pacjentów spadł w tym
okresie o 0,48 pp.
Prognoza
wartości
sprzePrognoza
wartości
sprzedaży
daży leków
nana
rokrok
2013
leków
2013

500

0

miesiąca średnia cena była niższa o 0,12%, a wobec lipca 2012 r.
(15,93 PLN) wzrosła o 3,32%. Natomiast średnia marża apteczna
w lipcu 2013 r. była na zbliżonym
poziomie do czerwca br. (wzrost
zaledwie o 0,01 pp) i wyniosła
27,17%. Względem analogicznego okresu 2012 r. marża zwiększyła się o 0,93 pp.
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REALIZACJA REFUNDACJI

REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK

REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

W lipcu prognoza dla całego rynku uległa małej korekcie.
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Na koniec 2013 r. rynek powinien
osiągnąć wartość blisko 27,6 mld
PLN. To o 3,9% więcej niż wartość
rynku za poprzedni rok (spadek
prognozy 0,2 pp). Natomiast wartość refundacji na koniec 2013
roku osiągnie poziom 7,1 mld
PLN, tj. będzie o 2,7% większa niż
w roku 2012 (spadek prognozy
o 0,8 pp).

Sport to zdrowie

Prognozowane
ceny
i marPrognozowane
ceny
i marże
że na
na koniec
koniecbieżącego
bieżącegoroku
roku
Średnia cena leków na koniec roku wyniesie 16,49 PLN,
co oznacza wzrost wobec cen
z ubiegłego roku o 2,0%. Za
wzrost cen sprzedaży odpowiadają segmenty produktów nierefundowanych (zarówno dostępne na receptę, jak i w sprzedaży odręcznej). Natomiast średnia cena leków refundowanych
będzie o 0,9% niższa od ubiegłorocznej. Szacunkowa wielkość marży na koniec roku wyniesie 27,59%. Będzie ona większa o 3,5% od ubiegłorocznej
(wzrost marży dotyczy wszystkich segmentów rynku). Wzrosty
cen i marży wpłyną na zwiększenie średniej wartości sprzedaży
na pacjenta, która wyniesie na
koniec roku 46,66 PLN (+4,2%).
Liczba pacjentów pozostanie na
poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (+0,2%). ■
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Migawki z dziejów
Naczelnej Izby Aptekarskiej

Wobec szczupłej
ilości leków…

B

ieżący numer „Aptekarza
Polskiego” jest numerem
świątecznym: tradycyjnie
bowiem, jak co roku we wrześniu,
obchodzimy „Dzień Aptekarza”.
Okazja ta staje się inspiracją do
licznych refleksji i podsumowań,
także tych na temat roli polskiego aptekarstwa w życiu państwa,
na temat jego znaczenia dla społeczeństwa. Oczywiście problemy współczesne są całkowicie
inne, aniżeli te sprzed kilkudziesięciu lat, jednak niezmienne pozostaje wielkie znaczenie aptekarstwa w życiu społeczeństwa.
U podstaw misji naszego zawodu
leżała zawsze troska o zdrowie
człowieka. Była ona realizowana
niezmiennie, niezależnie od tego,
czy były to czasy hitlerowskiego
terroru, kiedy to aptekarze narażali życie działając w konspiracji,
czy powojenne czasy stalinowskie w których niemal całkowicie
brakowało leków, czy wreszcie –
okres współczesny, kiedy miażdżące realia ekonomiczne stały
się dla wielu aptek czynnikiem
nie mniej groźnym, jak działalność kolejnych okupantów… Nadal jednak polscy aptekarze, często kosztem znacznych wyrzeczeń, starają się, by apteki stały
na straży ludzkiego zdrowia, by
nigdy nie brakowało w nich peł-
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nego asortymentu leków, a pacjent mógł odnaleźć profesjonalną pomoc i poradę!
***
W niniejszym odcinku „Migawek z dziejów Naczelnej Izby
Aptekarskiej” wspominany będzie wzmiankowany już wielokrotnie pookupacyjny brak leków
w aptekach. Korzystając jednak
z jubileuszowego charakteru bieżącego numeru „Aptekarza Polskiego” przypomniane zostaną
krótko początki działalności NIA
w roku 1945.
Na organizacyjnym zjeździe, jaki odbył się w dniach od

14 do 16 czerwca 1945, została powołana do życia Naczelna Izba Aptekarska. Jej powstanie i późniejsze funkcjonowanie
uwarunkowane było wcześniejszym zorganizowaniem okręgowych izb aptekarskich, głównie
dzięki bezinteresownemu, pełnemu poświęceń zaangażowaniu
farmaceutów ze wszystkich stron
Polski. Spośród prezesów, wiceprezesów i delegatów poszczególnych izb, na Zjeździe został
wybrany Zarząd Naczelnej Izby
Aptekarskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć nazwiska osób
tworzących samorząd, „ojców założycieli” powojennego aptekar-

Ilustracja 1
Członkowie Zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej w roku 1945.

Zdjęcie zamieszczone w czasopiśmie „Farmacja Polska” 1946, nr 5, s. 150.
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stwa, dzięki którym w tych niezwykle trudnych latach Naczelnej
Izbie Aptekarskiej udało się zdziałać tak wiele, w tak krótkim czasie. Pierwszym prezesem NIA został profesor Bronisław Koskowski, wiceprezesami mianowano
zaś magistrów Edmunda Szyszko
i Roman Słowińskiego. Funkcję
sekretarza pełnił Stanisław Biele,
zaś skarbnikiem był Piotr Andruski. Powołano również członków
zarządu i ich zastępców, Komisję
Rewizyjną, dyrektora Biura NIA
i redaktora organu prasowego
NIA – czasopisma „Farmacja Polska”. Po śmierci profesora Bronisława Koskowskiego, funkcję
prezesa od 6 kwietnia 1946 roku
przejął mgr Edmund Szyszko.
Powołana do działalności Naczelna Izba Aptekarska
w pierwszych powojennych latach
stanęła przed niezwykle trudnymi zadaniami, o czym Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” wiedzą
doskonale dzięki cyklom „Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich” oraz „Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej”.
Jednym z podstawowych zagadnień, które stało się szczególnie jaskrawe już od pierwszych
dni działalności Izby, było czuwanie nad zaopatrzeniem ludności w leki, a co się z tym wiąże
– sprawa prawidłowego funkcjonowania aptek. NIA od początku
pilnie śledziła rynek, zapotrzebowanie na leki i ich dopływ, dodajmy – dopływ, który zanikł niemal
do zera, gdyż wojenne zniszczenia były dla przemysłu farmaceutycznego szczególnie dotkliwe,
a postępująca izolacja ekonomiczna i polityczna kraju uniemożliwiała import leków. W roku 1945 apteki bazowały przede
wszystkim na wyczerpujących się
zapasach, zgromadzonych jeszcze w czasie okupacji niemieckiej.
Brak było jakiejkolwiek interwenAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

cji ze strony władz państwowych,
a jednocześnie trwała nagonka
propagandowa prasy codziennej,
wysuwającej absurdalne oskarżenia. Za braki leków bowiem obwiniano aptekarzy! Sytuacja była
dramatyczna i wymagała natychmiastowej interwencji.
Już w lipcu 1945 roku delegacja Naczelnej Izby Aptekarskiej
podjęła się w tej sprawie rozmów
w Ministerstwie Zdrowia, zwracając uwagę na nie cierpiącą zwłoki konieczność zaradzenia brakowi leków na rynku. Dodatkowo,
16 lipca 1945, NIA złożyła w Ministerstwie Zdrowia memoriał,
w którym przedstawiano zagrażające społeczeństwu polskiemu niebezpieczeństwo z powodu
braku dostępności do niezbędnych środków leczniczych. Memoriał wskazywał konkretne propozycje zaradzenia brakom w zaopatrzeniu. Wynikiem podjętych
działań była decyzja Ministerstwa
Zdrowia, nakazująca opracowanie
przez NIA, wespół z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej,
wykazu środków leczniczych, dostępnych na rynku farmaceutycznym oraz środków wytwarzanych
w aptekach, w tym również leków
sporządzanych z surowców roślinnych. Lista miała służyć lekarzom, ułatwiając im pracę i odpowiedni dobór środków leczniczych, którymi apteki dysponowały w stanie rzeczywistym.
Z chwilą uruchomienia państwowych, jak i prywatnych wytwórni leków, NIA współpracowała z Ministerstwem Zdrowia
w prawidłowym rozprowadzaniu
leków i rozdzielaniu ich dla aptek na terenie całej Polski. Także
dzięki działalności NIA pacjenci
mogli również skorzystać z leków
importowanych. Stało się to możliwe dzięki wyjednaniu przez Naczelną Izbę w Ministerstwie Skarbu pozwolenia na zakup leków na

tak zwanym „dzikim rynku”. Były to leki pochodzące z przesyłek zagranicznych lub tezaurowanych, znajdujące się w wykazie zatwierdzonym przez Ministerstwo
Zdrowia, ustalonym wcześniej
przez NIA. Kwestia brakujących
leków została również w pewnym
stopniu rozwiązana dzięki uruchamianiu aptecznych laboratoriów. I tą sprawą kierowała NIA,
odpowiednio instruując apteki
w jaki sposób przetwarzać i które
surowce ziołowe wykorzystywać,
aby uzyskiwać najpotrzebniejsze
leki. Dodatkowym źródłem środków leczniczych były poniemieckie fabryki, znajdujące się na Ziemiach Odzyskanych. Już w lecie
1946 roku NIA przystąpiła do rozprowadzania stanów remanentowych poniemieckich fabryk farmaceutycznych. Z referatu sprawozdawczego z działalności NIA,
wygłoszonego przez magistra
Marcinkowskiego, dowiadujemy
się o stanie poniemieckich fabryk:
mimo, że zawierały cały szereg
nieznanych w kraju i nieraz mniej
wartościowych leków, apteki pobrały tych leków na kwotę 20 mln.
zł., dzięki czemu przyczyniły się do
upłynnienia środków obrotowych
tych fabryk. W pierwszym okresie
wobec szczupłej ilości leków, rozdział miał miejsce przez ścisłe reglamentowanie i przydzielanie aptekom wszystkich leków jakie były
do rozprowadzenia.
W późniejszym okresie,
w związku z rozwojem rodzimego
przemysłu chemiczno-farmaceutycznego, dostępność do środków
leczniczych znacznie się poprawiła. Wówczas to uwaga Naczelnej
Izby Aptekarskiej skupiła się nie
na ilości, lecz na jakości wytwarzanych leków. Polegało to na opracowywaniu metod badania dla
grup leków, które nie posiadały
dotychczas ustalonych norm. Prowadzono również badania środ- ►
49

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
►ków wytwarzanych w aptekach.

W tym celu przy okręgowych izbach aptekarskich założono laboratoria analityczne, a historię jednego z nich, OIA Łodzi, Czytelnicy
„Aptekarza Polskiego” mieli okazję poznać w roku ubiegłym.
Równie ważną kwestią związaną z gospodarką lekiem była polityka cenowa. Początkowo,
tuż po wyzwoleniu Polski, ceny leków były zróżnicowane i uzależnione od cen nabywania. Większość dostawców, wykorzystując
trudną sytuację, narzucała aptekom zawrotne wręcz marże. Aptekarze, siłą rzeczy, sprzedawali leki
po bardzo wysokich cenach, wychodząc ze słusznego założenia,
że lepszy drogi lek, jak – żaden.
Te wysokie ceny często spotykały
się z ostrymi reakcjami pacjentów,
którzy swoje pretensje zgłaszali w korespondencji, adresowanej
do prasy codziennej. Ta zaś z chęcią podchwytywała i przekazywała opowieści o aptekarzach-wyzyskiwaczach, aptekarzach-krwiopijcach, żerujących i zbijających fortuny na ludzkim cierpieniu. Nakręcało się wzajemne koło nienawiści…
Nad tym chaosem starały
się zapanować władze Naczelnej
Izby Aptekarskiej. Poszczegól-

ne izby okręgowe dostały polecenie uregulowania gospodarki lekiem i cen leków na swoich
terenach. Siłą rzeczy, na skutek
zróżnicowanej działalności izb
okręgowych, powstawały różnice w obrębie całego kraju, tymczasem zamierzeniem NIA było
także ujednolicenie cen leków
w hurtowniach i aptekach na terenie całej Polski. W tym celu
powołano Komisję Cennikową,
utworzoną przez przedstawicieli zawodu z terenu całego kraju.
Zadaniem Komisji było opracowanie jednolitej taksy aptekarskiej, obowiązującej dla wszystkich aptek w Polsce. Pierwsza
taksa aptekarska ukazała się na
początku 1946 roku, po zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Ochrony Skarbowej. Drugie, zaktualizowane wydanie taksy, ukazało
się na początku 1947 roku, zaś
trzecie – w roku 1948. Składało
się ono z dwóch części. W pierwszej przedstawiano sposób wyceny leków recepturowych, zaś
w drugiej – leków gotowych.
Oprócz taksy, NIA co roku wydawała cenniki leków najczęściej
stosowanych i ekspediowanych
w sprzedaży odręcznej. Cenniki
te w formie wywieszek były do

Ilustracja 2
Członkowie Zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej w roku 1949.

Zdjęcie zamieszczone w czasopiśmie „Farmacja Polska” 1949, nr 4, s. 142.
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publicznego wglądu dla każdego klienta apteki.
Podsumowanie opisywanej
działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej umieszczono w sprawozdaniu z działalności NIA, zamieszczonym w czwartym numerze „Farmacji Polskiej” z roku 1949:
w pierwszym okresie istnienia NIA,
rozdzieliła z Centralnej Składnicy
Sanitarnej Ministra Zdrowia między wszystkie apteki w kraju, za
pośrednictwem wybranych hurtowni, leki za blisko 100 milionów
zł. Ceny na te leki ustalone zostały bardzo niskie. Byłą to znaczna
ulga dla świata pracy i szerokich
rzesz ludności wiejskiej. Z satysfakcją należy podkreślić, że bardzo
rygorystyczne kontrole ujawniły jedynie bardzo rzadkie wypadki przekraczania tych cen i należy
uznać, że aptekarstwo całkiem lojalnie stosuje się do wskazań N.I.A.
w sprawie przestrzegania cen.
Zaprezentowana w niniejszym artykule działalność Naczelnej Izby Aptekarskiej to zaledwie
niewielki wycinek działań podjętych przez samorząd zawodowy
w latach 1945-1951. Pierwsze powojenne lata były niezwykle trudnym polem do działania w każdej
dziedzinie życia. Zrealizowanie
przez władze Naczelnej Izby Aptekarskiej tak wielu udanych przedsięwzięć było nie tylko dowodem
społecznej dojrzałości Zarządu
NIA, ale także umiejętności odnalezienia się w bardzo trudnej,
powojennej rzeczywistości. Należy jednak pamiętać, że postępy
w gospodarce lekowej, w tym pozytywny, jednoznaczny oddźwięk
środowiska aptekarskiego na akcję ujednolicania cen leków, były
przede wszystkim skutkiem zaangażowania i zdyscyplinowania
szeregowych członków naszego
samorządu zawodowego! ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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Ad Gloriam Pharmaciae
2013
Poniżej publikujemy nazwiska osób wyróżnionych za zasługi w służbie i w pracy na rzecz ochrony
zdrowia oraz za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. Osoby te zostały uhonorowane
odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeniami
resortowymi nadanymi przez Ministra Zdrowia i wyróżnieniami nadanymi przez Naczelną Radę Aptekarską.
Wręczenie nadanych wyróżnień nastąpi podczas obchodów X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza,
które odbędą się 18 września 2013 roku w Warszawie.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY ODZNAKĘ MINISTRA ZDROWIA
„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”
(Uchwała NRA Nr VI/34/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.)

mgr Cichosz-Stawicka Maria Jolanta – Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska. Jako Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w III i IV kadencji, a obecnie jako
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego współpracuje z Naczelnym
Sądem Aptekarskim i Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.
Delegat na Zjazd Krajowy Aptekarzy przez cztery ostatnie kadencje.
mgr Czępińska Janina – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Pani mgr stworzyła pracownię
leku cytostatycznego w aptece Szpitala Niepublicznego w Poznaniu, który świadczy
usługi farmaceutyczne dla innych szpitali. Jako przewodnicząca sekcji aptek
szpitalnych PTFarm działa na rzecz integracji środowiska.
mgr farm. Domoń Jadwiga – Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska. Kierownik apteki szpitalnej
ZOZ w Piszu od 1973 r. do chwili obecnej. Główny twórca receptariusza szpitalnego,
współtwórca polityki antybiotykowej. W I kadencji samorządu była Zastępcą
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępcą okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby w Białymstoku.
mgr Jackowska Wiesława Aniela – Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska. Jako jedna z pierwszych
aktywnie zakładała samorządność aptekarską, tworząc Okręgową Izbę Aptekarską
w Białymstoku. W I kadencji działania Izby pełniła funkcję skarbnika, w II kadencji
była Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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mgr Kaczmarek Zofia Jadwiga – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Od 2003 r. jest aktywnym
członkiem samorządu aptekarskiego w województwie łódzkim, pełniąc funkcje:
przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegata na okręgowe zjazdy
aptekarzy, członka Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz członka Komisji Etyki
i Deontologii Zawodu.
mgr Kolanek Zbigniew – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Aktywny działacz samorządu
aptekarskiego, który od wielu lat pełni funkcję aptekarza powiatowego Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Warszawie powiatu sokołowskiego. Jest również delegatem na
Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
mgr Kot Andrzej – Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska. Pan mgr doskonale łączy obowiązki
aktywisty samorządowego i społecznika z działalnością naukową i zawodową.
Członek Lubelskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w latach 1995-2007.
mgr Łohynowicz Anna Jadwiga – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Wysokiej klasy
specjalista farmacji szpitalnej. Stworzyła nowoczesną aptekę w Szpitalu Klinicznym
w Poznaniu z pracowniami żywieniową i cytostatyków. Organizuje szkolenia dla
farmaceutów, prowadzi staże podyplomowe oraz praktyki studenckie.
mgr Maria Mach – Od listopada 2004 r. pełni funkcję Prezesa Środkowopomorskiej Okręgowej
izby Aptekarskiej. Posiada I oraz II stopień specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.
Od wielu lat jest kierownikiem specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Kierownik
i współwłaściciel apteki w Koszalinie.
mgr Malinger Krystyna Maria – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Pani mgr całe
życie zawodowe związana jest z aptekami szpitali klinicznych. Jest współautorką
Farmaceutycznych Standardów Pracowni Żywienia Parenteralnego. Specjalista
I stopnia farmacji aptecznej i specjalista farmacji szpitalnej.
mgr Mioduszewski Janusz – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Od 2003 r. aktywnie uczestniczy
w pracach samorządu, jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
i jej Prezydium, pełniąc funkcje Przewodniczącego Komisji ds. aptek szpitalnych
i członka Komisji Etyki i Deontologii. Posiada tytuł specjalisty w zakresie farmacji
aptecznej.
mgr Pomorska Ewa – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Kierownik apteki szpitalnej
Szpitala Wolskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu farmacji szpitalnej. Od 12
lat aktywnie działa w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. W VI kadencji
członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
mgr Różycka Irena – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Przepracowała 41 lat na różnych
stanowiskach pracy, związanych z zawodem farmaceuty. Przez dwie kadencje
była członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a następnie Zastępcą Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
mgr Steckiewicz-Bartnicka Ewa – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Kierownik apteki
szpitalnej w Mińsku Mazowieckim. Posiada I stopień specjalizacji aptecznej
i specjalizację z farmacji szpitalnej. Drugą kadencję jest członkiem Okręgowej
Rady Aptekarskiej, pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Aptek Szpitalnych
i Zakładowych.
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OSOBY ODZNACZONE MEDALEM
IM. BRONISŁAWA KOSKOWSKIEGO
(Uchwała NRA Nr VI/36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.)

mgr Adamowicz Irena – Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska. Była jednym z organizatorów
samorządu aptekarskiego na Podlasiu. Pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego
Sądu Aptekarskiego, równocześnie działała w oddziale Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
mgr Andrzejewska Jolanta – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Członek Okręgowej
Komisji Rewizyjnej w III kadencji, a w IV i V kadencji, członek Okręgowego Sądu
Aptekarskiego. Delegat na Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
mgr Bednarczyk Jacek – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Nieprzerwanie od 1995 r. jest
działaczem samorządu aptekarskiego. Jest inicjatorem i organizatorem wielu
szkoleń dla farmaceutów.
mgr Bukiewicz Eugeniusz – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Aktywny działacz samorządu
aptekarskiego. Był jednym ze współzałożycieli spółki aptekarskiej Optima Farma.
Współzałożyciel i wieloletni Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Wydziału
Farmaceutycznego Akademii Medycznej.
mgr Cichocka-Koralewska Maria – Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska. Brała
czynny udział w tworzeniu samorządu aptekarskiego na terenie działania
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada pierwszy stopień
specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Wielokrotnie była opiekunem staży.
mgr Chmielak Małgorzata – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Od V kadencji pełni funkcję
Przewodniczącej delegatury w Siedlcach. Jest również delegatem na Krajowy
i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
mgr Cylke Andrzej – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Nieprzerwanie od 1995 r. jest działaczem
samorządu aptekarskiego. W V i VI kadencji pełni funkcję Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Delegat na Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
mgr Dąbrowska-Sajewska Alicja – Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska. Od początku
działalności samorządu aptekarskiego aktywnie uczestniczy w pracach Białostockiej
OIA. Współwłaścicielka kilku białostockich aptek.
mgr Drabczyńska Halina – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska. Od początku powstania izby
zaangażowana w prace na rzecz samorządu aptekarskiego. Obecnie członek
Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
mgr Drożdziel Maria – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Wieloletni pracownik
aptek szpitalnych, zakładowych i ogólnodostępnych – 41 lat nieprzerwanej pracy
w zawodzie.
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mgr Dubaniewicz Maria – Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska. Aktywny członek samorządu
aptekarskiego, w I kadencji członek Okręgowej Rady Aptekarskiej. Posiada
specjalizację I i II stopnia w zakresie farmacji aptecznej.
mgr Goś Mirosław – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Od wznowienia działalności
samorządu aptekarskiego bardzo aktywnie uczestniczył w jego pracach. W II
kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji ds. koncesyjnych, a następnie
Komisji Kultury Okręgowej Rady Aptekarskiej.
mgr Głogowski Adrian – Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska. W V i VI kadencji Wiceprezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej. Delegat na Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
Prezes Kieleckiego Oddziału PTFarmu od 2008 r. do chwili obecnej.
mgr Hajdon-Chełmińska Maria – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Od kilkunastu lat
działa w samorządzie aptekarskim. Od 2011 r. jest członkiem Okręgowej Rady
Aptekarskiej. Delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. Posiada specjalizację I stopnia
w zakresie farmacji aptecznej.
mgr Jaskros-Głogowska Leokadia – Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska. Od czasu
reaktywowania izb aptekarskich jest członkiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Od
2011 r. pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Swoją
bogatą wiedzę przekazuje kolejnym pokoleniom farmaceutów.
mgr Izdebski Artur – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej.
Posiada specjalizację I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Zaangażowany
w kształcenie przyszłych farmaceutów i techników farmacji. Właściciel i kierownik
apteki w Krotoszynie.
mgr Jędrzejczak Barbara – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Przez wiele lat związana
z aptekarstwem w Gostyniu., początkowo jako kierownik apteki szpitalnej, później
wraz z mężem prowadziła aptekę prywatną. Delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
mgr Barbara Jękot – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Członek Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegat na
Krajowy Zjazd Aptekarzy. Posiada I stopień specjalizacji z farmacji aptecznej.
mgr Kaczmarek Zofia – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Od 2003 r. jest aktywnym członkiem
samorządu aptekarskiego pełniąc funkcje: Przewodniczącej Okręgowej Komisji
Rewizyjnej, delegata na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy; członka Okręgowej Rady
Aptekarskiej oraz członka Komisji Etyki i Deontologii Zawodu.
mgr Kloc Tomasz – Śląska Okręgowa Izba Aptekarska. Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej i członek Sądu Aptekarskiego. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji
aptecznej. W 2007 i 2012 r. otrzymał tytuł Śląski Aptekarz Roku.
mgr Kolarski Józef – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Dzięki jego doświadczeniu
i kompetencjom aptekarze powierzają mu funkcje w samorządzie. Przez dwie
kadencje był członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej.
mgr Kos Małgorzata – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska. Od początku powstania Beskidzkiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej zaangażowana w prace na rzecz samorządu
aptekarskiego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Okręgowego Sądu
Aptekarskiego.
mgr Krupa Franciszek – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Od kilkunastu lat zaangażowany
w prace samorządu aptekarskiego. Delegat na Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.
Posiada I stopień specjalizacji z farmacji aptecznej.
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mgr Kwapisz Adam – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Przez dwie kadencje był
skarbnikiem Okręgowej Rady Aptekarskiej. W obecnej kadencji jest członkiem
Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.
dr Migas Piotr – Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska. Od 2003 r. angażuje się w prace samorządu
aptekarskiego. W VI kadencji pełni funkcję wiceprezesa Gdańskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej. Od 2012 r. członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
mgr Miszczak Elżbieta – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu. Współwłaścicielka
apteki, delegat na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy w III i V kadencji.
mgr Nowakowska Seweryna – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Od kilkunastu lat
zaangażowana w prace samorządu aptekarskiego. Przez dwie kadencje pełniła
funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, była także Przewodniczącą
Komisji Aptek Ogólnodostępnych.
mgr Ochota Ewa – Śląska Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach. Specjalista I stopnia w zakresie
farmacji aptecznej. W IV i V kadencji była Zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej. Aktywna działaczka Komisji Aptek Szpitalnych. Obecnie jest Okręgowym
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.
mgr Oleksa Jędrzej – Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze. Od 20 lat
związany z farmacją, współwłaściciel apteki, delegat na Krajowe Zjazdy Aptekarzy.
W poprzednich kadencjach był członkiem Rady, a w V kadencji był członkiem
Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.
mgr Pająk Maria – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Aktywny członek samorządu aptekarskiego,
była delegatem na zjazd aptekarzy, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W obecnej
kadencji jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie
farmacji aptecznej.
mgr Pieńkoś Wiesław – Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska. Członek Rady i Prezydium Lubelskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej, pełni też funkcję Przewodniczącego Komisji ds. aptek
szpitalnych.
mgr Pietrzykowski Michał – Wiceprezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Od 2003 roku
zaangażowany w prace samorządu aptekarskiego. Delegat Gdańskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej na zjazdy aptekarzy. W V kadencji był Prezesem Gdańskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Naczelnej
Rady Aptekarskiej.
mgr Pławska Anna – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Długoletni pracownik PZF „Cefarm”.
Obecnie pełni funkcję konsultanta ds. farmaceutycznych w OIA w Warszawie.
Delegat na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy. Od V kadencji członek Okręgowej Rady
Aptekarskiej i członek Komisji Aptek Ogólnodostępnych.
mgr Rykaczewski Wojciech – Pomorsko – Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy.
Posiada I stopień specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, w V kadencji członek
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Obecnie skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz
delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
mgr Rudnicka Danuta – Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie. Wieloletni
kierownik apteki szpitalnej. Posiada II stopień specjalizacji z zakresu farmacji
aptecznej. Członek Komisji Egzaminacyjnych dla magistrów farmacji. Odznaczona
Medalem za Zasługi dla Aptekarstwa Podkarpacia.

►
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mgr Różalska Halina (pośmiertnie) – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu.
Długoletni kierownik aptek cefarmowskich w Poznaniu i Kościanie. Delegat na
Okręgowy Zjazd Aptekarzy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej III, IV i V
kadencji. Przez okres wielu lat pracy wykazała się wysoką postawą etyczną, oddana
zawodowi i pacjentom.

►

mgr Stróżyk Grzegorz – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. Członek Kaliskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej. Delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Posiada I stopień specjalizacji
z farmacji aptecznej. Członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
mgr Szkopański Wojciech - Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Od III kadencji zaangażowany
w prace samorządu aptekarskiego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds.
Leków, a także był członkiem Komisji ds. Koncesyjnych. Obecnie jest Wiceprezesem
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
mgr Szymańska Grażyna – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Posiada specjalizację I stopnia
z farmacji aptecznej, jest właścicielką i kierownikiem apteki w Opolu. Obecnie pełni
funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Aktywny
członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Izby Gospodarczej .
mgr Tułacz Ewa – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Kierownik i właściciel apteki w Namysłowie.
Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, członek Opolskiego
Oddziału PTF-armu.
mgr Weli – Wegbe Maria – Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie.
Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. W V kadencji pełniła
funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
mgr Wolf Zofia – Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie. Kierownik
i właściciel apteki w Świdwinie. Posiada I i II stopień specjalizacji w zakresie farmacji
aptecznej. Od czasu reaktywowania samorządu aptekarskiego aktywnie uczestniczy
w jego działalności.
mgr Zagórny Grzegorz - Śląska Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach. Członek Śląskiej
Rady Aptekarskiej. Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami
w Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada Brązowy Krzyż Zasługi.
mgr Zielińska Zofia – Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie. Właściciel
i kierownik apteki w Iwoniczu-Zdroju. Delegat na Okręgowe Zjazdy Aptekarzy.
Sędzia Okręgowego Sądu Aptekarskiego I i II kadencji. W III kadencji Przewodnicząca
Sądu Aptekarskiego, a w IV Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.
mgr Zwoliński Józef – Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska . Od początku działalności
Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej czynnie tworzył samorządność
aptekarską na terenie Podlasia. Właściciel apteki w Białymstoku.
mgr Żychowska Jolanta – Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska. W III kadencji pełniła funkcję
Zastępcy Prezesa, obecnie pełni funkcję Skarbnika Kieleckiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej..
mgr Żyto Alina – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska w Kaliszu. Właścicielka apteki w Zdunach.
W organach Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pełniła liczne funkcje. Obecnie
pełni funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
56

Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

X Ogólnopolski Dzień Aptekarza
mgr Żukowska Krystyna – Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska. Aktywny członek samorządu
aptekarskiego, w drugiej kadencji członek Komisji Rewizyjnej, w III kadencji członek
Okręgowej Rady Aptekarskiej. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji
aptecznej.
mgr Żółtowska Bożena Maria – Pomorsko – Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy.
Specjalista I stopnia z zakresu farmacji aptecznej. Obecnie jest członkiem Okręgowej
Rady Aptekarskiej oraz członkiem Komisji ds. Aptek Ogólnodostępnych.

Medal im. B. Koskowskiego 2008 r. (zaległe)
Uchwała NRA Nr V/22/2008 z dnia 3 lipca 2008 r.
mgr farm. Małgorzata Sadurek - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska. Od początku
drogi zawodowej związała się z województwem zachodniopomorskim. Z pasją
szkoli stażystów techników i farmaceutów przekazując im swoją wiedzę zawodową.

Medal im. B. Koskowskiego 2011 r. (zaległe)
Uchwała NRA Nr V/125/2011 z dnia 12 października 2011 r.
mgr farm. Ewa Maria Włodarska – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Aptekarska. Prace
zawodową związała z apteką szpitalną. Jest specjalistą I stopnia z zakresu farmacji
szpitalnej.

Medal im. B. Koskowskiego 2011 r. (zaległe)
Uchwała NRA Nr VI/23/2012 z dnia 13 września 2012 r.
mgr farm. Iwona Bartnicka – Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska. Od 2007 Redaktor
Biuletynu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
mgr farm. Piotr Chwiałkowski – Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
mgr farm. Janina Czępińska – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Stworzyła pracownię
leku cytostatycznego w aptece szpitala niepublicznego, który świadczy usługi
farmaceutyczne dla innych szpitali.
mgr farm. Anna Jadwiga Łohynowicz –Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Wysokiej klasy
specjalista farmacji szpitalnej. Organizuje szkolenia dla farmaceutów szpitalnych.
mgr farm. Małgorzata Piłkowska – Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska . W III
kadencji Rady pełniła funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.
mgr farm. Aniela Polc – Śląska Okręgowa Izba Aptekarska. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

►
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OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY
TYTUŁ STRAŻNIKA WIELKIEJ PIECZĘCI APTEKARSTWA POLSKIEGO
(Uchwała NRA Nr VI/37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.)

mgr Andrzej Bednarz – Śląska Izba Aptekarska. Członek Prezydium i Wiceprezes Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej. Delegat na zjazdy wyborcze. Odznaczony medalem im. prof.
Bronisława Koskowskiego.
dr Danuta Ignyś – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Członek Prezydium Wielkopolskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej I i II kadencji, przewodnicząca Komisji Legislacyjnej
Naczelnej Rady Aptekarskiej II kadencji, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
w IV kadencji. Odznaczona medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.
mgr Ryszard Jasiński – Śląska Izba Aptekarska. Od 1999 r. aktywnie działa w samorządzie
aptekarskim. Pełnił liczne funkcje w organach samorządu aptekarskiego. Obecnie
członek Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Odznaczony medalem im. Bronisława
Koskowskiego.
mgr Irena Zofia Matuszewska – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. . Prezes Wielkopolskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej I i II kadencji, członek Rady Aptekarskiej I-IV kadencji.
Członek rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. Odznaczona
medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Posiada Złoty Krzyż Zasługi.
mgr Konstanty Potocki – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Wieloletni działacz i budowniczy
struktur samorządu aptekarskiego. Jeden z pierwszych prezesów Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Warszawie. Kontynuując rodzinną tradycję farmaceutyczną, wpływał
na wychowanie wielu pokoleń młodych farmaceutów.
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Skrzydlewska – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od początku
swej pracy Pani Profesor jest ściśle związana z działalnością samorządu aptekarskiego
oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Aktywnie uczestniczy w pracach
Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
mgr Monika Urbaniak – Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska. Od 1 grudnia 2002 r.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Pod jej nadzorem powstała
w Rzeszowie nowoczesna baza kontroli leku – Laboratorium Kontroli Jakości Leków.
Posiada tytuł Mecenas Samorządu Aptekarskiego.
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OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WYRÓŻNIENIE
„MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”
(Uchwała NRA Nr VI/38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.)

mgr Edward Bujnowicz – Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska. Niezwykle aktywny członek, od
wielu lat zaangażowany w pracę na rzecz lubuskiego samorządu aptekarskiego.
Sprawował funkcje: prezesa I kadencji, wiceprezesa II i III kadencji, członek
Prezydium Rady IV, V i VI kadencji. 46 lat w zawodzie farmaceuty, specjalista II
stopnia w zakresie farmacji aptecznej.
mgr Waldemar Firek – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Od rozpoczęcia pracy zawodowej
w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie, w 1993 r. podjął działalność,
mającą na celu integrację środowiska aptekarskiego. Przygotowując programy
ważnych przedsięwzięć organizowanych przez izbę (Zjazdy Delegatów, spotkania
integracyjne, bale aptekarzy) przyczynił się, iż stawały się one swoistą wizytówką
Izby.
dr n. przyrodniczych Klementys Kazimiera – Śląska Izba Aptekarska. Działalność w samorządzie
zawodowym rozpoczęła w 1995 r. jako delegat na krajowe i okręgowe zjazdy
aptekarzy. Od 2007 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Jest członkiem Komisji Aptek Szpitalnych i uczestniczy w organizowaniu konferencji
i zebrań naukowo-szkoleniowych dla farmaceutów pracujących w aptekach
szpitalnych.
mec. Elżbieta Nowak – Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska. Pani mecenas od kwietnia 2012
r. prowadzi obsługę prawną Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Czynnie
uczestniczy w życiu Izby prowadząc cotygodniowe dyżury prawne w biurze
Okręgowej Izby Aptekarskiej, biorąc udział w Okręgowych Zjazdach Aptekarskich
oraz reprezentując członków izby w sprawach związanych z zawodem.
mec. Krzysztof Urbański – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska. Pan Mecenas świadczy
nieprzerwanie usługi prawne na rzecz Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
od 2001 r. Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych
dotyczących refundacji leków, szeroko rozumianej gospodarki lekowej oraz
samorządu aptekarskiego.

►
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Postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju
samorządu zawodowego farmaceutów

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
mgr farm. Alina Fornal – bardzo aktywny członek samorządu aptekarskiego.
W poprzednich kadencjach pełniła funkcję przewodniczącej
Aptek Ogólnodostępnych ORA w Warszawie. Od 2007 r. pełni
funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej i delegat na Okręgowy
i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Odznaczona Medalem im. prof.
Bronisława Koskowskiego.
mgr farm. Wacław Korzeniowski – aktywny członek Białostockiej Rady Aptekarskiej. Wiceprezes Białostockiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w III I IV kadencji. W V kadencji pełnił funkcję Prezesa
Białostockiej ORA. Aktywnie zaangażowany w prace podlaskiego samorządu dotyczące legislacji. Odznaczony Medalem
im. prof. Bronisława Koskowskiego i posiada Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
mgr farm. Magdalena Majewska – aktywny członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie od chwili reaktywowania samorządu
aptekarskiego. Od V kadencji członek Okręgowej rady Aptekarskiej. Delegat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem im. prof.
Bronisława Koskowskiego.
mgr farm. Ryszard Wiśniewski – członek Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, kultywujący tradycje rodzinne. Uczestniczył w założeniu
samorządu na Opolszczyźnie i od tego czasu jest aktywnym,
społecznym działaczem Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem
im. prof. Bronisława Koskowskiego.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
mgr farm Barbara Miciuła – członek Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze. Długoletni pracownik i kierownik apteki
szpitalnej. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej.
W V i VI kadencji – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej. Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.
mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman – aktywny członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Od czasu powstania izb aptekarskich do
chwili obecnej czynnie uczestniczy w pracach samorządu.
Aktualnie jest wiceprezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Łodzi na rejon skierniewicki. Piątą kadencję jest członkiem
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi
i Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.
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ZMIENIAMY ŚWIAT. DLA CIEBIE

Historia Firmy Gedeon Richter to ponad 110 lat. W tym czasie koncern zyskał zaufanie społeczeństw w wielu
krajach, stał się solidną marką farmaceutyczną i synonimem wysokiej jakości. Firma przyczyniła się do licznych
odkryć naukowych w dziedzinie farmacji. Swoją wytężoną pracą pokolenia chemików, inżynierów, lekarzy,
farmaceutów i specjalistów tworzyły fundamenty sukcesów odnoszonych przez koncern.
Gedeon Richter to bogata tradycja, światowe uznanie, wysoki prestiż, ale również dbałość o stały rozwój. Firma
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić społeczności międzynarodowej dostęp do skutecznych leków, dzięki
którym jakość życia wielu ludzi ulega poprawie.

Grupa Richter – marka globalna
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Strategiczny
inwestor

Odpowiedzialny
partner

Nowoczesne leki
i szczepionki

W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje
z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i transparentną współpracę.
Mamy świadomość szczególnych wymagań społecznych wobec firm funkcjonujących w obszarze ludzkiego życia
i zdrowia. Dlatego bierzemy bezwzględną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo swoich leków, a także
od lat wyznaczamy i promujemy dobre praktyki prowadzenia działalności w sektorze farmaceutycznym.
Wspieramy rozwój polskiej nauki i medycyny, współpracując ze środowiskiem lekarzy, pielęgniarek, położnych
i farmaceutów. Ponadto, wraz z różnymi partnerami społecznymi, prowadzimy liczne akcje edukacyjne i programy
społeczne promujące profilaktykę zdrowotną. Dbamy o rozwój naszych pracowników i tworzymy bezpieczne
środowisko pracy. Pomagamy także lokalnym społecznościom i przykładamy wagę do ochrony środowiska
naturalnego.
W 2013 firma GSK zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce organizowanym
przez Dziennik Gazetę Prawną, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz PwC. Jako pierwsi
w branży farmaceutycznej w Polsce wydaliśmy raport społeczny, który przedstawia kompleksowe informacje i dane
związane z działalnością firmy w kontekście ładu korporacyjnego, społecznym i środowiskowym. Druga edycja
raportu podsumowująca lata 2011 i 2012 roku jest dostępna na stronie www.gsk.com.pl
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Polpharma
– partner środowiska farmaceutycznego
Polpharma jest największym polskim producentem leków i substancji farmaceutycznych. Na pozycję
lidera pracuje od ponad 75 lat, wytwarzając produkty najwyższej jakości, wspierając rozwój polskiej nauki oraz
prowadząc kampanie prozdrowotne i edukacyjne.
Polpharma jest międzynarodową grupą, w której skład wchodzą zakłady produkcyjne w Starogardzie Gdańskim
i Sieradzu oraz w Rosji i Kazachstanie. W 2012 roku do grupy dołączyła jedna z największych polskich firm farmaceutycznych – Polfa Warszawa.
Polpharma poszukuje innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach działania. Inwestuje znaczące środki we własne prace badawczo-rozwojowe, pozyskuje również fundusze z unijnych programów pomocowych. Firma
wdraża innowacje procesowe i technologiczne, dzięki czemu produkowane leki coraz bardziej przyjazne dla pacjenta
a procesy wytwarzania są efektywne i bezpieczne dla środowiska. W 2011 roku Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
SA zostały uznane za najbardziej innowacyjną
firmę w Polsce w rankingu opracowanym przez
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. W 2013
roku firma otrzymała Nagrodę Prezydenta RP
w kategorii „Innowacyjność”   za opracowanie
innowacyjnych technologii i wdrożenie do
produkcji serii substancji aktywnych z grupy leków przeciw osteoporozie: Alendronian
Sodu, Risedronian Sodu, Kwas Zoledronowy
i Ibandronian Sodu.
Produkty wytwarzane przez Polpharmę spełniają surowe wymogi Dobrej
Praktyki Wytwarzania (GMP). Dzięki temu leki
są produkowane zawsze w taki sam sposób
i spełniają surowe standardy jakości. Pełna
hermetyzacja produkcji pozwala na ochronę
leków przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, a także ochronę pracowników przed kontaktem z substancjami chemicznymi. W produkcji leków stosowane są tylko i wyłącznie
substancje spełniające wysokie standardy
unijne.
Polpharma od lat jest partnerem środowiska farmaceutycznego. Poprzez różne projekty aktywnie wspiera rozwój farmaceutów.
Firma jest założycielem Naukowej Fundacji
Polpharmy, która finansuje realizację projektów naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. W jedenastu edycjach konkursu wpłynęło
ponad 500 projektów prac badawczych z czego granty przyznano 59 zespołom. Dodatkowo
Fundacja od 2005 roku finansuje nagrodę dla
zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Prac
Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych
organizowanego przez Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne oraz funduje stypendia doktoranckie dla młodych naukowców.
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Szukamy odpowiedzi na pytanie:

Jaką rolę możemy odegrać w poprawie jakości życia każdego pacjenta?
I codziennie przekładamy ją na konkretne działania.
Teva jest wiodącą na świecie firmą farmaceutyczną. Należy do pierwszej
dziesiątki firm farmaceutycznych świata. W 60 krajach świata, 73 fabryki
Teva produkują ponad 70 miliardów tabletek rocznie.
Firma koncentruje się na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości opieki
zdrowotnej poprzez rozwój, produkcję i wprowadzanie do obrotu leków
generycznych, innowacyjnych, specjalistycznych i substancji czynnych
– w przystępnych cenach.
W dwóch zakładach produkcyjnych w Krakowie i Kutnie, Teva produkuje
4 miliardy tabletek rocznie zapewniając najszerszą ofertę preparatów
i będąc jednocześnie drugim pod względem liczby opakowań dostawcą
leków w kraju. Co minutę leki Teva zażywa 145 pacjentów.

pomagamy

społeczeństwu

Teva posiada w swoim portfolio antybiotyki, leki stosowane w cukrzycy,
osteoporozie, zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach
urologicznych, serca, układu oddechowego, transplantologii i leczeniu
nowotworów. Teva jest też wiodącym dostawcą produktów dostępnych
bez recepty w tym takich marek jak Hepatil, Flegamina, Vibovit czy
Aviomarin oraz w ramach partnerstwa biznesowego marki Vicks.
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Farmaceuci spotkają się
w mieście Łukasiewicza

Co można zrobić, aby starsi ludzie lepiej
przestrzegali zaleceń lekarskich? Jakie zagrożenia niesie wielolekowość, a jakie niesystematyczne przyjmowanie leków? Jaka jest rola farmaceutów w starzejącym się społeczeństwie?
To pytania, na które odpowiedzą uczestnicy
konferencji „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi”, która odbędzie się 6
września 2013 roku w Jaśle.
Wydarzenie organizowane przez Urząd Miasta Jasła i Instytut Łukasiewicza wpisuje się w obchody 160. rocznicy powstania światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. Jego podstawy
stworzył… farmaceuta, Ignacy Łukasiewicz. Wynalazca lampy naftowej w latach 1857-1867 prowadził
w Jaśle aptekę i równocześnie rozwijał przemysł
wydobywczy. Był wzorowym pracodawcą, pionierem ubezpieczeń emerytalnych i filantropem troszczącym się o najsłabszych.
– Na konferencję do Jasła przyjadą farmaceuci z całego Podkarpacia. Chcemy połączyć kultywowanie pamięci o Ignacym Łukasiewiczu z możliwością poszerzenia swoich kompetencji w zakresie
współpracy ze starszymi pacjentami aptek – mówi
magister Lidia Czyż, przewodnicząca Zespołu Sekcji
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zastępca prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. Podkarpacka OIA jest partnerem wydarzenia.
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

W organizację spotkania zaangażowała się
także m.in. Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Prestiżowy charakter wydarzenia wzmacnia patronat Marszałka Województwa
Podkarpackiego, Podkarpackiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
Jasło konsekwentnie buduje wizerunek „Miasta Wiedzy”, które czerpie z dziedzictwa Łukasiewicza. W miejscu dawnej apteki Łukasiewicza samorząd stara się utworzyć obiekt muzealno-turystyczny z multimedialną i interaktywną prezentacją.
Redakcja Aptekarza Polskiego objęła Konferencję patronatem medialnym. W następnym numerze opublikujemy informację dotyczącą przebiegu Konferencji.
Poniżej prezentujemy exlibris autorstwa nieodżałowanego doktora farmacji Krzysztofa Kmiecia
poświęcony wielkiemu uczonemu Ignacemu Łukasiewiczowi.
Opracowano na podstawie informacji
Instytutu Łukasiewicza
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"Bezpieczna Farmakoterapia"
Zapraszam na kolejną piątą już Konferencję, tym razem poświęconą diagnostyce
i terapii chorób nowotworowych płuc i jelita
grubego, terapii dwóch największych „zabójców”.
Nowotwory są efektem oddziaływania
trzech czynników: genów, na które nie mamy
wpływu, niekorzystnych czynników środowiskowych, których możemy w dużym stopniu
unikać oraz coraz dłuższego życia.
Polscy chorzy mają ograniczony dostęp
do nowoczesnych celowanych leków, lecz nie
da się tego zrzucić wyłącznie na naszą kondycję finansową, choć na leczenie raka wydajemy niecałe 30% tego co inni.
Nie mogą do nas „przebić się” leki nowatorskie, mimo iż Agencja Oceny Technologii Medycznych potwierdziła opłacalność ich
stosowania.
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Preparaty zarejestrowanie zaś czekają
długo na decyzję refundacyjną resortu oraz
na programy lekowe kontraktowane w szpitalach.
Część chorych mogłaby otrzymać nowe,
oczekujące na rejestrację leki bezpłatnie w ramach tzw. programów rozszerzonego dostępu, realizowane w większości europejskich
krajów, ale nie w Polsce, ponieważ brakuje
ustawowych rozwiązań.
Walka z rakiem powinna być priorytetem nie tylko dla onkologów, ale również dla
najważniejszych polityków w państwie.
mgr Janina Pawłowska
Ekspert w Departamencie Farmacji Szpitalnej
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Fundator Fundacji "Bezpieczna Farmakoterapia"
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – MAJ 2013

W maju 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 73 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu
w Polsce, dotyczących 37 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja
czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już
na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody
kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 2013, został opublikowany przez
Urząd 25 czerwca 2013.

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne;
A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej
Benzydaminum: Hascosept Dental (Hasco-Lek)
aerozol to rozszerzenie względem wprowadzonego
wcześniej aerozolu i płynu Hascosept. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux
(ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben
(Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce
0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006
Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce
0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept
i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum
Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod
wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod
nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki
Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają
głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawił się
jeszcze na rynku preparat Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).
Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli
oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle
w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy
klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory
pompy protonowej
Esomeprazolum: Esolifa i Emepradis (oba: Sigillata) to odpowiednio 20. i 21. zarejestrowana marka ezomeprazolu. Na rynek wprowadzono 3 leki:
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

Nexium (AstraZeneca; lek oryginalny), od października 2010 Emanera (Krka) i od stycznia 2012 Helides
(Zentiva; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę
Ethypharm pod nazwą Prazectol). Nie pojawiły się
jeszcze w sprzedaży preparaty: Esogasec (Regiomedica), Esomeprazol Actavis, Esomeprazole Polpharma inj., Esomeprazol Renantos, Esomeprazol Teva,
Feprasol (Specifar), Mapresol (Specifar), Meprene
(Ethypharm), Nuclazox (ICN Polfa Rzeszów), Prospes
(Specifar), Refluxend (Alvogen), Remesolin (Actavis),
Spemeprol (Specifar), Stomezul (Sandoz), Texibax
(Ranbaxy) i Zoleprin (Hygia). Skreślono z Rejestru:
Eranoprazol (Ranbaxy), Esomeprazol +Pharma, Esomeprazol-Ratiopharm, Esoranban (Ranbaxy), Nexpes (Specifar).
Omeprazolum: Omeprazole Ranbaxy to 30. zarejestrowana marka omeprazolu. W postaci doustnej na
rynek wprowadzono 17 marek: Bioprazol i od maja
2009 Bioprazol Bio (Biofarm), Exter (Rubio), Gasec
Gastrocaps (Mepha), Helicid i od marca 2012 Helicid Forte (Zentiva), Losec (AstraZeneca; lek oryginalny), Ortanol Max i Ortanol Plus (Sandoz), Polprazol
(Polpharma) i od stycznia 2010 Polprazol Acidcontrol (Polpharma; zmiana nazwy z Polprazol dla dawki
10 mg) oraz od maja 2009 Polprazol PPH (Polpharma), Prazol i od czerwca 2011 Prazol Neo (Polfa
Pabianice), od lipca 2007 Loseprazol (Pro.Med.CS),
od sierpnia 2008 Progastim (Recordati), od grudnia
2008 Agastin (Liconsa; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omolin), od grudnia 2010 Piastprazol (Aflofarm), od lutego 2011 Ultop (Krka), od marca 2012 Heligen (Mylan), od czerwca 2012 Goprazol
(S-Lab; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Polpharma pod nazwą Polprazol PPH), od września
2012 Omeprazolum 123ratio (lek wprowadzony na
rynek od maja 2009 pod nazwą Tulzol, następnie
zmiana nazwy na Omeprazolum 123ratio) i od maja
2013 Omeprazole Genoptim (Synoptis; lek wprowa-►
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► dzony wcześniej pod nazwą Groprazol przez Polfę

Grodzisk, któremu zmieniono nazwę na Omeprazol
APPH, następnie wprowadzono na rynek od maja
2011 pod nazwą Omeprazole Phargem, po czym
zmieniono nazwę na Omeprazole Genoptim).
Spośród nich bez recepty jest dostępnych 5 leków: Bioprazol Bio (Biofarm), Ortanol Max (Sandoz), Piastprazol (Aflofarm), Polprazol Acidcontrol
(Polpharma) i Prazol Neo (Polfa Pabianice).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bostomac (Chemo Iberica), Ipegen (Jenson Pharmaceutical Services), Losec Pro (AstraZeneca), Nozer (Ranbaxy),
Omar i Omar Max (Sandoz), Omeprazamyl (Jenson
Pharmaceutical Services; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omejenson), Omeprazol Aurobindo, Omeprazole-1A Pharma, Omeprazole Jenson (Generics), Omeprazol Medana (Medana Pharma), Omeprazol Quisisana, Ortanol MUT (Sandoz),
Polprazol Max (Medana Pharma; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Omeprazol Medana, z kolei
zmiana nazwy na Polprazol Optima, a następnie na
Polprazol Max) i Sinomenorm (+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 4 marki preparatów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), Losec (AstraZeneca), Ortanol (Sandoz) i od listopada 2009 Polprazol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie preparat iniekcyjny
Omeprazol Mylan.
Skreślono z Rejestru: Gasec (Mepha), Losec 10 (AstraZeneca), Omepragal (BMM Pharma), Omeprazol Arrow (Arrow Poland; lek wprowadzony wcześniej pod
nazwą Ulzol przez Plivę Kraków, któremu następnie
zmieniono nazwę na Omeprazol Pliva, a na koniec
na Omeprazol Arrow), Omeprazol-Egis, Omeprazol-Ratiopharm inj., Omeprazol-Stada, Omeprazol Teva
(postać iniekcyjna była obecna na rynku od czerwca
2009), Prazigast (Jelfa; lek był obecny na rynku od
czerwca 2009).
A07 – Leki przeciwbiegunkowe o działaniu
przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym stosowane w chorobach jelit; A07F/A07FA – Drobnoustroje przeciwbiegunkowe
Lactobacillus spp.: Lakcid i Lakcid forte (Biomed
Lublin) w kapsułkach to rozszerzenie względem
wprowadzonego wcześniej proszku do przygotowania zawiesiny doustnej (ampułki, fiolki i torebki).
Zarejestrowane są i wprowadzone na rynek 3 marki produktów leczniczych zawierających bakterie
probiotyczne rodzaju Lactobacillus: Lacidofil (Lallemand; preparat zarejestrowany i wprowadzony
pierwotnie pod nazwą L.Acidophilus), Lacteol Fort
(Aptalis) oraz Lakcid, Lakcid forte i Lakcid L (Biomed
Lublin).
Ponadto wprowadzono wiele środków spożywczych
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zawierających bakterie Lactobacillus o różnym zastosowaniu, m.in.: A-C Zymes (4Life), Apteo Multi Flora dla kobiet (Synoptis), Bio Osłona (Biomed
Kraków), BioGaia Prodentis i BioGaia Protectis (BioGaia), Coloflor GG (Oleofarm, Pietrzykowice), Dicoflor, Dicoflor Active i Dicoflor Junior (Dicofarm), Kosmoski (Walmark), Laccillus (Bioton i PharmaSwiss),
Lacibios Femina (Asa), Lacidoforte (Institut Rosell),
Lactiv Baby (Farma-Projekt), Lactoflor Bio Plus (Asa),
Lakcibios (Asa), Lakcid Kaps, Lakcid Tabs i Lakcid
Tabs Junior (Biomed Lublin), Lakcillus (Bioton), Laktifort (Perffarma), Laktoplant (Laktoplant), Latopic
(Biomed Kraków), Laximed (Sequoia), Nutrilac (Adamed), Nutriplant (Adamed), Pearls Femina (Morishita Jintan), Profemin Intima (Oleofarm, Pietrzykowice), ProHer Intima (Alpepharma), Provag (Biomed
Kraków), Sanprobi IBS (IPC/Sanum Polska), Tamcilac (Atris), Trivagin (Verco). Na rynek wprowadzono
także środki spożywcze zawierające bakterie Lactobacillus w połączeniu z innymi składnikami, a także
preparaty zawierające inne bakterie probiotyczne
(Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus) i drożdże (Saccharomyces).

B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłączeniem heparyny)
Acidum acetylsalicylicum: Hascopyrin Cardio
(Hasco-Lek) to 11. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów kwasu acetylosalicylowego. Na rynek wprowadzono 9 marek: Acard (Polfa Warszawa), Acesan (Sun-Farm), Aspirin Cardio (Bayer; lek
wprowadzony wcześniej pod nazwą Aspirin Protect
100), Bestpirin (Teva), Cardiopirin (Colfarm), Encopirin Cardio 81 (Medicofarma), Polocard (Polpharma),
Proficar (Adamed) i od lutego 2012 Aspifox (Actavis). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat
Vasopirin (ICN Polfa Rzeszów). Skreślono z Rejestru:
Ratiocard (Ratiopharm).
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
Octocogum alfa: Recombinate (Baxter) w 3 dawkach do wlewów dożylnych z rozpuszczalnikiem 5
ml jest preparatem zawierającym rekombinowany
czynnik VIII i stanowi rozszerzenie w stosunku do
zarejestrowanych wcześniej opakowań z rozpuszczalnikiem 10 ml. Ponadto w ramach centralnej
procedury unijnej zarejestrowano wcześniej 3 leki
o tym składzie, ale żaden nie pojawił się dotychczas
na rynku w Polsce: Advate (Baxter), Helixate Nexgen
(Bayer Schering) i Kogenate Bayer.
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C – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste
Enalaprilum: Enalapril Medana to 6. zarejestrowana marka enalaprylu. Do obrotu wprowadzono
5 leków: Benalapril (Berlin-Chemie), Enap (Krka),
Enarenal (Polpharma), Mapryl (Polfa Warszawa) i od
kwietnia 2012 Enalapril Vitabalans (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Enalatin). Skreślono
z Rejestru: Ednyt (Gedeon Richter; lek był obecny
na rynku), Enalapril Mepha, Enazil (Teva Kraków),
wprowadzony w listopadzie 2008 Enalapril-1A Pharma (wprowadzony wcześniej pod nazwą Epril) oraz
Epril (Hexal).
Ramiprilum: Ramipril Teva i Ramipril Accord
(Accord Healthcare) to odpowiednio 20. i 21. zarejestrowana marka ramiprylu, zaś Ramipril Aurobindo
w dawce 2,5 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek tego leku. Do
obrotu wprowadzono 14 preparatów: Mitrip (123ratio), Piramil (Sandoz), Ramicor (Ranbaxy), Tritace
(Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od grudnia 2006
Axtil (Adamed), od lutego 2007 Vivace (Actavis), od
kwietnia 2007 Polpril (Polpharma), od października
2007 Ramve (Farma-Projekt), od grudnia 2007 Ramistad (Stada), od listopada 2008 Apo-Rami (Apotex), od marca 2009 Ampril (Krka), od października
2010 Ramipril Actavis, od lutego 2012 Ramipril Pfizer i od czerwca 2012 Rami-A (Arrow Poland).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Ramigamma (Woerwag), Ramipril +Pharma, Ramipril
Aurobindo, Ramipril-Lupin, Ramipril Teva. Skreślono
z Rejestru: Ramipril Ozone (Labormed) i Ramipril-Ratiopharm (zarejestrowany pierwotnie przez Galex d.d. jako Ramilex; lek był obecny na rynku od
czerwca 2008).
C09B - Inhibitory ACE, leki złożone; C09BA –
Inhibitory ACE i leki moczopędne; C09BA04 –
Peryndopryl i leki moczopędne
Perindoprilum+indapamidum: Perindopril + Indapamide Krka (zawiera peryndopryl w połączeniu
z erbuminą i indapamid) w 2 dawkach (4 mg+1,25
mg i 8 mg+2,5 mg) to 14. zarejestrowana marka
preparatów o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 3 marki (Co-Prenessa, Noliprel Forte/Bi-Forte, Tertensif Kombi/Bi-Kombi),
w tym 4 preparaty zawierające peryndopryl w połączeniu z argininą i indapamid (zastąpiły wcześniejsze
preparaty zawierające peryndopryl w połączeniu
z erbuminą i indapamid): Noliprel Forte (Anpharm)
i Tertensif Kombi (Servier), zawierające 5 mg peryndoprylu i 1,25 mg indapamidu oraz Noliprel Bi-Forte (Servier; lek zarejestrowany początkowo pod
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nazwą Peryndopryl arginine + Indapamid Servier)
i Tertensif Bi-Kombi (Anpharm; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Peryndopryl arginine + Indapamid Anpharm), zawierające 10 mg peryndoprylu i 2,5 mg indapamidu oraz od czerwca 2008 lek
Co-Prenessa (Krka Polska) zawierający peryndopryl
w połączeniu z erbuminą i indapamid w 3 dawkach:
2 mg + 0,625 mg, 4 mg + 1,25 mg oraz 8 mg +2,5
mg.
Zarejestrowanych jest także 10 marek leków dotychczas nie wprowadzonych do obrotu: Co-Presomyl (2,5 mg+0,625 mg) i Co-Presomyl Forte (5
mg+1,25 mg; Generics), Co-Tensinor (2,5 mg+0,625
mg) i Co-Tensinor Forte (5 mg+1,25 mg; Generics),
Indix Combi (Teva; zawiera tosylan peryndoprylu;
2 dawki: 2,5 mg+0,625 mg i 5 mg+1,25 mg), Lextril Combo (Glenmark; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg
i 4 mg+1,25 mg), Noliprel (Servier; 2,5 mg+0,625
mg), Noliterax (Servier; 8 mg+2,5 mg), Panoprist
(Sandoz; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg),
Perindopril Indapamide Arrow (Arrow Poland; 2
dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg), Prenix N
(Anpharm; 2,5 mg+0,625 mg), Romapal (Galex d.d.;
2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg).
Skreślono z Rejestru lub wygasły pozwolenia: Arifon
Kombi (Anpharm; 4 mg+1,25 mg), Davapamid (Gedeon Richter Polska; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4
mg+1,25 mg), Indix Combi (Ratiopharm; 2 dawki: 2
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Ratiotensin), Perilexin (Galex
d.d.; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg), Peryl
Combi (ICN Polfa Rzeszów; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg
i 4 mg+1,25 mg), Peryndopryl+Indapamid Servier
(2 mg+0,625 mg), Prenix (Anpharm; 2 mg+0,625
mg), Prestarium Plus (Servier; 4 mg+1,25 mg), Teraxans (Anpharm; 8 mg+2,5 mg).
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II,
leki proste
Telmisartanum: Telmisartan Arrow (Arrow Poland)
to 29. zarejestrowana marka telmisartanu. Na rynek
w Polsce zostało wprowadzonych 12 leków: Micardis (Boehringer Ingelheim), Pritor (Bayer), od października 2010 Tolura (Krka), od lutego 2012 Tezeo
(Zentiva), od kwietnia 2012 Telmizek (Adamed; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Zmertan), od
maja 2012 Actelsar (Actavis), od sierpnia 2012 Telmix (Biofarm), od listopada 2012 Polsart (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan Sigillata), Telmisartan Sandoz i Zanacodar
(PharmaSwiss), od kwietnia 2013 Telmisartan Apotex i od lipca 2013 Telmisartan Mylan. Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży: Angioton (M.R. Pharma),
Dinortes (Liconsa), Kinzalmono (Bayer), Mirpresoc
(Liconsa), Telmark (Glenmark), Telmisartan +Phar- ►
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►ma, Telmisartan Actavis, Telmisartan Egis, Telmisar-

tan M.R. Pharma, Telmisartan Ranbaxy, Telmisartan-Ratiopharm, Telmisartan Renantos, Telmisartan
Teva, Telmisartan Teva Pharma, Telmisartan Torrent
i Telmotens (Alvogen). Skreślono z Rejestru: Tanydon (Gedeon Richter).
C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki
moczopędne;
C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne
Irbesartanum+hydrochlorothiazidum:
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo to 13. zarejestrowany lek o podanym składzie. Na rynek w Polsce wprowadzono 2 leki: CoAprovel (Bristol-Myers
Squibb) i od stycznia 2012 Irprezide (Actavis). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Arablocktans (Liconsa), Cobersigal (Galex d.d.), Ifirmacombi (Krka),
Irbesartan HCT Fair-Med, Irbesartan HCT Pfizer,
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan
Hydrochlorothiazide Zentiva (Sanofi-Aventis; poprzednia nazwa: Irbesartan Hydrochlorothiazide
Winthrop), Irbezyd Combi (Polpharma), Karvezide (Sanofi-Aventis) i Lartokaz (Liconsa). Skreślono
z Rejestru: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma.
C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne
Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candepres HCT (Sandoz) w dawkach 32 mg + 12,5 mg
i 32 mg + 25 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej 2 zestawień z niższą dawką kandesartanu. Zarejestrowano 11 marek leków
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 3 leki:
od września 2011 Karbicombi (Krka), od grudnia
2011 Candepres HCT (Sandoz) i od grudnia 2012
Carzap HCT (Zentiva). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Canderox HCTZ (Medicplast),
Candesartan HCT Actavis, Candesartan HCT Pfizer,
Candesartan HCT-Ratiopharm, Candesartan HCT
Teva, Candesartan/HCT Teva, Candezek Plus (Adamed), Kandesar Comp (Orion; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Kandesar HCT). Skreślono
z Rejestru: Candertan HCT (Gedeon Richter Polska),
Co-Akanid (+Pharma).
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów,
leki proste; C10AX – Inne leki wpływające na
stężenie lipidów;
Ezetimibum: Tactus (Sandoz) to aktualnie 3. zarejestrowana marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Ezetrol (Merck Sharp & Dohme).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Lipegis (Egis).
Skreślono z Rejestru: Ezetimibe Teva.
C10B - Leki wpływające na stężenie lipidów,
leki złożone; C10BX - Inhibitory reduktazy
HMG CoA, leki złożone inne
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Atorvastatinum+ amlodipinum: Atordapin (Krka)
i Amlodipine/Atorvastatine Krka to odpowiednio 3. i 4. rejestracja leku o podanym składzie. Do
sprzedaży wprowadzono od stycznia 2012 Amlator
(Gedeon Richter). Nie pojawił się jeszcze na rynku
preparat Amlodipine/Atorvastatin Pfizer. Skreślono
z Rejestru: Caduet (Pfizer).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny,
preparaty jednofazowe; G03AA11 – Norgestymat i estrogen
Norgestimatum+ethinylestradiolum:
Norgestimate/Ethinylestradiol Famycare (Famy Care) to
2. zarejestrowany środek o podanym składzie. Do
sprzedaży wprowadzono Cilest (Janssen-Cilag).
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane
w łagodnym przeroście gruczołu krokowego;
G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu
Dutasteridum: Dutasteride Teva to 2. zarejestrowana marka dutasterydu, a 1. lek generyczny. Na rynek
wprowadzono lek oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline).
H – Leki hormonalne działające ogólnie,
z wyłączeniem hormonów płciowych
i insulin
H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy;
H03A – Preparaty z tarczycy; H03AA – Hormony tarczycy
Levothyroxinum:
Levothyroxine
Norpharm
(Norpharm Regulatory Services) w nowej postaci
roztworu doustnego w 2 dawkach to 5. zarejestrowana marka preparatów lewotyroksyny. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Eltroxin (Aspen), Euthyrox N (Merck) i Letrox (Berlin-Chemie). Nie pojawił
się jeszcze na rynku preparat Levothyroxine Teva.
Skreślono z Rejestru: Euthyrox (Merck) i Thyrax Duotab (Organon).
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji
Ceftriaxonum: Ceftriaxone Kabi (Fresenius Kabi)
to 7. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek
wprowadzono 5 leków: Biotrakson (Polpharma),
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Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Lendacin (Lek, Sandoz), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września
2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Nie pojawił
się jeszcze w sprzedaży Ceftriaxone Actavis. Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Pliva (Teva Kraków),
Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha), Oframax (Ranbaxy) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).
J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolidum: Dilizolen (Helm) w postaci iniekcji to
2. zarejestrowana marka linezolidu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Zyvoxid (Pfizer) w postaci
doustnej i iniekcyjnej. Skreślono z Rejestru: Linezolid Teva.
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Voriconazolum: Voriconazol Polpharma to 3. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie
pojawił się jeszcze na rynku Voriconazole Accord
(Accord Healthcare).

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny
Capecitabinum: Lorpeda (PharOs Generics) to
18. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek
wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis,
Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine
Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya
(Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą
Capecitabine Krka), Symloda (SymPhar), Vopecidex
(PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).
Gemcitabinum: Gemcitabine Kabi (Fresenius Kabi)
to 24. zarejestrowana marka leków z gemcytabiną.
Na rynku pojawiło się 14 leków: Gemzar (Eli Lilly;
lek oryginalny), od lipca 2009 Dercin (Egis), od października 2009 Gitrabin (Actavis), od kwietnia 2010
Gemcitabine Polpharma, od lipca 2010 Gemcitabine Medac, od października 2010 Gemcit (Fresenius
Kabi) i Gemliquid (Ebewe), od lutego 2011 Gemcitabine Accord (Accord Healthcare), od listopada 2011
Symtabin (SymPhar), od marca 2012 Gemsol (Ebewe), od czerwca 2012 Gemcitabine Hospira, od lipca 2012 Gemcitabine Polfa Łódź, od września 2012
Gembin (Actavis) i od czerwca 2013 Gemcitabinum
Accord (Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013

ży preparaty: Gemalata (Sigillata), Gemcel (Celon),
Gemcitabin Cancernova, Gemcitabine CSC (CSC
Pharmaceuticals Handels), Gemcitabine Mylan,
Gemcitabine Pharma-Data (Fair-Med Healthcare),
Gemcitabine Sandoz, Gemcitabine Strides (Strides
Arcolab) i Gemstad (Stada).
Skreślono z Rejestru: Gemcitabin-Ebewe (lek był
obecny na rynku od września 2009), Gemcitabine
Caduceus Pharma, Gemcitabine Egis, Gemcitabine Teva (preparat zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Sigillata pod nazwą Getmisi, był obecny na
rynku od lipca 2012), Gemcitabine Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm, Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN
Polfa Rzeszów).
L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany
Docetaxelum: Docetaxel Polpharma, Docetaxel
Apotex i Tolnexa (Krka) to odpowiednio 20., 21.
i 22. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek
wprowadzono 6 leków: Taxotere (Aventis Pharma),
od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma),
od listopada 2010 Docetaxel Teva, od sierpnia 2011
Camitotic (Actavis; lek wprowadzony do obrotu
w grudniu 2010 pod pierwotną nazwą Daxtere), od
marca 2012 Docetaxel Hospira i od marca 2013 Docetaxel Accord (Accord Healthcare). Nie pojawiły się
dotychczas w sprzedaży: Docefim (Alfred E. Tiefenbacher), Docetaxel Egis, Docetaxel Kabi (Fresenius
Kabi), Docetaxel Lek (Sandoz), Docetaxel Mylan, Docetaxel Pfizer, Docetaxel Pharmaki Generics, Docetaxel Stada (zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Cetadocure), Docetaksel Strides (Strides Arcolab),
Docetaxel Teva Pharma, Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma), Symtaxel (SymPhar) i Taxegis (Egis).
Skreślono z rejestrów: Celotax (Celon), Docefrez
(Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel
Medana (Medana Pharma), Docetaxel Polpharma,
Docetaxel Teva Generics.
L02 – Leki hormonalne;
L02A – Hormony i ich analogi; L02AE – Analogi
hormonu uwalniającego gonadotropinę
Leuprorelinum: Lutrate Depot (CSC Pharmaceuticals Handels) 4. zarejestrowana marka preparatów
leuproreliny. Na rynek wprowadzono formy iniekcyjne Lucrin Depot (AbbVie; lek oryginalny) i od
marca 2008 Eligard (Astellas) oraz od grudnia 2011
implant Leuprostin (Sandoz; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Leuprorelin Regiomedica). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Lucrin PDS
(AbbVie) w postaci mikrosfer do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu; L02BG – Inhibitory aromatazy
Anastrozolum: Anastrozol Dr. Max to aktualnie 26.►
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►zarejestrowana marka anastrozolu. Na rynek zosta-

ło wprowadzonych 14 leków: Arimidex (AstraZeneca; lek oryginalny), Atrozol (Vipharm), od lipca 2008
Mamostrol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej
jako Biostrol), od sierpnia 2008 Ansyn (Actavis),
od listopada 2008 Egistrozol (Egis; zarejestrowany
wcześniej jako Strazyn), od stycznia 2009 AnastroLek (Sandoz), od lutego 2009 Anastralan (ICN Polfa
Rzeszów), od kwietnia 2009 Symanastrol (SymPhar),
od września 2009 Anastrozol Teva, od października
2009 Zolastrol (Biogened), od stycznia 2011 Anastrozole Accord (Accord Healthcare), od marca 2011
Anastrozol Medac i Apo-Nastrol (Apotex) oraz od
lipca 2012 Anastrozol Bluefish.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Anastelb (Stada), Anastrin (Adamed), AnastroGen
(Generics), Anastrozole Orion, Anastrozol Synthon,
Axastrol (Grindex), Deltasolde (Helm Pharmaceuticals), Epsisolde (Agila Specialties), Gammasolde
(Helm Pharmaceuticals), Ozolan (Glenmark) i Zolitrat (Novisis Pharma).
Skreślono z Rejestru: Acydex (Temapharm), Anastrozol +Pharma (lek był obecny na rynku od listopada 2010), Anastrozole Arrow (Arrow Poland; lek
był obecny na rynku od listopada 2009), Anastrozole BMM Pharma, Anastrozole PharOs, Anastrozol
Jacobsen, Anastrozol Niche (Niche Generics), Anastrozol Pliva (Teva Kraków), Anastrozol-Ratiopharm
(lek był obecny na rynku od maja 2008), Arinel
(US Pharmacia), Brestazol (Regiomedica), Ebezolid
(Ebewe), Mammozole (Gedeon Richter; preparat
zarejestrowany wcześniej przez Helm Pharmaceuticals pod nazwą Anasolde), Trasolette (ICN Polfa
Rzeszów; preparat zarejestrowany wcześniej przez
Helm Pharmaceuticals pod nazwą Betasolde), Zelotrin (Ranbaxy), Zenbrest (Zentiva).
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AX – Inne leki hamujące układ odpornościowy
Methotrexatum: Metotab (Medac) to 3. zarejestrowana doustna marka metotreksatu. Do sprzedaży
wprowadzono 2 leki: Methotrexat-Ebewe i Trexan
(Orion)
Uwaga: preparaty iniekcyjne metotreksatu znajdują
się w klasie: L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B –
Antymetabolity; L01BA – Analogi kwasu foliowego.

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofenum: Ibuprofen Rockspring (Rockspring
Healthcare) w postaci jednodawkowego granulatu
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musującego to 29. zarejestrowana marka preparatów ibuprofenu, zaś Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton) w dawce 400 mg to rozszerzenie w stosunku
do zarejestrowanej wcześniej dawki 200 mg.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostały wprowadzone: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi
(Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen Polfarmex, Ibufen Total (Polpharma), Ibuprom,
Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen Forte, Nurofen
Ultrafast i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom
Sprint Caps (US Pharmacia), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu
na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva)
oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser), od
września 2009 Aprofen i Aprofen forte (Polfarmex),
od października 2009 Iburion (Orion), od listopada
2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycznia 2010 Nurofen Express Tab (Reckitt Benckiser; preparat został
wprowadzony we wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie 2008 pod nazwą
Nurofen Migrenol), od maja 2010 Nurofen na ból
pleców (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen Menstrual),
od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia
2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen
Junior (Polpharma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibunin forte), od czerwca 2011
Ibumax forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen
Hasco (Hasco-Lek), od sierpnia 2011 Brufen (Abbott), od lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium
Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od
stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek),
od czerwca 2013 Nurofen Express Femina (Reckitt
Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Express KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra) i od
lipca 2013 Nurofen Express Forte (Reckitt Benckiser;
lek wprowadzony do sprzedaży od lipca 2006 pod
nazwą Nurofen Ultra Forte).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen (Medana Pharma i Ibufen dla
dzieci o smaku truskawkowym (Medana Pharma; lek
wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą
Ibufen D), Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek),
Nurofen dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomaAptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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rańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od
marca 2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009
Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; preparat zarejestrowany wcześniej jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin
Baby (Zentiva), od lipca 2010 Nurofen dla dzieci
Forte zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od czerwca
2011 Ibufen dla dzieci forte zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci Junior
pomarańczowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011 Milifen (Pinewood), od
lutego 2012 Ibum o smaku bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesina
(Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina
2% (Abbott), od września 2012 Ibum forte o smaku
malinowym (Hasco-Lek) i od maja 2013 Ibum forte
o smaku bananowym (Hasco-Lek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Brufen
retard (Abbott), Buscofem (Boehringer Ingelheim),
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Forte Hasco (Hasco-Lek), Ibuprofen
Lysine Perrigo (Wrafton), Irfen (Mepha), zawiesina
MIG dla dzieci forte (Berlin-Chemie), Nurofen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nurofen Ultra
Forte rozpuszczalny) i Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Ibuprofen Banner Pharmacaps,
Nurofen Topss (Reckitt Benckiser), Pabi-Ibuprofen
tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) i Solpaflex
(GlaxoSmithKline).
M01AE51 – Ibuprofen, leki złożone
Ibuprofenum+paracetamolum: Kidofen Duo
(Aflofarm) w postaci zawiesiny to 3. zarejestrowany
lek o podanym składzie, a 1. lek wielodawkowy. Do
sprzedaży wprowadzono Metafen (Polpharma) i od
sierpnia 2011 Nurofen Ultima (Reckitt Benckiser).
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe
leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego
Ketoprofenum: Ketores (PharmaSwiss) żel 2,5% to
8. zarejestrowana w tej klasie marka ketoprofenu.
Na rynek wprowadzono 6 leków: Ketospray forte
10% (Medagro; zarejestrowany wcześniej jako Prontomeg) oraz 5 żeli 2,5%: Fastum (Menarini), Ketonal Lek (Sandoz), Ultrafastin (Medana Pharma), od
sierpnia 2011 Ketoprofen LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od września 2012 Opokan-keto
(Aflofarm; preparat zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Opokanketo Pro). Nie pojawił się jeszcze
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w sprzedaży Begsan (Grindex; lek zarejestrowany
pierwotnie przez firmę Health-Med pod nazwą Ketoprofen HM) żel 2,5%. Skreślono z Rejestru: Keplat
(Hisamitsu) w postaci plastra leczniczego zawierającego 20 mg ketoprofenu, Ketonal krem 5% (Lek),
Ketoprom (GlaxoSmithKline, Poznań), Ketopronil
(Unia), Ketores żel 2,5% (ICN Polfa Rzeszów), Profenid Gel (Sanofi-Aventis; lek oryginalny, był obecny
na rynku), Prontoket 5% spray (Medagro).
N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki
znieczulające działające ogólnie;
N01AX – Inne środki znieczulające działające
ogólnie
Dinitrogenii oxidum: Podtlenek azotu medyczny
Air Liquide (Air Liquide Sante) to 6. zarejestrowany
preparat o tym składzie. Wcześniej zarejestrowano
w PL Podtlenek azotu (Messer Polska), Podtlenek
azotu Air Products, Podtlenek azotu N2O (Linde
Gaz) i Podtlenek azotu ZACH (Azoty-Adipol) oraz
centralnie w UE Inomax (Ino Therapeutics).
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy
opium
Morphinum: Morphini hydrochloridum Sopharma
to 6. zarejestrowany preparat morfiny, w tym 2. lek
iniekcyjny. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: iniekcje Morphini sulfas WZF (Polfa Warszawa) oraz
leki doustne: Sevredol (Norpharma) i 4 preparaty
o przedłużonym uwalnianiu – Doltard (Nycomed),
MST Continus (Norpharma) i Vendal Retard (G.L.
Pharma). Skreślono z Rejestru: Ethirfin (Ethypharm),
M-Eslon (Ethypharm), Oramorph O.D. (Molteni Farmaceutici Polska; lek był obecny na rynku od lipca
2009), Slovalgin Retard (Slovakofarma).
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol, preparaty złożone z wyłączeniem leków psychotropowych
P a r a c e t a m o l u m + a c i d u m
acetylsalicylicum+caffeinum: Etopiryna Plus
(Polpharma) to aktualnie 2. zarejestrowany lek
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono
od października 2012 Excedrin MigraStop (Novartis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Excedrin). Skreślono z Rejestru: Coffepar (Marcmed),
Dampiryna (Chance), Fenalgin (Lek), Neopyrin ASA
(Biofarm), Panpiryna (Cyntfarm), Paranalgin (Espefa), Tablek (US Pharmacia), Tomapyrin (Boehringer
Ingelheim).
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne
leki przeciwdepresyjne
►
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►Mianserinum: Miansegen (Generics) w dawce 60

mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych
wcześniej 2 niższych dawek tego leku. Zarejestrowano 4 marki tianeptyny. Na rynek wprowadzono
4 leki: Deprexolet (Polfa Pabianice), Lerivon (Organon; lek oryginalny), Miansec (Jelfa; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Mianserin) i Miansegen
(Generics; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą
Miansemerck). Skreślono z Rejestru: Norserin (Norton; lek był obecny na rynku, także wprowadzony
wcześniej pod nazwą Mianserin).
N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy
Rivastigminum: Permente (Alvogen), Rivaldo TDS
(Adamed) i Rywastygmina Apotex to odpowiednio
28., 29. i 30. zarejestrowana marka rywastygminy. Do
sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka),
od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od
sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od
marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany
początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011
Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od
lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia
2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau
Farma Group), Resymtia (Abbott), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder
(Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.
Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Rivastigmine
Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny
na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent,
Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny
na rynku od stycznia 2011).
N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach;
N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny
Nicotinum: Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil)
w postaci tabletek do ssania to rozszerzenie w stosunku do postaci wprowadzonych wcześniej, w tym
tabletek do ssania Niquitin Mini. Zarejestrowano 6
marek preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się
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następujące produkty lecznicze:
- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4
smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września
2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego
(od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat
był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła
w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz
od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;
- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do
ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin
Mini;
- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo
(Actavis) system transdermalny, Nico Fruit i Nico
Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz
(Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach
i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass
(Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do
ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe
listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej.
Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon
(McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell
(Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).
Ponadto na rynek wprowadzono kosmetyk Nicofix
w postaci żelu do wcierania do rąk dla palaczy, zawierający wyciągi z liścia tytoniu szlachetnego i liścia aloesu.
R – Układ oddechowy
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
Loratadinum: Loratadine Galpharm (Galpharm
Healthcare) to 11. zarejestrowana marka loratadyny. Na rynek wprowadzono 9 marek leków: Aleric
(US Pharmacia), Claritine (Merck Sharp & Dohme,
lek oryginalny) i od stycznia 2009 Claritine SPE
(Merck Sharp & Dohme; preparat wprowadzony wcześniej na rynek przez Bristol-Myers Squibb
pod nazwą Nalergine), Flonidan i Flonidan Control
(Sandoz), Loratadyna Galena, Loratan i Loratan Pro
(Hasco-Lek), Loratine (Medana Pharma), Rotadin
(Anpharm i Egis), od listopada 2008 Loratadine-1A
Pharma (wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą LoraHexal) i od kwietnia 2010 Loratadyna Pylox
(Galena; preparat wprowadzony najpierw na rynek
Aptekarz Polski, 84(62e) sierpień 2013
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przez Polpharmę jako Loratine, a w kwietniu 2009
przez Galenę pod nazwą Lorafast). Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży preparaty Claritine Allergy
(Merck Sharp & Dohme) syrop i Loratadyna Egis
(zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Loratadyna
Anpharm). Bez recepty dostępne są aktualnie 4 preparaty: Claritine SPE, Flonidan Control, Loratadyna
Pylox, Loratan Pro. Na rynek wprowadzono także
postaci wielodawkowe loratadyny: Claritine syrop,
Flonidan zawiesina, Loratan syrop, Loratine syrop,
Rotadin syrop. Skreślono z Rejestru: Alegra (Ratiopharm), Alektin i Alesklar (Slovakofarma), Alerfan
(Anpharm), Loralek (Sandoz), Loratadyna 1A Pharma GmbH (1A Pharma; lek był obecny na rynku
pod nazwą Loram), Lorapozzan (GlaxoSmithKline
Poznań), Loratadine Teva, Loratio (Ratiopharm), Loravin (Norton), Lorivax (Norton), Loropoz (GlaxoSmithKline Poznań) i Roletra (Ranbaxy).

S – Narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw
jaskrze i zwężające źrenicę; S01ED – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 –
Timolol, preparaty złożone
Timololum+dorzolamidum:
Nodom
Combi
(Polpharma) to 15. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Cosopt i od grudnia 2012 Cosopt PF (Merck
Sharp & Dohme), od kwietnia 2010 Rozacom (Adamed), od stycznia 2011 Dotiteva (Teva) w postaci
kropli wielodawkowych, od marca 2012 Tymolamid
(Blau Farma Group) i od sierpnia 2012 Oftidorix (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Arutidor
(Mann), Dolopt Plus (Sandoz), Dortim-POS (Ursapharm), Dorzolamide/Timolol NTC, Dorzolamid/Timolol Stada, Dotigen (Generics), Dotiteva Minims
(Teva), Dozopres Combi (ICN Polfa Rzeszów), Oculamid (Blau Farma Group) i Venturax (S-Lab).
2013-08-29

Nowe rejestracje – UE – LIPIEC 2013
W lipcu 2013 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 (lipegfilgrastym, lek sierocy ponatynib oraz dopuszczony warunkowo wismodegib i dopuszczony w wyjątkowych okolicznościach lomitapid)
oraz 4 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie (w tym dopuszczonej w wyjątkowych
okolicznościach szczepionki przeciw ospie prawdziwej. 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).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A16/A16A – Pozostałe produkty działające na
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX Różne środki działające na przewód pokarmowy i metabolizm
Natrii phenylbutyras: Pheburane (Lucane Pharma) jest wskazany jako leczenie wspomagające
w przewlekłej terapii zaburzeń cyklu mocznikowego, w tym niedoboru syntetazy karbamoilofosforanowej, karbamoilotransferazy ornitynowej lub syntetazy argininobursztynianowej. Lek jest wskazany
u wszystkich pacjentów z chorobą ujawniającą się
w okresie noworodkowym (całkowite niedobory enzymów, pojawiające się w ciągu pierwszych 28 dni
życia). Lek jest także wskazany u pacjentów, u których choroba ujawniła się w okresie późniejszym
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(częściowe niedobory enzymów, pojawiające się po
upływie pierwszego miesiąca życia), z encefalopatią
hiperamonemiczną w wywiadzie.
Fenylomaślan sodu jest prolekiem, który szybko
ulega przemianie do fenylooctanu. Fenylooctan jest
związkiem metabolicznie czynnym, który wiąże się
z glutaminą poprzez acetylację i tworzy fenyloacetyloglutaminę, która jest następnie wydalana przez
nerki. Pod względem molarnym fenyloacetyloglutamina jest porównywalna z mocznikiem (każdy związek zawiera 2 mole azotu) i dlatego stanowi alternatywny nośnik do wydalania nadmiaru azotu.
C – Układ sercowo-naczyniowy
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, ►
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leki proste; C10AX – Inne leki wpływające na
stężenie lipidów;
Lomitapidum: Lojuxta (Aegerion Pharmaceuticals)
jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie innego leczenia obniżającego stężenie lipidów i diety niskotłuszczowej, z jednoczesnym stosowaniem
aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) lub bez
niej, u dorosłych pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (ang. homozygous familial hypercholesterolaemia, HoFH). Należy zawsze
potwierdzić genetycznie występowanie HoFH, jeśli
jest to możliwe. Należy wykluczyć inne postacie hiperlipoproteinemii pierwotnej i wtórne przyczyny
hipercholesterolemii (np. zespół nerczycowy, niedoczynność tarczycy).
Lomitapid jest selektywnym inhibitorem wewnątrzkomórkowego, mikrosomalnego białka transportującego trójglicerydy (MTP), które występuje w świetle retikulum endoplazmatycznego i odpowiada za
wiązanie pojedynczych cząsteczek lipidów oraz ich
transport między błonami. Białko MTP odgrywa
kluczową rolę w gromadzeniu w wątrobie i jelitach
lipoprotein zawierających apolipoproteinę B. Inhibitory MTP zmniejszają wydzielanie lipoprotein i stężenie krążących lipidów związanych z lipoproteinami, w tym cholesterolu i trójglicerydów.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu
Lojuxta zostało udzielone w procedurze dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach polegających
na tym, że przy obecnym stanie wiedzy naukowej
nie można udzielić wyczerpującej informacji o skuteczności i bezpieczeństwie produktu leczniczego
w normalnych warunkach stosowania, które to okoliczności uzasadniają uzależnienie wydania pozwolenia od spełnienia przez podmiot odpowiedzialny pewnych wymagań, określonych szczegółowo
w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02C/
G02CX – Inne preparaty ginekologiczne;
Atosibanum: Atosiban Sun (Sun Pharmaceutical Industries) to 2. zarejestrowana marka atozybanu. Na
rynek został wprowadzony lek oryginalny Tractocile
(Ferring).
Atozyban jest wskazany do hamowania przedwczesnej czynności porodowej u dorosłych kobiet
w ciąży, jeśli:
- w okresie 30 minut występują co najmniej 4 regularne skurcze macicy trwające co najmniej 30
sekund,
- rozwarcie szyjki macicy wynosi od 1 do 3 cm
(u pierworódek od 0 do 3 cm), a skrócenie szyjki
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macicy ≥50%,
- wiek ciążowy wynosi od 24 do 33 pełnych tygodni,
- tętno płodu jest prawidłowe.
Atozyban jest syntetycznym peptydem ([Mpa1, D-Tyr(Et)2, Thr4,Orn8]-oxytocin) będącym konkurencyjnym antagonistą ludzkiej oksytocyny na poziomie receptorowym. Wykazano, że u szczurów i świnek morskich atozyban łączy się z receptorami oksytocyny, zmniejszając częstość skurczów i napięcie
mięśni macicy, przez co osłabia czynność skurczową
macicy. Wykazano również, że atozyban łączy się
z receptorami wazopresyny, zmniejszając jej działanie. U zwierząt atozyban nie wykazywał wpływu na
układ krążenia. U kobiet z zagrażającym porodem
przedwczesnym, w zalecanych dawkach, przeciwdziała skurczom macicy i indukuje stan spoczynkowy macicy. Relaksacja macicy po podaniu atozybanu
następuje szybko, skurcze macicy zostają znacząco
zredukowane w ciągu 10 minut, a osiągnięty stan
spoczynkowy macicy (≤4 skurcze/godzinę) pozostaje stabilny przez 12 godzin.

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe; J07BX – Inne szczepionki wirusowe
Modified vaccinia Ankara virus: Imvanex (Bavarian
Nordic) to 1. szczepionka przeciw ospie prawdziwej
zarejestrowana centralnie w Unii Europejskiej. Szczepionka zawiera zmodyfikowany wirus krowianki,
szczep Ankara – żywy wirus Bavarian Nordic namnażany w hodowli komórek zarodka kurzego, nie mniej
niż 5 x 107 TCID50 (dawka zakaźna dla 50% komórek
hodowli (ang. tissue culture infectious dose). Wskazaniem do stosowania jest czynne uodpornienie osób
dorosłych przeciw ospie prawdziwej. Zastosowanie
tej szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi
zaleceniami. Nie badano skuteczności ochronnej
produktu leczniczego Imvanex przeciw ospie prawdziwej. Ochronna odpowiedź immunologiczna może
nie wystąpić u wszystkich zaszczepionych. Dostępne
dane są niewystarczające do określenia odpowiedniego czasu podawania dawek przypominających.
Uprzednie szczepienie produktem leczniczym Imvanex może zmienić odpowiedź skórną na następnie
podawaną szczepionkę przeciw ospie prawdziwej
zawierającą zdolne do replikacji wirusy, prowadząc
do zmniejszonej odpowiedzi lub jej braku.
Badania na zwierzętach z rzędu naczelnych (ang.
non-human primate, NHP) wykazały, że szczepienie
produktem leczniczym Imvanex wywołało porównywalną odpowiedź immunologiczną i skuteczność
ochronną jak tradycyjne szczepionki przeciw ospie
prawdziwej, stosowane do likwidacji ospy praw-►
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dziwej, i chroniły NHP przed wystąpieniem ciężkiej
choroby związanej ze śmiertelną dawką wirusa ospy
małpiej. Jak zaobserwowano w przypadku tradycyjnych szczepionek przeciw ospie prawdziwej, wykazano znaczne zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności (wiremia, spadek masy ciała, liczba zmian
ospowych itp.) dla NHP zaszczepionych produktem
leczniczym Imvanex w porównaniu z grupą nieszczepionych.
Uprzednio nieszczepiona wirusem krowianki populacja ludzka poddana badaniu obejmowała zdrowe
osoby, jak również osoby z zakażeniem HIV i AZS,
które otrzymały 2 dawki produktu leczniczego Imvanex w odstępie 4 tygodni. Wskaźniki serokonwersji
u uprzednio nieszczepionych wirusem krowianki
osób zdefiniowano jako wystąpienie mian przeciwciał równych lub większych niż wartość odcięcia dla
testu po otrzymaniu dwóch dawek produktu leczniczego Imvanex. Serokonwersja u osób uprzednio
szczepionych wirusem krowianki była zdefiniowana jako co najmniej dwukrotne zwiększenie mian
podstawowych po jednym szczepieniu produktem
leczniczym Imvanex. Szczególowe wyniki serokonwersji oraz ograniczone dane dotyczące długotrwałej immunogenności obejmującej okres 24 miesięcy
po podstawowym szczepieniu produktem leczniczym Imvanex uprzednio nieszczepionych wirusem
krowianki osób zostały przedstawione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Dwa badania kliniczne wykazały, że produkt leczniczy Imvanex jest
w stanie wzbudzić wcześniejszą odpowiedź pamięci
immunologicznej, indukowaną zarejestrowanymi
szczepionkami przeciw ospie prawdziwej wiele lat
temu lub dwa lata po podaniu produktu leczniczego Imvanex.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu
Imvanex zostało udzielone w procedurze dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach polegających
na tym, że przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie
można udzielić wyczerpującej informacji o skuteczności i bezpieczeństwie produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania, które to okoliczności uzasadniają uzależnienie wydania pozwolenia od
spełnienia przez podmiot odpowiedzialny pewnych
wymagań, określonych szczegółowo w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Imatinibum: Imatinib Accord (Accord Healthcare)
to 13. zarejestrowana marka imatynibu. Lek jest
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wskazany w leczeniu: dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (ang. Chronic Myeloid Leukaemia - CML) z chromosomem
Philadelphia (BCR-ABL, Ph+), którzy nie kwalifikują
się do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia
pierwszego rzutu; dzieci i młodzieży z CML Ph+
w fazie przewlekłej, gdy leczenie interferonem alfa
jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby
albo w przebiegu przełomu blastycznego; dorosłych
pacjentów z CML Ph+ w fazie przełomu blastycznego; dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą
białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią;
dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na
leczenie Ph+ ALL w monoterapii; dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. Myelodysplastic/Myeloproliferate
– MDS/MPD) związanymi z rearanżacją genu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang.
Platelet-Derived Growth Factor Receptor - PDGFR);
dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem
hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronic Eosinophilic Leukemia - CEL)
z rearanżacją FIP1L1-PDGFR; dorosłych pacjentów
z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang. Dermatofibrosarcoma Protuberans
- DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi
i (lub) z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się
do zabiegu chirurgicznego. Nie określono wpływu
imatynibu na efekt zabiegu transplantacji szpiku.
Imatynib jest małocząsteczkowym inhibitorem kinazy białkowo-tyrozynowej, która silnie hamuje aktywność kinazy tyrozynowej (KT) BCR-ABL oraz wielu
receptorów kinaz tyrozynowych: Kit, receptora czynnika wzrostu komórek macierzystych (SCF) kodowanego przez protoonkogen c-Kit, receptory domeny
dyskoidynowej (DDR1 i DDR2), receptory czynnika stymulującego kolonie (CSF-1R) oraz receptory alfa i beta płytkopochodnego czynnika wzrostu
(PDGFR-alfa i PDGFR-beta). Imatynib może również
hamować procesy komórkowe, w aktywacji których
pośredniczą wymienione receptory kinaz. Związek
ten w takim samym stopniu wybiórczo hamuje proliferację i wywołuje apoptozę w komórkach linii BCR-ABL dodatnich, jak w komórkach białaczkowych
świeżo pobranych od pacjentów z CML z dodatnim
chromosomem Philadelphia i od pacjentów z ostrą
białaczką limfoblastyczną (ang. Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL) z dodatnim chromosomem
Philadelphia. Imatynib jest również inhibitorem receptorów kinaz tyrozynowych płytkopochodnego
czynnika aktywacji (ang. Platelet-Derived Growth
Factor - PDGF), PDGF-R i hamuje procesy komórko-►
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►we aktywowane przez PDGF. Istotna aktywacja re-

ceptora PDGF lub kinaz białkowo-tyrozynowych ABL
w wyniku połączenia się różnych odpowiadajacych
sobie białek lub istotne wytwarzanie PDGF są wpisane w patogenezę MDS/MPD, HES/CEL i DFSP. Imatynib hamuje przekazywanie sygnałów i proliferację
komórek zależną od zaburzonej regulacji aktywności
PDGFR i kinazy ABL.
U dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży skuteczność imatynibu została oceniona na podstawie
współczynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu przeżycia wolnego od progresji choroby w CML, współczynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+
ALL, MDS/MPD, współczynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego współczynnika odpowiedzi u dorosłych
pacjentów z nieoperacyjnymi i (lub) z przerzutami
DFSP. Doświadczenie ze stosowaniem imatynibu
u pacjentów z MDS/MPD związanymi z rearanżacją genu PDGFR jest bardzo ograniczone. Nie ma
kontrolowanych badań klinicznych wykazujących
korzyść kliniczną lub zwiększone przeżycie w tych
wskazaniach.
Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Actavis,
Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib
Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin
(Krka), Nibix (Adamed), Telux (Nobilus Ent).
Ponatinibum: Iclusig (Ariad) jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z: fazą przewlekłą,
fazą akceleracji lub fazą przełomu blastycznego
przewlekłej białaczki szpikowej (CML) z opornością
lub nietolerancją leczenia dazatynibem lub nilotynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem nie
jest właściwe ze względów klinicznych, lub u pacjentów z mutacją T315I; ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+
ALL) z opornością lub nietolerancją leczenia dazatynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem
nie jest właściwe ze względów klinicznych, lub u pacjentów z mutacją T315I.
Ponatynib jest silnym inhibitorem kinazy pan BCR-ABL, z elementami budowy chemicznej, w tym z potrójnym wiązaniem węglowym, zapewniającymi duże
powinowactwo do naturalnej BCR-ABL, jak również
do zmutowanych form kinazy ABL. Ponatynib hamuje aktywność kinazy tyrozynowej ABL oraz mutacji
T315I ABL z wartością IC50 wynoszącą odpowiednio
0,4 i 2,0 nM. W testach komórkowych ponatynib był
w stanie pokonać oporność na imatynib, dazatynib
i nilotynib zależną od mutacji domeny kinazy BCR-ABL. W nieklinicznych testach mutagenezy stwier80

dzono, że stężenie ponatynibu wynoszące 40 nM jest
wystarczające do zmniejszenia żywotności komórek
z ekspresją wszystkich badanych mutacji BCR-ABL
(w tym T315I) o >50% i zahamowania występowania
klonów mutacji. W komórkowym teście przyspieszonej mutagenezy nie wykryto żadnej mutacji BCR-ABL,
która wykazałaby oporność na ponatynib w stężeniu
40 nM. Ponatynib powodował kurczenie się guza
i wydłużał przeżywalność myszy z nowotworem
z ekspresją normalnej BCR-ABL lub jej mutacji T315I.
Po dawkach 30 mg lub większych minimalne stężenie ponatynibu w osoczu w stanie równowagi zwykle
przekraczało 21 ng/ml (40 nM). Po dawkach 15 mg
lub większych u 32 z 34 pacjentów (94%) wykazano
≥50% zmniejszenie fosforylacji CRKL, biologicznego wskaźnika inhibicji BCR-ABL, w jednojądrzastych
komórkach krwi obwodowej. Ponatynib hamuje aktywność innych klinicznie znaczących kinaz przy wartościach IC50 poniżej 20 nM i wykazuje aktywność
komórkową wobec RET, FLT3 i KIT członków rodzin
kinaz FGFR, PDGFR i VEGFR.
Ponatynib został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy decyzją Komisji Europejskiej z 2 lutego
2010.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Vismodegibum: Erivedge (Roche) jest wskazany do
stosowania u dorosłych, u których stwierdzono: objawowego raka podstawnokomórkowego z przerzutami; miejscowo zaawansowanego raka podstawnokomórkowego niespełniającego kryteriów leczenia
chirurgicznego lub radioterapii.
Wismodegib jest dostępnym po podaniu doustnym, drobnocząsteczkowym inhibitorem szlaku
Hedgehog (ang. Hedgehog pathway). Przekazywanie sygnałów szlakiem Hedgehog poprzez białko
SMO (ang. Smoothened Transmembrane Protein)
prowadzi do aktywacji i lokalizacji w jądrze komórkowym czynników transkrypcyjnych GLI (Glioma-Associated Oncogene) oraz indukcji docelowych
genów szlaku Hedgehog. Wiele z tych genów odgrywa rolę w proliferacji, przeżyciu oraz różnicowaniu komórek. Wismodegib wiąże się z białkiem
SMO i hamuje jego funkcję, tym samym prowadząc
do zablokowania transdukcji sygnału przekazywanego szlakiem Hedgehog.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla Erivedge
zostało udzielone w procedurze dopuszczenia warunkowego, co uzależnia wydanie pozwolenia od
spełnienia przez podmiot odpowiedzialny pewnych
wymagań, określonych szczegółowo w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające
wzrost kolonii komórkowych
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Lipegfilgrastimum: Lonquex (Teva) jest wskazany
w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej
i zespołów mielodysplastycznych).
Lipegfilgrastym jest kowalencyjnym połączeniem
filgrastymu z jedną cząsteczką metoksypolietylenoglikolu (PEG) poprzez węglowodanowy łącznik
składający się z glicyny, kwasu N-acetyloneuraminowego i N-acetylogalaktozaminy. Średnia masa
cząsteczkowa wynosi około 39 kDa, z czego część
białkowa stanowi około 48%. Filgrastym (ludzki
czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów [ang. granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF]) jest wytwarzany w komórkach Escherichia coli
techniką rekombinacji DNA. Mocy produktu leczniczego nie należy porównywać z mocą innych białek pegylowanych lub niepegylowanych z tej samej
grupy terapeutycznej.
Ludzki G-CSF jest glikoproteiną regulującą wytwarzanie i uwalnianie neutrofili czynnościowych ze
szpiku kostnego. Filgrastym jest nieglikozylowanym, rekombinowanym, metioninowym ludzkim
G-CSF. Lipegfilgrastym jest postacią filgrastymu
o dłuższym okresie półtrwania, z powodu zmniejszonego klirensu nerkowego. Lipegfilgrastym wiąże się z ludzkim receptorem G-CSF jak filgrastym
i pegfilgrastym. Lipegfilgrastym i filgrastym powodowały znaczne zwiększenie liczby neutrofili
we krwi obwodowej w ciągu 24 godzin, przy niewielkim zwiększeniu liczby monocytów i (lub) lim-

focytów. Wyniki te wskazują, że fragment G-CSF
z cząsteczki lipegfilgrastymu wykazuje oczekiwaną
aktywność tego czynnika wzrostu: stymulację proliferacji krwiotwórczych komórek progenitorowych,
różnicowanie w dojrzałe komórki i uwalnianie do
krwi obwodowej. Efekt ten obejmuje nie tylko linię
neutrofili, ale rozciąga się również na inne jednoliniowe i wieloliniowe progenitorowe i pluripotentne
krwiotwórcze komórki macierzyste. G-CSF zwiększa
również aktywność przeciwbakteryjną neutrofili,
w tym fagocytozę.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 24 I 2013 dotycząca wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi Riprazo - aliskiren,
zarejestrowanego 22 VIII 2007 – klasa C09XA;
• decyzja z 6 VI 2013 dotycząca wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi Sepioglin - pioglitazon, zarejestrowanego 9 III 2012 – klasa A10BG;
• decyzja z 17 VII 2013 dotycząca zniesienia zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Ribavirin Teva - ribavirin, zarejestrowanego 31 III
2009, a zawieszonego 6 XII 2012 – klasa J05AB;
• decyzja z 17 VII 2013 dotycząca zniesienia zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Ribavirin Teva Pharma BV - ribavirin, zarejestrowanego 1 VII 2009, a zawieszonego 6 XII 2012 – klasa
J05AB.
2013-08-20

NOWOŚCI NA RYNKU – LIPIEC 2013
W lipcu 2013 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 26 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
Nazwa
WHO
międzynarodowa
A10BB
Gliclazidum

Nazwa handlowa
(marka)
Symazide MR

C09BB07

Sumilar

Podmiot
Obszar i data 1. rejestracji
odpowiedzialny
SymPhar
PL 12.2010 Corazide MR,
zm. 12.2012 Symazide MR
Sandoz
PL 06.2012

Telmisartan Mylan
Tolucombi

Mylan
Krka

PL 10.2012
UE 03.2013

Crosuvo

PharmaSwiss

PL 10.2012

C09CA
C09DA07
C10AA

Ramiprilum +
amlodipinum
Telmisartanum
Telmisartanum +
hydrochlorothiazidum
Rosuvastatinum

►
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► C10AA

Rosuvastatinum

Rosuvastatin
Ranbaxy

Simvastatin Teva
Sidretella

G03AC
J01AA
J01DF
L01XC
L02BG

Simvastatinum
Drospirenonum +
ethinylestradiolum
Desogestrelum
Lymecyclinum
Aztreonamum
Pertuzumabum
Letrozolum

M05BA

Acidum ibandronicum

N02AA
N02BB
N02BE
N02BE51
N03AX

Oxycodonum
Metamizolum
Paracetamolum
Paracetamolum +
caffeinum
Levetiracetamum

N03AX

Levetiracetamum

R03AC

Formoterolum

R03BA
R03DC

Budesonidum
Montelukastum

Ribuspir
Romilast

Chiesi
Ranbaxy

R05CA

Guaifenesinum

Sudafed Muco na
kaszel mokry

McNeil

R06AE
R06AX

Cetirizinum
Desloratadinum

Cetrix
Desloratadine
Mylan

Vitabalans
Mylan

C10AA
G03AA12

Ranbaxy

Dessette Mono
Damelium
Cayston
Perjeta
Letrozole Apotex
Ibandronic acid
Alvogen
Oxydolor
Re-Algin
Paramax Rapid
Paramax Comp
Levetiracetam
Bluefish
Levetiracetam
Orion
Formoterol
Easyhaler

PL 04.2012 Rosuvastatin
Pharma, zm. 02.2013
Rosuvastatin Ranbaxy
Teva
PL 11.2011
Zentiva
PL 07.2012 Pirestrol, zm.
11.2012 Sidretella
Sun-Farm
PL 01.2013
Actavis
PL 02.2013
Gilead Sciences UE 09.2009
Roche
UE 03.2013
Apotex
PL 10.2011 Letrozole
Reg Europe, zm. 09.2012
Letrozole Apotex
Alvogen
PL 04.2012
G.L. Pharma
Sopharma
Vitabalans
Vitabalans

PL 02.2011
PL 06.2012
PL 07.2008
PL 03.2011

Bluefish

PL 03.2012

Orion

PL 02.2012

Orion

PL 08.2005 Diffumax
Easyhaler*, zm. 11.2012
Formoterol Easyhaler
PL 08.2005
PL 08.2012 Teleact, zm.
07.2013 Romilast
PL 03.2012 Benylin Muco,
zm. 06.2013 Sudafed
Muco na kaszel mokry
PL 12.2011
PL 12.2012

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w lipcu 2013 r. wprowadzono do sprzedaży
4 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
• B05BA, nutrimentum – NuTRIflex Lipid Special
(Braun; PL 09.2011);
• M01AE, ibuprofenum – Nurofen Express forte
(Reckitt Benckiser; PL 05.2006 Nurofen Ultra
forte*, zm. 06.2013 Nurofen Express forte);
• M01AE, naproxenum – Anapran EC (Adamed; PL
03.2013);
• N07BA, nicotinum – Nicorette Spray (McNeil;
PL 03.2013).
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A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne
mocznika
B – Krew i układ krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B –
Roztwory do podawania dożylnego; B05BA –
Roztwory do żywienia pozajelitowego;
C – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
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C09B - Inhibitory ACE, leki złożone; C09BB Inhibitory ACE i blokery kanału wapniowego;
C09BB07 – Ramipryl i amlodypina
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II,
leki proste
C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i
leki moczopędne; C09DA07 – Telmisartan i leki
moczopędne
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne
środki antykoncepcyjne działające ogólnie;
G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty
jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen
G03AC – Progestageny
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DF – Monobaktamy
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki
przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciwciała
monoklonalne
L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu; L02BG – Inhibitory aromatazy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B –
Leki wpływające na strukturę i mineralizację
kości; M05BA - Bifosfoniany

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy
opium
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BB – Pirazolony
N02BE – Anilidy
N02BE51 – Paracetamol, preparaty złożone z wyłączeniem leków
psychotropowych
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne
leki przeciwpadaczkowe
N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B
– Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA –
Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AC – Selektywni agoniści receptorów
b2-adrenergicznych
R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych, preparaty
wziewne; R03BA – Glikokortykosteroidy
R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki wykrztuśne
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie;
R06AE – Pochodne piperazyny
R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
2013-08-23

■

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

IMS Poland
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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