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OBECNA TABELA MARŻ DETALICZNYCH NIE GWARANTUJE 
APTEKOM STABILNOŚCI FINANSOWEJ

Pełnione przez apteki dyżury nocne oraz w święta i w dniach wol-
nych są ciężarem trudnym do udźwignięcia. Chodzi o koszty związane 
z pełnionymi dyżurami. Apteki nie uzyskują przychodów, ani nie mają 
rezerw, które mogą być źródłem finansowania dyżurów. W środowisku 
aptekarskim toczy się dyskusja, jak wyjść z tej sytuacji.  

Dyżury są wykonywaniem zadań publicznych związanych z ochroną 
zdrowia. Z istoty rzeczy wynika, że w tym przypadku podmiotem zobo-
wiązanym do ich sfinansowania są władze publiczne. Jednakże tak nie 
jest. I to wymaga zmiany, gdyż istnieje poważna obawa, że aktualny stan 
prawny, który wskazuje na apteki, jako podmioty powołane do pełnienia 
dyżurów bez odpowiadającej ponoszonym kosztom rekompensaty jest 
niekonstytucyjny. Na tę okoliczność zwraca uwagę dr Grzegorz Kuchare-
wicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w artykule „Stan Krytyczny”. 
Zdaniem autora wskazane byłoby „przyjęcie w znowelizowanej ustawie 
– Prawo farmaceutyczne regulacji przewidujących na przykład przezna-
czanie przez gminy określonych kwot w swych budżetach na finansowanie 
działalności aptek w porze nocnej i w święta”.

Z zagadnieniem finansowania dyżurów uporał się rząd naszego 
zachodniego sąsiada, o czym dowiadujemy się z informacji „Wdroże-
nie systemu dopłat do dyżurów aptek w Niemczech od 1 sierpnia 
2013r.”przedstawionej przez magistra Piotra Bohatera, koordynatora 
Departamentu Spraw Zagranicznych NRA. 

•

Kwestia dyżurów, to jeden z przykładów braku ekwiwalentnego 
wynagradzania aptek za wykonywaną na rzecz społeczeństwa pracę. 
Z ekonomicznego punktu widzenia olbrzymim problemem jest zbyt ni-
ska wysokość marży aptecznej, która nie wystarcza na opłacenie kosztów 
związanych z prowadzeniem aptek. Prezes Grzegorz Kucharewicz pisze 
w przywołanym wyżej artykule, że „obecna tabela marż detalicznych nie 
gwarantuje aptekom stabilności finansowej”. Dlatego trzeba ją zmienić.

Aktualnie toczy się w tej sprawie poważna dyskusja, która wpisuje się 
w harmonogram działań związanych z nowelizacją ustawy refundacyjnej. 
17 października br. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przekazał do 
Ministerstwa Zdrowia uwagi i propozycje zmian do projektu noweli-
zacji tej ustawy. W tym dokumencie, do przeczytania którego zachęca-
my wszystkich czytelników (http://nia.org.pl/dat/attach/1024_p3582013.
pdf) zawarte są propozycje rozwiązania zagadnień związanych z syste-
mem odpłatności za leki refundowane. Pierwsza propozycja z tej listy 
dotyczy tabeli określającej wysokość marż detalicznych, które zdaniem 
samorządu aptekarskiego powinny być liczone od ceny hurtowej leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wy-
robu medycznego albowiem obowiązujący sposób liczenia marży deta-
licznej jest nie do przyjęcia. 

 •

Naczelna Rada Aptekarska wybrała 23 października 2013 roku panią 
magister farmacji Alinę FORNAL, prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Warszawie na funkcję wiceprezesa NRA. Bój o uregulowanie opisanych 
wyżej spraw spadnie także na głowę Pani Prezes, której życzymy sił, har-
tu ducha i wytrwałości.

•

Jesień jest motywem naszej okładki. W jej melancholijny nastrój 
wprowadzą Państwa zdjęcia wykonane przez magistra farmacji i fotogra-
fika, Krzysztofa Kamila Wojtanowskiego. Zachęcamy do obejrzenia gale-
rii tego artysty. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego
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Felieton Prezesa nra

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Podczas październikowej 
konferencji „LEKI 2013” 
w Centrum Prasowym PAP 

w Warszawie mówiłem o choro-
bie, na jaką cierpią polskie apte-
ki. Diagnoza jest niepomyślna. 
Schorzenie ma charakter prze-
wlekły, a stan chorego jest co-
raz gorszy. Wymaga on szybkiej 
i skutecznej terapii. To w skrócie 
o sytuacji ekonomicznej aptek, 
zwłaszcza tych, które należą do 
indywidualnych aptekarzy. Kon-
dycja finansowa aptek stale się 
pogarsza. Jest to proces trwający 
od końca lat dziewięćdziesiątych 
minionego wieku. Polityka wielu 
rządów polegająca na nieingero-
waniu w mechanizmy rynkowe, 
zaniechanie reform i wiara, że 
„niewidzialna ręka rynku” jest tą 
siłą sprawczą, która w cudowny 
sposób ma rozwiązać wszelkie 
problemy występujące na rynku 
aptek, przyniosła katastrofalne 
rezultaty. Dzisiaj zagrożony jest 
byt tysięcy aptekarskich rodzin, 
ich teraźniejszość i przyszłość. 

Od 2012 r. sprzedaż przez 
apteki leków refundowanych przy-
nosi straty, co powoduje, że czyn-
ności fachowe związane z realizacją 
recept w ramach umowy apteki 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia wykonywane są praktycznie 

bezpłatnie! Obecna tabela marż 
detalicznych nie gwarantuje apte-
kom stabilności finansowej. Z do-
stępnych analiz dotyczących tylko 
leków refundowanych wynika, że 
w porównaniu z 2011 r. miesięczna 
strata marży w przeliczeniu na ap-
tekę wyniosła w 2012 r. przeciętnie 
kilka tysięcy złotych. Niepokojącą 
tendencję obrazuje również spa-
dek średniej marży na opakowa-
nie: z 4,55 zł w 2011 r. (marża plus 
rabat) do 4,21 zł w 2012 r. i 4,14 zł 
w 2013 r. Na wysokość marży de-
talicznej mają wpływ także przepi-
sy regulujące substytucję apteczną. 
Algorytmy obliczania limitu finan-
sowania i naliczania marży detalicz-
nej dla produktów refundowanych 
powodują, że wydawanie tańszych 
odpowiedników refundowanych 
w perspektywie długofalowej pro-
wadzi do spadku marży detalicznej 
dla wszystkich produktów w danej 
grupie limitowej.

Oprócz znaczącej redukcji 
poziomu marży wpływ na kondycję 
ekonomiczną aptek mają też koszty 
przeceny zapasów magazynowych, 
wynikające ze zmiany cen na listach 
refundacyjnych. Szczególnie dotkli-
wa dla aptek była przecena zapa-
sów dokonana na przełomie roku 
2011 i 2012. Ogólne koszty prze-
ceny magazynu w aptekach w 2012 
roku wyniosły prawie 90 milionów 
złotych. Mechanizm przecen i spa-
dek marży kwotowej spowodował 
ograniczenie przez apteki zapasów 
magazynowych.

Koszty funkcjonowania aptek 
podnoszą również obowiązkowe 
dyżury. Analiza kosztów dyżurów 
aptek na obszarze całego kraju 
wykazała, że wynoszą one łącznie 
około 110 mln zł rocznie. Normy 
prawne zawarte w art. 94 ustawy - 
Prawo farmaceutyczne, a dotyczą-
ce zapewnienia przez apteki ogól-
nodostępne dostępności do usług 
farmaceutycznych w porze nocnej, 

w niedzielę, święta i inne dni wolne 
od pracy budzą poważne wątpliwo-
ści co do zgodności z konstytucyj-
nymi zasadami demokratycznego 
państwa prawa. Wskazane byłoby 
zatem, co od dawna proponuje 
samorząd, przyjęcie w znowelizo-
wanej ustawie - Prawo farmaceu-
tyczne regulacji przewidujących na 
przykład przeznaczanie przez gmi-
ny określonych kwot w swych bu-
dżetach na finansowanie działalno-
ści aptek w porze nocnej i w święta.

Naczelna Izba Aptekarska 
przedstawiła sytuację finansową 
aptek w uwagach zgłoszonych do 
projektu nowelizacji ustawy o re-
fundacji leków i zaproponowała 
nową tabelę marż detalicznych. 
Naszym zdaniem tabela marż de-
talicznych musi uwzględniać real-
ne koszty wydawania tych leków 
i funkcjonowania apteki jako pla-
cówki ochrony zdrowia publicz-
nego. I jeszcze jedna refleksja: 
z dotychczasowej praktyki wynika, 
że przy wyborze określonych roz-
wiązań prawnych mających kon-
sekwencje ekonomiczne dla aptek 
decydujące znaczenie ma przede 
wszystkim interes płatnika. Tymcza-
sem samorząd aptekarski uważa, że 
niezbędne są rozwiązania długo-
falowe i poważna debata na temat 
zmiany systemu odpłatności za 
leki refundowane, uwzględniająca 
doświadczenia innych państw Unii 
Europejskiej. W przeciwnym razie 
grozi nam upadek indywidualnego 
aptekarstwa. Z najnowszych danych 
IMS Health wynika, że aż 65 proc. 
aptek zamkniętych w ciągu ostat-
niego roku (od września 2012 r. do 
września 2013 r.) należało do in-
dywidualnych aptekarzy. Systema-
tycznie zmniejsza się także udział 
tych aptek w rynku, a prognozy są 
dla nich niekorzystne. Nie można 
już dłużej zwlekać z rozpoczęciem 
specjalistycznej terapii, bo leczenie 
głodem okazało się nieskuteczne. ■

STAN KRYTYCZNY
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Tym artykułem chcemy zapoczątkować cykl 
prac poświęconych witaminom i ich aplika-
cji w technologii leku recepturowego. O wi-

taminach powiedziano i napisano bardzo wiele, 
odgrywają one ogromne znaczenie dla organizmu 
ludzkiego na każdym etapie rozwoju. Stosowanie 
w lecznictwie obejmuje profilaktykę i terapię, suple-
mentację diety i dermatologię, podanie doustne, na 
skórę i błony śluzowe. Mamy do dyspozycji różne 
formy postaci farmaceutycznej witamin i różne dro-
gi podania. Niestety z uwagi na złożoną postać far-
maceutyczną produktów leczniczych z witaminami 
obejmującą odmienne właściwości fizykochemiczne 
zarówno samych witamin, jak i substancji dodat-
kowych stanowiących o postaci leku, pojawiają się 
trudności aplikacyjne w prawidłowym wykonaniu 
recepturowego leku złożonego. 

Witamina A

Witamina A jako rozpuszczalna w tłuszczach, 
jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu proce-
sów wzrostowych młodego organizmu, jak również 
procesów regeneracyjnych organizmów starszych. 
Powyższe odbywa się poprzez udział w regulacji 
tworzenia się nowych komórek, szczególnie na-
błonkowych. Bierze udział w szlaku tworzenia ro-
dopsyny – barwnika decydującego o zdolności wi-
dzenia o zmierzchu (niedobór jej zwany jest wów-
czas „kurzą ślepotą”). Retinol odgrywa ważną rolę 

w przemianach biochemicznych białek, tłuszczy 
i węglowodanów. Modyfikuje pracę niektórych gru-
czołów wewnętrznego wydzielania np. gruczołu tar-
czycy, nadnerczy oraz gruczołów płciowych. Ponad-
to wspomaga mechanizmy odpornościowe ustroju.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych obja-
wów niedoboru witaminy A jest wysychanie spo-
jówek i rogówki oka, czyli tzw. kseroftalmia. Lekki 
przebieg prowadzi do ślepoty zmierzchowej, nato-
miast w ciężkich przypadkach klinicznych obserwu-
je się trwałe uszkodzenie narządu wzroku i ślepo-
tę, dodatkowo mogą pojawić się zmiany na skórze 
i błonach śluzowych, z silnym wysychaniem śluzó-
wek.

Retinol łatwo jest wchłaniany z jelita cienkiego 
do limfy, a następnie magazynowany w wątrobie. 
Zaletą witaminy A jest trwałość zasobów wątrobo-
wych, które mogą pokrywać zapotrzebowanie or-
ganizmu na nią nawet przez kilka miesięcy. W przy-
padku normy fizjologicznej poziom witaminy A we 
krwi zdrowego człowieka ulega nieznacznym waha-
niom związanym z porami roku, wiekiem i dietą.

Wartości prawidłowe stężenia w osoczu krwi 
wynoszą 30-70mg/100ml. W stanach niedoboru 
poziom obniża się do 10mg/100ml. Okres biolo-
gicznego półtrwania w organizmie człowieka wy-
nosi około 9h. Wydalanie następuje z moczem i ka-
łem. Istotną informacją dla przyjmujących witaminę 
A jest fakt przenikania przez barierę łożyskową i do 
mleka matek karmiących.

WITAMINY 

W RECEPTURZE APTECZNEJ  
– Część I

►
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Dla potrzeb leku recepturowego do dyspozy-
cji mamy dwa rozwiązania.

I. Witamina A w postaci gotowego pro-
duktu leczniczego wydawanego na 

podstawie przepisu lekarskiego. Rów-
nocześnie ten sam produkt wykorzystu-

jemy do receptury leku złożonego.

Opakowanie produktu zawiera 10 ml witami-
ny A, co daje w przeliczeniu 500 000 j.m., oznacza 
to, że 1 ml roztworu zawiera 50 000 j.m., co odpo-
wiada około 30 kroplom. Z kolei 1 kropla zawiera 
1670 j.m. Skoro mamy podane dawkowanie w kro-
plach i zawartość jednostek międzynarodowych 
w 1 kropli, to należy zwrócić szczególną uwagę na 
kwestie uzyskiwania prawidłowej wielkości kropli, 
ponieważ przekłada się to na zawartość witaminy 
A w gotowym leku. W związku z tym ważny jest na-
wet kąt pochylenia butelki z produktem w celu uzy-
skania kropli. W omawianym przypadku zaleca się 
wykraplanie zawartości pod kątem 45°, aby uzyskać 
pożądaną wielkość kropli, a tym samym właściwą 
dawkę substancji biologicznie czynnej. 

Z punktu widzenia wprowadzenia gotowego 
roztworu witaminy A do składu recepturowego leku 
złożonego należy bezwzględnie pamiętać o tym, iż 
oprócz interesującej nas witaminy A mamy także 
substancje dodatkowe. Są to makrogologlicerolu 
rycynooleinian, sacharoza, aromat anyżowy, sodu 
benzoesan, sodu salicylan, kwas cytrynowy oraz 
woda oczyszczona.

1. Makrogologlicerolu rycynooleinian – jego 
najpopularniejsza nazwa handlowa to Cre-
mofor EL; w technologii postaci leku znajdu-
je zastosowanie jako emulgator, niejonowy 
surfaktant i solubilizator. W tym przypadku 
jego zadaniem jest zapewnienie rozpusz-
czalności lipofilowej witaminy A w wodzie. 
W roztworze wodnym jest stabilny, może 
jednak powodować niezgodności z chlor-
kiem rtęci, związkami zawierającymi grupy 
fenolowe np. z rezorcyną i taniną. Jest sub-
stancją raczej bezpieczną, niemniej jednak 
może niekiedy powodować ciężkie reak-
cje alergiczne (uczulenie). W starszej odsło-
nie tego preparatu rolę Cremoforu spełniał 
Polisorbat 80.

2. Sacharoza spełnia w preparacie rolę „corri-
gensa” smakowego. 

3. Aromat anyżowy nadaje kroplom lekki smak 
anyżowy.

4. Sodu benzoesan i sodu salicylan spełniają 
zarówno rolę środków zwiększających trwa-
łość produktu, jak i poprawiają rozpusz-
czalność witaminy A, działając jako hydro-
tropowe solubilizatory. Mogą powodować 
niezgodność z czwartorzędowymi solami, 
żelatyną, solami żelaza, wapnia, i srebra.  

5. Woda oczyszczona spełnia w preparacie rolę 
rozpuszczalnika pomimo, że witamina A jest 
sama w sobie nierozpuszczalna w wodzie. 
Jednak jak przedstawiliśmy powyżej prepa-
rat zawiera duże ilości solubilizatorów, które 
to umożliwiają. Woda nadaje również roz-
tworowi gotowego produktu leczniczego 
mniejszą lepkość ułatwiającą aplikację za 
pomocą kroplomierza.

Każdy z wymienionych związków chemicz-
nych wchodzących w skład gotowego produktu 
leczniczego pełni określoną funkcję i musimy pa-
miętać, że one również wchodzą razem z witaminą 
A do przygotowywanego leku recepturowego. Za-
tem nie dziwmy się, że w pewnych składach recep-
turowych proponowanych przez lekarzy pojawią się 
niezgodności, niepozwalające poprawnie przygoto-
wać żądaną postać leku, jak również wpływające na 
jego działanie. Farmaceuta przygotowujący postać 
z zastosowaniem takiego produktu powinien także 
znać właściwości poszczególnych substancji po-
mocniczych występujących w postaci leku, oprócz 
głównego składnika biologicznie czynnego.   
       
 

II.  Witamina A przeznaczoną tylko dla potrzeb 
przygotowania leku recepturowego 

W tym przypadku mamy do czynienia z zu-
pełnie innym produktem niż opisany powyżej, acz-
kolwiek substancje wiodąca, czyli witamina A rów-
nież występuje w postaci palmitynianu retinolu. Jest 
to surowiec farmaceutyczny przeznaczony tylko 
do wytwarzania leku złożonego w recepturze ap-
tecznej. W jednej kropli znajduje się około 35 000 
j.m. witaminy A, przy wadze pojedynczej kropli = 
0,035g. Z kolei 1 j.m. witaminy A odpowiada aktyw-
ności 0,550 mg palmitynianu retinolu. Z substan-
cji pomocniczych zastosowanych do wytworzenia 
roztworu zasadniczego użyto olej arachidowy oraz  
a-tokoferol. Pełnią one następujące funkcje:

►
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1. Olej arachidowy jest „vehiculum” prepa-
ratu, jak wiemy witamina A dobrze rozpuszcza się 
w tłuszczach.

2. a-Tokoferol to bardzo ważny składnik, po-
nieważ zarówno substancja czynna jak i rozpusz-
czalnik są substancjami ulegającymi stosunkowo 
łatwo utlenianiu. Działa jako przeciwutleniacz.  
a-tokoferol jest tutaj substancją pomocniczą, po-
mimo iż sam wykazuje aktywność biologiczną – 
jest to po prostu witamina E.

Dodatkowo, aby uzyskać maksymalną do-
kładność dozowania substancji czynnej zaleca się 
kroplenie zawartości pod kątem 80°. Istnieje rów-
nież możliwość wykonania rozcieńczenia w postaci 
roztworu pomocniczego z użyciem oleju rzepako-
wego lub lnianego jako rozcieńczalnika.

Zastosowanie mniejszej ilości substancji po-
mocniczych w porównaniu z wieloma substancjami 
dodatkowymi charakterystycznymi dla postaci leku 
wykonanymi w oparciu o mechanizm solubilizacji 
lipofilowej witaminy A w wodnym roztworze przy 
udziale niejonowego surfaktanta, pozwala uniknąć 
wielu niezgodności w fazie farmaceutycznej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt 
(tabela 1), że preparat będący równocześnie pro-
duktem leczniczym i surowcem farmaceutycznym 
występuje w jednostkach objętościowych, nato-
miast sam surowiec farmaceutyczny w jednostkach 
wagowych. Zatem przy zapisie tego pierwszego 
według recepty poniżej (przykład 1):

Przykład 1
Rp.
Vitamini A liq. 2,0
Eucerini
Lanolini aa ad  100,0  

– należy uwzględnić, że chodzi o dwa gramy su-
rowca, a nie dwa mililitry, ponieważ zasada zapisu 
recepturowego: 2,0 dotyczy gramatury, a nie ob-
jętości. Odważenie, zatem 2,0 g z flakonu zawiera-
jącego 10,0 ml nie stanowi problemu. Gorzej, jeśli 
mamy zapis według przykładu nr 2.

Przykład 2
Rp.
Vitamini A liq. 10,0
Eucerini
Lanolini aa ad 100,0  

Niekoniecznie wtedy wlanie zawartości całe-
go flakonika równoznaczne jest z gramaturą równą 
10,0g. Rodzi się pytanie: a co z gęstością produktu?

W przypadku samego surowca farmaceutycz-
nego zawartość witaminy A w 1,0 gramie jest inna 
niż w 1,0 ml i w 1,0 g produktu leczniczego będące-
go również surowcem farmaceutycznym. Rozważa-
nia te będziemy kontynuowali w kolejnym artykule. 
■

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

Piśmiennictwo u autorów 

Fot. Fotolia.pl

Tabela 1. Aplikacyjna charakterystyka surowców farmaceutycznych z witaminą A

Typ produktu

Moc 
witaminy 
w jednej 

kropli

Gramatura//objętość 
opakowania 

jednostkowego

Kąt 
wkraplania

Masa 
jednej 
kropli

produkt leczniczy i surowiec 
farmaceutyczny 1670 j.m. 10,0 ml 45°

*0,031 g
(d≈1,083)

tylko surowiec farmaceutyczny 35 000 j.m. 5,0 g 80° 0,035 g

*parametr wyznaczony empirycznie
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Jako gość kilku zaprzyjaź-
nionych aptek często je-
stem świadkiem, gdy pa-

cjenci skarżą się: „poproszę coś na 
ból brzucha”, „wymiotuję już dru-
gi dzień – poproszę coś bez recep-
ty”, czy też „tak dobrze się odży-
wiam, a wyniki takie złe”. Przy-
puszczam, że sytuacje takie moż-
na uznać za chleb powszedni 
każdego aptekarza. Pacjenci ap-
tek przychodzą często już z diag-
nozą wprost z... Internetu, z wy-
pisanymi lekami, które należy za-
kupić na dręczące ich dolegliwo-
ści, inni wręcz przeciwnie – ba-
gatelizują objawy. Przysłuchując 
się poradom, udzielanym przez 
znajomych farmaceutów, zasta-
nawia mnie fakt, dlaczego wśród 
pytań, które w opisanych powy-
żej sytuacjach aptekarze zada-
ją swym chorym pacjentom tak 
rzadko pojawiają się te o sposób 
przechowywania żywności, któ-
rą zatruł się pacjent, o to, jak była 
przetwarzana i czy aby właściwie 
ją dobrano. Ustalenie bezpośred-

niej przyczyny zatrucia jest oczy-
wiście ważne, podobnie jak je-
go wyleczenie. Nie mniej jednak 
rozmowa z narzekającym na po-
żywienie pacjentem jest znako-
mitą okazją do przekazania waż-
nych informacji na temat tego, co 
robić, by uniknąć zatrucia pokar-
mowego lub też spożywania bez-
wartościowej żywności. Naświet-
leniu tego bardzo interesującego 
tematu będą służyły trzy artyku-
ły. Pierwszy z nich poświęcę za-
gadnieniu właściwego przecho-
wywania żywności, drugi – te-
mu, jak żywność przetwarzać, by 
nie stawała się toksyczna, a trze-
ci – jak dobierać i łączyć produkty 
spożywcze, by były jak najmniej 
szkodliwe.

W XXI wieku wszyscy żyje-
my szybko, staramy się nadążać 
za „trendami”, często pędzimy 
z innymi w „wyścigu szczurów”, 
zaniedbując najistotniejszy ele-
ment naszej egzystencji, to co jest 
podstawą zdrowia i często sta-
nowi o więzi społecznej – jedze-

nie. Konsumujemy niedbale, zda-
rza się, że byle co, byle jak, byle 
gdzie, często podstawę diety sta-
nowią tak zwane „gotowce”, żyw-
ność wysokoprzetworzona, pro-
dukty instant zawierające całą ga-
mę konserwantów. Wyroby, jakie 
służą do przygotowywania posił-
ków rzadko pochodzą z „własne-
go ogródka”, a jak wynika z ba-
dań prowadzonych przez Cen-
trum Badania Opinii Społecznej 
i Akademię Leona Koźmińskiego 
w lipcu 2013 roku, aż 49% osób 
nabywa towar w tanich sklepach 
dyskontowych.

Konsekwencją takich zacho-
wań jest konieczność prawidło-
wego przechowywania artyku-
łów spożywczych. Należy mieć 
świadomość, iż niezależnie od 
zastosowanej technologii prze-
twarzania i utrwalania oraz do-
brania metody przechowywa-
nia, jakość produktów żywnoś-
ciowych, w szczególności na-
biału, owoców, warzyw, mięsa 
zawsze ulega zmianom w cza-

Toksykologiczne 
aspekty 

przechowywania 
żywności

„Niech Twoje pożywienie będzie dla Ciebie lekarstwem, a Twoje lekarstwo twoim pożywieniem.”
Hipokrates
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sie. To, jak szybko one następują, 
zależy od wielu czynników. Wpły-
wa na to również sposób pako-
wania oraz rodzaj opakowania. 
Niegdyś popularne były piwni-
ce (ziemianki), spiżarnie, drew-
niane sąsieki, gliniane i kamienne 
garnki, lodownie, strychy na któ-
rych suszono jedzenie. Produk-
ty spożywcze powszechnie kiszo-
no i zasalano lub umieszczano je 
w potokach, czy studniach w ce-
lu schłodzenia. W obecnych cza-
sach mamy do dyspozycji lodów-
ki, zamrażarki, pojemniki her-
metyczne, ale i tak nieuniknione 
zmiany w żywności mogą pojawić 
się nawet w ciągu kilkudziesięciu 
minut po zakupie i odpakowa-
niu produktu w przypadku, gdy 
mamy do czynienia z nietrwałym 
materiałem lub nawet po kilku la-
tach, kiedy zakupiony asortyment 
należy do bardzo trwałych. 

Najważniejszym aspektem 
podczas przechowywania żyw-
ności jest fakt jej „psucia się”, ro-
zumiany jako pogarszanie się ja-
kości produktu. Najczęściej za-
chodzące zmiany podczas 
przechowywania związane są 
z obecnością i aktywnością 
bakterii, grzybów, pleśni, re-
akcjami biochemicznymi, che-
micznymi i fizycznymi, czego 
skutkiem jest obniżenie warto-
ści organoleptycznej, żywienio-
wej i zdrowotnej produktu spo-
żywczego. Procesy fizjologiczne 
podczas przechowywania żyw-
ności zachodzą głównie w tkan-
kach roślinnych, są to: dojrze-
wanie, oddychanie, kiełkowanie 
i transpiracja. Osiąganie dojrza-
łości i późniejsze przejrzewa-
nie roślin prowadzą zazwyczaj 
do zmiany struktury chemicznej, 
gdzie w wyniku syntezy, hydrolizy 
lub biosyntezy, powstają związki 
o zgoła innych wartościach od-
żywczych. W konsekwencji pro-

wadzi to do zmian jakościowych 
artykułu lub jego zepsucia. Od-
dychanie podczas przechowy-
wania prowadzi do zmniejszania 
zawartości suchej masy w wyni-
ku spalania substancji pokarmo-
wych, zmiany wewnętrznej tem-
peratury, której poziom uzależ-
niony jest od ilości przeprowa-
dzanych reakcji chemicznych, 
a w artykułach przechowywanych 
w szczelnych opakowaniach do 
zmiany składu atmosfery. Tran-
spiracja natomiast polega na ce-
lowym wydalaniu przez roślinę 
wody w postaci pary. Niebezpie-
czeństwo tego procesu przejawia 
się głównie poprzez zmniejsze-
nie odporności rośliny na dzia-
łanie patogenów, spowolnienie 
lub zatrzymanie procesów fizjo-
logicznych, przez co dochodzi do 
zamierania tkanek. Uszkodze-
nia mechaniczne mają również 
istotny wpływ na zmiany jako-
ści przechowywanych produktów 
np. w pomidorach uszkodzenie 
„skórki” powoduje szybkie zmięk-
czenie, gdyż znaczny wzrost pro-

dukcji etylenu zwiększa tempo 
dojrzewania. 

Psucie się pokarmów 
w wyniku reakcji chemicz-
nych zawartych w nich związ-
ków zarówno organicznych 
jak i nieorganicznych jest bar-
dzo powszechnym i niezwykle 
trudnym do ograniczenia zja-
wiskiem. Jako najbardziej uciąż-
liwe i obniżające jakość produktu 
reakcje wymienia się autooksy-
dację tłuszczy, hydrolizę, roz-
kład witamin oraz przemiany 
barwników. 

Bardzo niebezpieczne 
z punktu widzenia toksyko-
logicznego są również reak-
cje przyspieszane przez różne-
go rodzaju enzymy. Obecność 
swoistych katalizatorów związa-
na może być ze składem włas-
nym surowca (enzymy natywne, 
endogenne) lub też z czynnikami 
egzogennymi – wytworzonymi 
przez obecną mikroflorę, bądź też 
enzymy wygenerowane w trakcie 
procesu technologicznego. Re-
akcje katalizowane przez enzymy 

►
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w optymalnych warunkach za-
chodzą bardzo szybko, co stano-
wi o ich szczególnie niebezpiecz-
nym charakterze. Determinujący-
mi tempo zachodzących reakcji 
czynnikami są głównie: obecność 
wody, wartość pH oraz tempera-
tura. Wśród tego typu procesów 
na szczególną uwagę zasługuje 
działanie enzymów hydrolitycz-
nych i oksydoredukcyjnych. En-
zymy oksydoredukcyjne wpły-
wają na wiele składników po-
karmowych poprzez ich utle-
nianie, szczególnie surowców 
zawierających tłuszcze i wita-
miny. W owocach i warzywach 
występuje zjawisko brązowie-
nia enzymatycznego zauważalne 
np. w przekrojonym jabłku lub na 
obranych ziemniakach. Ponieważ 
enzymy działają nawet w tem-
peraturach zamrażania (-20oC), 
z tego względu podczas przygo-
towywania mrożonek warzyw-
nych konieczna jest ich inaktywa-
cja (tzw. blanszowanie). Działa-
nie enzymów hydrolitycznych 
opiera się natomiast na kata-
lizowaniu rozpadu związków 
wysokocząsteczkowych takich 
jak białka, tłuszcze czy wielo-
cukry. Skutkiem działania tych 

enzymów jest m.in. zmiana kon-
systencji przechowywanego pro-
duktu. Przykładowo interakcja li-
paz pochodzenia egzogennego 
(mikrobiologicznego – wytwo-
rzonych w mleku przed pastery-
zacją) w maśle prowadzi do jeł-
czenia hydrolitycznego i uwol-
nienia kwasu masłowego.

W dziedzinie bezpieczeń-
stwa przechowywanej żywno-
ści szczególną uwagę zwraca 
się na drobnoustroje i toksyny 
mikrobiologiczne. Rozwój drob-
noustrojów uwarunkowany jest 
samym rodzajem przechowywa-
nego surowca pokarmowego, 
wystąpieniem sprzyjających wa-
runków środowiska, wśród któ-
rych szczególne znaczenie ma 
aktywność wodna (aw), gdyż po-
jawienie się wody stymuluje te 
organizmy do namnażania i roz-
woju. Kolejnymi czynnikami są 
temperatura, pH oraz obecność 
tlenu. Oprócz patogenów choro-
botwórczych (bakterii – Escheri-
chia coli, Bacillus cereus, Shigel-
la, Clostridium botulinum, Stap-
hylococus ureus), należy podkre-
ślić negatywną rolę metabolitów 
wtórnych grzybów strzępkowych. 
Zanieczyszczone są głównie ni-

mi produkty surowe i te pocho-
dzenia roślinnego. Około trzysta 
szczepów np. Aspergillus, Peni-
cillium, Fusarium, wytwarzają-
cych mykotoksyny wśród któ-
rych najgroźniejsze są: aflatok-
syny, ochratoksyna A, kwas pe-
nicylinowy i zearalenon, może 
zanieczyszczać produkty spo-
żywcze. Niektóre z nich mają 
działanie mutagenne lub kance-
rogenne, inne są wysoce toksycz-
ne. Mikroorganizmy są także czę-
sto odpowiedzialne za sam fakt 
psucia się żywności, dla przykładu 
Shewanella putrefaciens i Ente-
robacteriaceae – odpowiadają za 
nieprzyjemny zapach i zielenienie 
mięsa, Proteus vulgaris – za zmia-
nę barwy białka i żółtka na brą-
zową, a Salmonella i Citrobacter – 
za zmętnienie się żółtka. Metabo-
litami bakterii powodujących psu-
cie się różnego rodzaju przecho-
wywanej żywności są m.in. w pro-
duktach pochodzenia zwierzęce-
go: amoniak, etanol, octany, D–
mleczany, sylfidy, estry, merkap-
tany, kwasy organiczne, aldehy-
dy, ketony, amoniak, dwutlenek 
węgla, siarkowodór, ketokwasy, 
diacetyl. W surowcach i produk-
tach roślinnych wskutek degrada-
cji przez drobnoustroje powsta-
ją ketokwasy, diacetyl, dekstran 
(z węglowodanów), z białek – or-
ganiczne disulfidy, putrescyna, 
kwadretyna, merkaptany, skatol, 
a z lipidów – aldehydy i ketony.

Oprócz powyższych ele-
mentów, zależnych przede 
wszystkim od rodzaju pro-
duktów spożywczych, istotny 
wpływ na ich przechowywa-
nie mają czynniki generowa-
ne przez konsumentów. Nale-
żą do nich: dostęp światła, tem-
peratura, tlen atmosferyczny, wil-
gotność, stężenie jonów wodoro-
wych (pH), jak również czas prze-
chowywania. Elementy te ściśle 

►
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determinują sposób utrwalania 
oraz przechowywania produktów 
przeznaczonych do konsump-
cji. Promienie słoneczne mają 
niekorzystny wpływ na prze-
chowywane artykuły. Poprzez 
działanie światła uaktywnia-
ne są enzymy, które stymulują 
procesy życiowe tkanek. Mleko 
pasteryzowane, wystawione na 
działanie światła w temperatu-
rze 4oC, w ciągu tygodnia traci do 
45% witaminy B2, do 75% witamin 
z grupy A, zaś w nie poddanym 
żadnej obróbce mleku, w cią-
gu pierwszych 6 godzin utlenie-
niu ulega nawet do 66% wita-
miny B2. Oddziaływanie światła 
szczególnie niebezpieczne jest 
dla surowców roślinnych po-
przez przyśpieszanie kiełkowa-
nia i samego procesu dojrzewa-
nia a następnie przejrzewania, 
co prowadzi do dyskwalifiku-
jących zmian w samym surow-
cu, np. ziemniaki przechowywa-
ne z dostępem do światła ziele-
nieją, wykrywa się wówczas wię-
cej szkodliwych glikoalkaloidów 
jak np. solanina (toksyczny gliko-
zyd sterydowy TGA). Eksponowa-
ne na światło słoneczne produk-
ty narażone są także na jełczenie 
części tłuszczowych. Światło, ja-
ko jeden z czynników środowi-
skowych, powoduje redukcję 
antocyjanów zawartych w so-
kach i owocach. Do produktów, 
które w szczególności narażo-
ne są na zgubne oddziaływa-
nie światła należą m.in. mięso, 
ryby, masło, kakao, mleko, cze-
kolada, mąka, produkty zbożo-
we, płatki śniadaniowe, olej ro-
ślinny, chleb, orzechy.

Kolejnym czynnikiem śro-
dowiskowym, wpływającym na 
bezpieczeństwo żywności jest 
temperatura. Wpływa ona na 
trwałość produktów, tych opa-
kowanych, jak i przechowy-

wanych luzem. Stosowane od 
wieków ochładzanie powodu-
je przedłużenie trwałości żywno-
ści, w znacznym stopniu spowol-
nienie procesów chemicznych, 
a jednocześnie ogranicza rozwój 
bakterii, drożdży i pleśni. W go-
spodarstwach domowych zazwy-
czaj stosowane są cztery podsta-
wowe warunki przechowywania: 
piwnice, spiżarnie i szafki np. ku-
chenne (temperatura oscylują-
ca w granicach 18°C), urządzenia 
chłodnicze takie jak lodówki, ofe-
rujące temperaturę w zakresie od 
1oC do 8oC oraz zamrażarki, ge-
nerujące temperaturę w okolicach 
–18oC. Pamiętać również należy 
iż każdy rodzaj artykułów spo-
żywczych wymaga odrębnych 
warunków, aby zachować jak 
największą ilość substancji od-
żywczych. Piwnice o łukowatych 
sklepieniach i glinianym podłożu 
są już przeszłością. W piwnicach 
przeznaczonych do długotrwałe-
go składowania (które w obecnych 
czasach są rzadkością) optymal-
na temperatura to nie mniej niż 
2°C i nie więcej niż 10°C. Dodat-
kowo można usypać kopiec z pia-
sku i zwilżać go co jakiś czas wo-
dą. Przechowuje się tak w szcze-
gólności ziemniaki i warzywa ko-
rzeniowe (seler bulwiasty, mar-
chewka, chrzan, pietruszka), ka-
larepę, dynię, oraz jabłka, gruszki 
i pigwy, jak również żywność kon-
serwowaną i przetwory. W wyni-
ku nieprawidłowego przechowy-
wania np. jabłek i ich przetworów 
może nastąpić rozwój szkodliwych 
grzybów rodzaju Aspergillus i Pe-
nicillium wytwarzających niezwy-
kle niebezpieczną mykotoksynę 
– patulinę. Spiżarnie i szafki ku-
chenne (zwykle 15–20°C) to miej-
sca, gdzie najczęściej przechowu-
je się produkty zbożowe, orze-
chy, makarony, ryże, kawy, her-
baty, przyprawy etc. Niestety jest 

to temperatura odpowiednia dla 
namnażania się szkodników, m.in. 
moli spożywczych, mączlika mły-
narka, rybika cukrowego, mrówki 
faraona, mklika mącznego, omac-
nicy ryżanki. Ich żerowanie obniża 
cechy organoleptyczne surowców, 
a ponadto może skutkować wpro-
wadzeniem do żywności szkodli-
wych dla zdrowia bakterii i wiru-
sów chorobotwórczych – w szcze-
gólności dotyczy to rozkruszków, 
niewidocznych roztoczy atakują-
cych produkty pochodzenia roślin-
nego i zwierzęcego, w tym również 
przetwory. Często także magazy-
nowane w ten sposób artykuły 
spożywcze mogą być zanieczysz-
czane odchodami gryzoni. W pod-
wyższonej temperaturze i przy 
braku dostatecznej dbałości o hi-
gienę pomieszczenia, w spiżarni 
może dochodzić do rozwoju pleś-
ni, źródeł aflatoksyn, ochratoksyny 
A, trichotecenów, fumonizyn czy 
zearalenonu. W Europie pleśnie 
i ich metabolity najczęściej odnaj-
dowane są w zbożach, orzechach, 
suszonych i świeżych owocach, 
sokach owocowych, jak również 
w produktach mięsnych, a nawet 
mleku. Najbardziej efektywną 
metodą termicznego przecho-
wywania żywności, pod wzglę-
dem zabezpieczenia pokarmów 
jest zamrażanie. Wiąże się ono 
ze zmianą stanu skupienia wo-
dy zawartej w artykułach: po-
wstaniem struktury uporządko-
wanej – kryształów lodu i w wy-
niku tego ze znacznym obniże-
niem aktywności wody. Proces 
mrożenia nie narusza struktury 
białek w przechowywanym asorty-
mencie oraz – co istotne – hamuje 
procesy życiowe drobnoustrojów. 
Przeprowadzanie tego zabiegu 
obarczone jest niestety wieloma 
wadami z chemicznego punktu 
widzenia, ponieważ woda pod-
czas zamarzania przemieszcza ►
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się w kierunku powierzchni, a co 
za tym idzie rozcieńczane są za-
warte w niej substancje odżyw-
cze, co z kolei zwiększa ich po-
datność na degradację i rozpad. 
Przykładem obrazującym ten fakt 
jest degradacja kwasu askorbino-
wego, który wypłukany z komórek 
owoców lub warzyw przeniesio-
ny zostaje wraz z migrującą wo-
dą na powierzchnię, gdzie zosta-
je bardzo szybko utleniony. Pod-
kreślić również należy, iż znaczna 
część surowców żywnościowych 
nie może zostać poddana zbyt ni-
skim temperaturom. Nie powinny 
być mrożone produkty, w których 
proces formowania się kryształów 
lodu uszkadza strukturę komórko-
wą, takie jak bogate w wodę wa-
rzywa (ogórki, sałata), ugotowane 
ziemniaki, makaron, śmietana, ma-
jonez, miękkie sery czy też ciasta 
z kremami.

Tlen atmosferyczny, ten 
z powietrza otaczającego pro-
dukt, jak również ten, który 
znajduje się wewnątrz opako-
wania podczas bezpośredniego 
kontaktu z produktem, przy-
śpiesza reakcje utleniania. Tlen 

w połączeniu z kwasami tłusz-
czowymi daje nadtlenki, reaguje 
z białkami, tworząc nierozpusz-
czalne polimery, których przy-
swajalność jest znikoma. Docho-
dzi również do utlenienia niektó-
rych witamin, takich jak witamina 
C, E, beta karoten, zniszczeniu 
ulegają także NNKT (Niezbędne 
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe). 
Obecność zjełczałego tłuszczu 
może zdegradować np. biotynę, 
kwas pantotenowy, ryboflawinę, 
kwas askorbinowy sąsiadujących 
produktów. Warunki tlenowe re-
gulują również możliwości roz-
wojowe patogenów, obecność 
tego pierwiastka zabezpiecza 
przed zakażeniem bakteria-
mi beztlenowymi, lecz stwarza 
niebezpieczeństwo pojawienia 
się pleśni i odwrotnie. W tkan-
kach owoców na drodze utlenia-
nia enzymatycznego – działania 
oksydazy polifenolowej – pod 
wpływem tlenu zawartego w at-
mosferze dochodzi do redukcji 
związków polifenolowych (kate-
chiny, kwasu protokatechowego, 
kawowego i chlorogenowego) do 
chinonów, co powodując brunat-
nienie i zmiany cech organolep-
tycznych. W warzywach i owo-
cach obserwowane są również 
znaczne straty w ilości i jakości 
węglowodanów. Zbyt mała ilość 
tlenu podczas przechowywania 
produktów roślinnych może pro-
wadzić do powstawania alkoholi 
i aldehydów, co w efekcie koń-
cowym zmienia walory smakowe 
i zapachowe pożywienia.

Wilgoć obecna w atmo-
sferze podczas przechowywa-
nia artykułów spożywczych 
odpowiedzialna jest za wie-
le niepożądanych procesów, 
w zależności od rodzaju opa-
kowania (lub jego braku). Zbyt 
duża wilgotność (powyżej 70–
80%) powodować może zbryla-

nie i rozpuszczanie materiałów 
sypkich, a dla surowców stałych 
stwarza niebezpieczeństwo ich 
nasiąkania i nagrzewania. Nad-
mierna wilgotność wpływa rów-
nież negatywnie na jakość opa-
kowań, powodując ich rozklejanie 
się czy korozję, co w następstwie 
może skutkować przenikaniem 
szkodliwych substancji z oto-
czenia lub samego opakowania. 
Z transferem substancji pocho-
dzącej z opakowania do żyw-
ności związane są dwa pojęcia – 
migracja globalna (OM – ove-
rall migration), stanowiąca o su-
mie wszystkich substancji prze-
chodzących z opakowania do 
żywności i migracja specyficz-
na (SM – specific migration), od-
nosząca się do ściśle zdefiniowa-
nej substancji. Duży współczyn-
nik wilgotności atmosfery stano-
wić może także o odpowiednich 
warunkach do rozwoju mikrofau-
ny, co grozi skażeniem żywno-
ści patogenami dyskwalifikujący-
mi ją ze względu na szkodliwość 
dla zdrowia. W warunkach nie-
dostatecznej wilgotności do-
chodzi do wysychania produk-
tów spożywczych, poprzez od-
parowywanie zawartej w nich 
wody. Wraz z parą dochodzi do 
ulatniania substancji prozdrowot-
nych, takich jak witaminy i skład-
niki mineralne, następuje również 
zasychanie oraz zmniejszanie ma-
sy artykułu, czego następstwem 
jest obniżenie jego przydatno-
ści spożywczej. Przed wysycha-
niem należy chronić szczegól-
nie owoce i warzywa.

Stężenie jonów wodoro-
wych (pH) ma wpływ na en-
zymatyczną aktywność środo-
wiska, utlenianie, denatura-
cję białka i w znacznym stop-
niu determinuje występowa-
nie drobnoustrojów. Przyjmuje 
się, że dla ich rozwoju najodpo-

►
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wiedniejsze pH wynosi 6,6 – 7,5, 
jednak istnieją szczepy bakterii, 
które zachowują procesy życio-
we, a nawet namnażają się w śro-
dowisku bardzo kwaśnym (pH = 
3,0 – np. bakterie kwasu mleko-
wego). Kwaśny odczyn surowca 
wpływa również na trwałość za-
wartych w nich witamin. Dlatego 
niektóre produkty zakwasza się 
(np. ogórki, kapustę czy grzyby) 
lub produkuje z kwaśnych pół-
produktów (np. chleb żytni na za-
kwasie).

Czas przechowywania jest 
niezwykle istotnym czynnikiem 
wpływającym na jakość żyw-
ności. Z jednej strony dla pewnej 
części produktów, takich jak doj-
rzewające owoce, sery, wino czy 
mąki, upływ czasu jest konieczny 
ze względu na zachodzące w nich 
procesy fizjologiczne i chemicz-
ne, zaś z drugiej – przekroczenie 
właściwego dla produktu okresu 
powoduje, iż zaczyna ulegać on 
psuciu, doprowadzając do nie-
korzystnych zmian w jego właś-
ciwościach. Niezwykle istotnym 
jest więc przestrzeganie terminu 
przydatności artykułu do spo-
życia, ponieważ po jego zakoń-
czeniu następuje utrata właści-
wości odżywczych, a powstałe 
w wyniku rozkładu związki mo-
gą być toksyczne dla zdrowia. 
Często również występuje sytu-
acja niepojawiania się zewnętrz-
nych symptomów dyskwalifikują-
cych żywność, podczas gdy może 
być ona skażona znacznymi iloś-
ciami drobnoustrojów lub ich me-
tabolitów. Mogły także zajść re-
akcje, w wyniku których żywność 
straciła – w najlepszym wypadku 
– jedynie walory odżywcze.

Podsumowując  na leży 
stwierdzić, iż każdy element pro-
cesu produkcyjnego żywności 

wpływa na jego jakość i parametry 
pokarmowe. Konsumenci są ostat-
nim ogniwem szeregu zabiegów 
technologicznych przy produk-
cji płodów rolnych, środków, sub-
stancji i artykułów spożywczych. 
Etapy „przed zakupem” obarczo-
ne są restrykcyjnymi regulacjami 
prawnymi, normami branżowymi, 
objęte drobiazgowymi kontrola-
mi instytucji państwowych i we-
wnętrznymi systemami nadzoru-
jącymi jakość produkcji. To w ja-
ki sposób przechowujemy żyw-
ność w domu zależy tylko od nas. 
W wielu przypadkach efektom nie-
właściwego przechowywania żyw-
ności winni są sami nabywcy. Za-
wsze, zarówno procesy endogen-
ne, jak i egzogenne, decydujące 
o jakości żywności i są ściśle sko-
relowane ze sposobem przecho-
wywania danego produktu. Z te-
go też względu niezwykle ważne 
jest przestrzeganie terminu przy-
datności do spożycia, w który mu-
si być zaopatrzony każdy opako-
wany artykuł spożywczy. Dbać na-
leży także o higienę miejsc, gdzie 
składowane są zarówno zakupione 
produkty żywnościowe, przypra-
wy, przyrządzone potrawy, półpro-
dukty, jak i owoce, warzywa oraz 
przetwory. Pamiętajmy, że aby za-
chować jak najwięcej właściwości 
zdrowotnych pokarmu, produkty 
świeże należy przechowywać jak 
najkrócej i spożyć jak najszybciej 
po zakupie, a trwałe składować 
w przewidzianych dla nich warun-
kach, z zachowaniem odpowied-
niej higieny pomieszczeń, szafek, 
spiżarni i urządzeń chłodniczych. ■

mgr Michał Stawarczyk
Ilustracje Autor
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O lekach biologicznych 
mówi się coraz więcej 
i coraz głośniej – stan 

taki znajduje uzasadnienie w wy-
rażanej opinii, iż leki tego typu 
pomogą skuteczniej zwalczać 
choroby nie poddające się do-
tychczasowej terapii. Czym są 
zatem owe leki, które – jak twier-
dzą niektórzy – mają przed sobą 
świetlaną przyszłość? 

W popularnym, obszernym 
amerykańskim podręczniku far-
makologii Katzunga, Mastersa 
i Trevora, który ukazał się w prze-
kładzie polskim w roku ubie-
głym [1], hasła „leki biologiczne” 
nie znajdziemy ani w spisie tre-
ści ani w indeksie. Po bliższej in-
spekcji podręcznika zauważymy 
jednak, iż leki zaliczane do tej ro-
dziny są omawiane np. w grupie 
leków modyfikujących przebieg 
choroby reumatycznej, określanej 
skrótową nazwą DMARD (Disease 
Modyfing AntiRheumatic Drugs), 
czy też w rozdziale poświęconym 
immunofarmakologii. W pod-
rozdziale omawiającym leki typu 
DMARD możemy przeczytać, że 

w terapii choroby reumatycznej 
wykorzystuje się, oprócz szero-
ko stosowanych glikokortykoste-
roidów (albo glukokortykoste-
roidów), leki niebiologiczne, ta-
kie jak: metotreksat, azatiopryna, 
chlorochina i hydroksychlorochi-
na, cyklofosfamid, cyklosporyna, 
leflunomid, mykofenolan mofe-
tylu oraz sulfasalazyna, oraz leki 
biologiczne, np.: abatacept, ri-
tuksymab, tocylizumab, a także 
adalimumab, certolizumab, eta-
nercept, golimumab, infliksymab. 
W nowym 5. wydaniu angloję-
zycznego podręcznika farmako-
logii (z serii Lippincott’s Illustra-
ted Reviews) [2] leki biologiczne 
są ujęte w podrozdziale „Biologic 
therapies in rheumatic arthritis”. 
A w najnowszym polskim pod-
ręczniku farmakologii pod redak-
cją prof. Ryszarda Korbuta [3] ha-
sło „leki biologiczne” stanowi ty-
tuł podrozdziału większego roz-
działu omawiającego leki prze-
ciwnowotworowe; ponadto leki 
„anty-TNF-a”, które należą do 
rodziny leków biologicznych, są 
krótko przedstawione przy lekach 
układu pokarmowego.

 

Co kryje się zatem pod 
hasłem „leki biologiczne”, któ-
re widnieje obok hasła–grupy 
leków niebiologicznych? Jeśli 
przyjmiemy, że leki niebiologicz-
ne to w większości leki klasyczne, 
a więc chemicznie syntetyzowa-
ne związki działające na drodze 
mniej lub bardziej określonych 
mechanizmów w organizmie, 
leki biologiczne jawią się jako 
struktury koncepcyjnie nowe, 
nawiązujące do zaawansowanej 
wiedzy nt. funkcjonowania ko-
mórek i tkanek na poziomie mo-
lekularnym. Mogą one być eks-
trahowane z różnych systemów 
biologicznych (hodowle komór-
kowe, tkanki/narządy zwierząt, 
człowieka), bądź – co obecnie 
ma miejsce znacznie częściej – 
mogą być produkowane na bazie 
rekombinowanego DNA, a więc 
wytwarzane metodami biotech-
nologicznymi z wykorzystaniem 
inżynierii genetycznej. 

W wymienionych powy-
żej nazwach leków biologicznych 
zwracają uwagę powtarzające się 
końcówki (sufiksy): „cept” i „mab”. 

Leki 
biologiczne 
w 
okulistyce
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ich działania, a także celowości 
wyboru odpowiedniego leku do 
konkretnej terapii. 

Choroby oczu  
– pierwotne i wtórne

Choroby oczu, podobnie 
jak innych narządów w organi-
zmie człowieka, mogą mieć dwo-
jaki aspekt: pierwotny i wtórny. 
Aspekt pierwotny dotyczy cho-
roby będącej wyrazem patolo-
gii tkanki/tkanek oka – choroba 
ma więc charakter ograniczony 
do narządu wzroku i na ogół jej 
przebieg nie rzutuje w sposób 
zasadniczy na funkcję innych na-
rządów. Z aspektem wtórnym 
mamy do czynienia wówczas, 
kiedy przyczyną choroby jest 
czynnik pozaoczny, często ogól-
noustrojowy, tak, jak ma to miej-
sce np. w chorobach immuniza-
cyjnych – choroba rozprzestrze-
nia się w organizmie, zajmując 
w różnym stopniu różne narzą-
dy, w tym narząd wzroku. I na-
wet jeśli objawy oczne będą sil-
nie wyrażone, leczenia nie moż-
na ograniczyć tylko do ingeren-
cji okulisty i leków działających 
miejscowo (tj. w obrębie gałki 
ocznej i/lub innych struktur na-
rządu wzroku), bowiem objawy 
oczne są tylko fragmentem cało-
kształtu patologii. Pierwotny lub 
wtórny aspekt patologii decydu-
je w sposób zasadniczy o wybo-
rze terapii.

Przykładami chorób im-
munizacyjnych, które atakują 
oko, są m.in. sarkoidoza (zmia-
ny w spojówce i błonie naczy-
niowej), zespół Sjögrena (zmiany 
w spojówce i rogówce), układo-
we – reumatoidalne zapalenie 
naczyń (zmiany głównie w ro-
gówce i twardówce), a także licz-
ne choroby, w przebiegu których 

Informują one o strukturze czy 
charakterze leku: „-cept” mówi 
nam, że dany lek jest rekombi-
nacyjnym dimerycznym białkiem 
receptora, połączonym z frag-
mentem Fc ludzkiej immunoglo-
buliny (białko fuzyjne), natomiast 
„-mab” informuje, iż dany lek 
reprezentuje przeciwciało mo-
noklonalne. W grupie „mabów” 
mogą występować uszczegó-
łowienia typu: „-momab” – my-
sie przeciwciało monoklonalne, 
„-ximab” (-ksymab) – chimerycz-
ne przeciwciało monoklonalne 
(np. mysz-człowiek), „-zumab” 
„uczłowieczone”/humanizowa-
ne przeciwciało monoklonalne, 
„-mumab” – ludzkie przeciwcia-
ło monoklonalne. Mogą być też 
prefiksy: „rh-” lub „rhu-” mówiące 
o tym, że dane leki biologiczne są 
rekombinowanymi białkami ludz-
kimi (recombinant human).

Choć hasło „leki biologicz-
ne” funkcjonuje w medycynie od 
stosunkowo niedawna, jego za-
sięg obejmuje także związki che-
miczne stosowane w terapii już 
wcześniej. Wśród takich wcześ-
niejszych leków, nie określanych 
wówczas jako biologiczne, są 
m.in. insulina, hormon wzrostu, 
erytropoetyna, aktywatory pla-
zminogenu i wiele innych. Inter-
netowa Wikipedia definiuje owe 
medykamenty jako grupę leków 
ściśle związanych z cząsteczkami 
biologicznie czynnymi natural-
nie występującymi w organizmie 
człowieka, działającymi przez 
wpływ na mechanizmy przez nie 
mediowane. Angielskojęzyczna 
witryna Wikipedii definiuje leki 
biologiczne jako „...medicinal 
products [biologic medical prod-
ucts, biological products/drugs/
agents, biologicals, biologics], 
such as vaccine, blood or blood 
component, allergenic, somatic 

cell, gene therapy, tissue, recom-
binant therapeutic protein or liv-
ing cells that are used as thera-
peutics to treat diseases.” W defi-
nicji anglojęzycznej zwraca uwa-
gę mnogość nazw, które są toż-
same i używane wymiennie. 

Działania leków biologicz-
nych są różnorodne, mogą na-
śladować funkcje prawidłowych 
białek występujących w organi-
zmie człowieka (tę właściwość le-
ków wykorzystuje się w tzw. te-
rapii substytucyjnej), wpływać na 
interakcje między różnymi biolo-
gicznie czynnymi cząsteczkami, 
mogą też wpływać na recepto-
ry komórkowe. Na drodze tych 
mechanizmów leki biologiczne 
ingerują w procesy endogen-
ne – hamując bądź nasilając je. 
Uwzględniając takie możliwości 
wywieranego efektu, stosowa-
nie leków biologicznych w terapii 
wymaga znajomości molekular-
nych patomechanizmów zaan-
gażowanych w rozwój choroby. 
Konieczne jest również śledzenie 
skutków bezpośrednich i odle-
głych zastosowanej farmakote-
rapii, bowiem oprócz efektów 
oczekiwanych, tj. terapeutycz-
nych, mogą wystąpić, a niekie-
dy będą występowały, efekty 
uboczne – przewidywalne i nie-
przewidywalne, których nasilenie 
będzie mieć wpływ na decyzję 
o kontynuowaniu, ograniczeniu, 
bądź przerwaniu terapii. 

W obecnym opracowaniu 
nie będziemy zajmować się le-
kami biologicznymi jako takimi, 
choć tematyka jest niezwykle cie-
kawa i na czasie, ale rozważania 
ograniczymy do przedstawienia 
możliwości ich wykorzystania te-
raz i w przyszłości w terapii okuli-
stycznej. Jednakże skrótowa pre-
zentacja leków biologicznych jest 
niezbędna dla zrozumienia me-
chanizmów leżących u podstaw ►
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patycznej etiologii schorzenia. 
Pomijając ZBN pourazowe i po-
operacyjne, klasyfikacja klinicz-
na tego schorzenia jest daleko 
bardziej skomplikowana niż opi-
sana powyżej [4, 5], co pokazuje 
(w uproszczeniu) tabela 1.

Klasyczna farmakoterapia 
zapalenia błony naczyniowej 

(ZBN)

Efektywne leczenie ZBN, 
zwłaszcza procesu przewlekłe-
go o etiologii idiopatycznej bądź 
podłożu immunologicznym (au-
toimmunizacyjnym), jest uciąż-
liwe, stanowiąc duży problem 
medyczny [1–5]. W dotychczaso-
wym i bieżącym leczeniu niein-
fekcyjnego ZBN wykorzystuje się 
klasyczne leki, do których należą 
[4, 5]:

• leki rozszerzające źreni-
cę i porażające mięsień 
akomodacyjny (mydriati-
ca-cycloplegica) o czasie 
działania krótkim (tropi-
kamid, cyklopentolat, fe-
nylefryna) i długim (atro-
pina), 

• kortykosteroidy do za-
stosowań miejscowych, 
iniekcji okołogałkowych 
i doszklistkowych oraz le-
czenia ogólnego, 

• leki immunosupresyjne, 
wśród nich antymetabo-
lity (azatiopryna, metotr-
eksat, mykofenolan mo-
fetylu) i inhibitory limfo-
cytów T (cyklosporyna, 
takrolimus). 

Kortykosteroidy są szeroko 
stosowane i wykazują dużą sku-
teczność. Obok klasycznych pre-
paratów okulistycznych w postaci 
kropli/zawiesiny do oczu (na ba-
zie m.in. deksametazonu, fludro-
kortyzonu, fluorometolonu, pred-

dochodzi do poważnych obja-
wów ze strony błony naczynio-
wej; wśród nich: wymieniona już 
sarkoidoza, spondyloartropatie 
(zesztywniające zapalenie sta-
wów kręgosłupa, zespół Reitera, 
łuszczycowe i enteropatyczne 
zapalenie stawów), toczeń ukła-
dowy, młodzieńcze idiopatyczne 
zapalenie stawów, gruźlica, cho-
roba Behceta. Jednak najczęst-
sze i zarazem najpoważniejsze 
w skutkach powikłania okuli-
styczne chorób układowych/im-
munizacyjnych dotyczą stanów 
zapalnych błony naczyniowej. 

Zapalenie błony naczyniowej 
(ZBN) – charakterystyka 

i klasyfikacja

Zapalenie błony naczynio-
wej (ZBN; uveitis) opisuje po-
wszechnie występującą gru-
pę schorzeń, której klasyfikacja 
uwzględnia zarówno umiejsco-
wienie, jak i symptomatologię 
oraz przebieg. Wyróżnia się za-
tem zapalenie błony naczyniowej 
odcinka przedniego, odcinka tyl-
nego, części pośredniej, a także 
wszystkich jej części – ta ostat-
nia postać określana jest termi-
nem łacińskim panuveitis. Ponad-
to, symptomatologia i przebieg 
ZBN mogą mieć charakterysty-
kę procesu ostrego i przewle-
kłego; mogą występować także 
nawracające epizody ostre lub 
podostre. Uwzględniając etio-
logię schorzenia, można mówić 
o patogennej roli czynnika za-
kaźnego (bakteryjny, wirusowy, 
pierwotniakowy, grzybiczy, pa-
sożytniczy) i niezakaźnego (np. 
uszkodzenie chemiczne, urazy 
nieprzenikające, reakcja immu-
nologiczna w przebiegu chorób 
układowych), a w sytuacji, w któ-
rej czynnik chorobotwórczy po-
zostaje nieznany mówimy o idio-

nizolonu, triamcynolonu), od 
pewnego czasu stosuje się długo 
działające (przez okres wielu mie-
sięcy, a nawet lat) implanty do-
oczne zawierające deksametazon 
w implancie doszklistkowym (lek 
dostępny w Polsce) oraz acetonid 
fluocynolonu w preparatach jak 
dotychczas niedostępnych w Pol-
sce, mianowicie w implancie przy-
szywanym do twardówki i im-
plancie doszklistkowym [6]. Oku-
liści również stosują leki steroido-
we do zastosowania systemowe-
go, w tym do wstrzyknięć na ba-
zie zarówno metyloprednizolo-
nu, jak i deksametazonu [6]. Jed-
nak działania uboczne jakie towa-
rzyszą terapii lekami steroidowy-
mi, zwłaszcza terapii systemowej, 
poważnie ograniczają ich dłuższe 
stosowanie [6]. Włączenie leków 
immunosupresyjnych pozwala na 
ograniczenie kortykosteroidote-
rapii. Lekiem immunosupresyj-
nym, który jak dotychczas jest je-
dynym zarejestrowanym okuli-
stycznym medykamentem tego 
typu, jest 0,05% emulsja do oczu 
na bazie cyklosporyny-A, która, 
pomimo oficjalnego wskazania 
do leczenia zespołu suchego oka, 
stosowana jest na zasadzie off-
-label, a więc poza wskazaniami, 
w wielu innych schorzeniach na-
rządu wzroku [6]. Leki immuno-
supresyjne są też stosowane sy-
stemowo, wśród nich dostępne 
preparaty zawierające substancje 
blokujące kalcyneurynę – cyklo-
sporyna i takrolimus, hamujące 
syntezę puryn – azatiopryna, my-
kofenolan mofetylu, czy blokują-
ce syntezę DNA (tzw. leki alkilują-
ce), np. cyklofosfamid. 

W tabeli 1 pokazującej kli-
niczną klasyfikację ZBN zwraca 
uwagę choroba Behceta, która 
występuje w różnych miejscach. 
Polski okulista ma z nią do czy-

►
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wyjątkiem wśród wspomnianych 
chorób oka, albowiem jeden lek 
biologiczny, mianowicie infliksy-
mab ma od roku 2007 w Japonii 
( jak na razie tylko w tym kraju!) 
oficjalną rejestrację do leczenia 
lekoopornej postaci ZBN w tym 
schorzeniu. Dlatego poświęcimy 
jej nieco uwagi. (Tabela 1)

Choroba Behceta  
– symptomy i leczenie

Choroba albo zespół Behce-
ta jest przewlekłą wieloukładową 
chorobą zapalną naczyń żylnych 
i tętniczych każdego kalibru, cha-
rakteryzującą się bogatą sympto-
matologią – występują m.in. na-
wracające bolesne owrzodzenia 
skóry i błon śluzowych, głównie 

nienia niezbyt często, jednak 
schorzenie to, zwłaszcza objawy 
oczne, mogą mieć przebieg dra-
matyczny z rokowaniem nierzad-
ko niepomyślnym. W tej wielo-
narządowej chorobie okuliści, 
w obliczu małej skuteczności, 
bądź wręcz nieskuteczności, le-
ków klasycznych (włącznie z le-
kami immunosupresyjnymi), od 
niedawna sięgają po leki biolo-
giczne i – co ciekawe – ze skut-
kiem zadowalającym. Próbują 
nimi leczyć już nie tylko chorobę 
Behceta, ale także kilka innych 
trudnych do leczenia jednostek, 
m.in. zapalenia błony naczynio-
wej oka w przebiegu zapalenia 
stawów czy idiopatycznego wie-
loogniskowego tylnego zapale-
nia błony naczyniowej lub całej 

naczyniówki (ta ostatnia choroba 
znana jest pod nazwami panuve-
itis lub uveitis diffusa; w literatu-
rze anglojęzycznej można spot-
kać się z nazwą skrótową: MCP 
– Multifocal Choroiditis and Pa-
nuveitis). W przebiegu panuveitis 
zostają również zajęte: siatkówka 
i ciało szkliste (szklistka). Przypad-
ki te w przeszłości były i obecnie 
są leczone zestawem dwóch lub 
więcej leków (np. kortykosteroid, 
cyklosporyna ± azatiopryna, lub 
inne kombinacje leków), jednak 
ukazujące się w specjalistycz-
nym piśmiennictwie doniesienia 
nt. dobroczynnego działania le-
ków biologicznych w wymienio-
nych schorzeniach tworzą nowe 
perspektywy dla „lekoopornego” 
ZBN [7]. Choroba Behceta jest 

1. Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej:
1.1. Ostre 

1.1.1. Idiopatyczne 
1.1.2. Zakażenia (kiła, gruźlica, półpasiec, wirus opryszczki zwykłej) 
1.1.3. Choroby układowe (sarkoidoza, choroba Reitera, zesztywniające zapalenie stawów 

kręgosłupa, choroby zapalne jelit, choroba Behceta) 
1.2. Przewlekłe

1.2.1. Idiopatyczne
1.2.2. Autoimmunizacyjne (młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – JIA, juvenile idiopathic 

arthritis)

2. Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej
2.1. Ostre

2.1.1. Zakażenia (toksoplazmoza, zakażenie wirusem CMV, Cytomegalovirus)
2.1.2. Autoimmunizacyjne (toczeń rumieniowaty układowy – SLE, systemic lupus erythematosus, 

choroba Behceta)
2.2. Przewlekłe

2.2.1. Zakażenia (gruźlica, bruceloza, kiła)
2.2.2. Ziarniniakowe (zespół Vogta-Koyanagiego – VKS, Vogt-Koyanagi syndrome albo VKHS od 

Vogt-Koyanagi-Harady syndrome, zapalenie współczulne, sarkoidoza, choroba Behceta)
2.2.3. Stwardnienie rozsiane – SM (sclerosis multiplex)

3. Zapalenie całej błony naczyniowej – panuveitis  
3.1. Infekcyjne (gruźlica, kiła, borelioza)
3.2. Immunologiczne/ziarninujące (sarkoidoza, choroba Behceta, VKS/VKHS, współczulne zapalenie 

oka)
3.3. Idiopatyczne

Tabela 1. Klasyfikacja zapaleń błony naczyniowej oka

►
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nych w terapii głównie reumatoi-
dalnego zapalenia stawów, zapo-
czątkował w wielu okulistycznych 
ośrodkach na świecie podejmo-
wanie prób klinicznych, których 
celem była ocena skuteczności 
wybranych leków biologicznych 
w przypadkach zapaleń błony 
naczyniowych opornych na kla-
syczne leki przeciwzapalne i im-
munosupresyjne [12]. 

Leki biologiczne stosowane 
w zapaleniu błony 
naczyniowej (ZBN) 

Od pewnego czasu do le-
czenia lekoopornych przypad-
ków ZBN wprowadza się leki bio-
logiczne, głównie z grupy inhi-
bitorów TNF-a (infliksymab, eta-
nercept, adalimumab) i antagoni-
stów receptora interleukiny-1, in-
terleukiny-2 i interleukiny-6, oraz 
interferon alfa-2. Pełny wykaz 
leków biologicznych stosowa-
nych w leczeniu nieinfekcyjnego 
zapalenia błony naczyniowej oka 
zawiera tabela 2. Należy podkre-
ślić, że wszystkie te leki (z wyjąt-
kiem wspomnianego wcześniej 
infliksymabu w Japonii) nie mają 
oficjalnej rejestracji okulistycznej 
– zatem wszystkie były i są sto-
sowane na zasadzie off-label, tj. 
poza oficjalnymi wskazaniami. 

Pierwsze prace nt. działa-
nia leków biologicznych w ZBN 
pochodzą z końca XX (dakli-
zumab – 1999) i początku XXI 

jamy ustnej i narządów płcio-
wych, oraz zajęcie wielu narzą-
dów wewnętrznych (stawów, na-
rządu wzroku, układu naczynio-
wego, nerwowego, pokarmowe-
go i in.) [8, 9]. Jeśli idzie o narząd 
wzroku, choroba ta manifestuje 
się obuocznym nawracającym 
zapaleniem najczęściej przed-
niego odcinka błony naczynio-
wej, które przebiega z wysiękiem 
ropnym w komorze przedniej 
oka. Może także zajmować tyl-
ny odcinek oka, gdzie wywołuje 
nacieki siatkówkowe lub zapa-
lenie naczyń powodujące prze-
wlekłe niedokrwienie siatkówki 
[4, 5, 8, 9]. Chorują zwykle osoby 
w wieku 20-40 lat, częściej męż-
czyźni. Etiologia choroby po-
zostaje nieznana. Przyjmuje się, 
że w patogenezie choroby od-
grywają rolę czynniki zarówno 
środowiskowe, jak i genetyczne, 
czynniki infekcyjne, białka szo-
ku cieplnego (HSP), zaburzenia 
wrodzonego systemu odpor-
nościowego z nadaktywnością 
neutrofilów i wzrostem liczby 
komórek T typu gδ. Podkreśla się 
rolę głównego układu zgodności 
tkankowej – MHC (Major Histo-
compability Complex) u człowie-
ka znanego jako układ HLA (Hu-
man Leukocyte Antigens)1. Jed-
nym z genów/produktów układu 
MHC/HLA, który wydaje się być 
specyficznie powiązany z choro-
bą Behceta, jest HLA-B*51 wystę-
pujący u 60-80% pacjentów. Pro-

dukt genu HLA-B*51 może in-
dukować ogólną nadaktywność 
systemu odpornościowego (ko-
mórki Th, makrofagi, neutrofile). 
Infekcje bakteryjne lub wiruso-
we mogą stymulować ekspresję 
HSP60 i MICA (MHC class I chain-
-related gene A) na różnych ko-
mórkach, powodując: up-regu-
lację cząsteczek adhezyjnych, 
aktywację procesu koagulacji, 
stymulację komórek T (zwłasz-
cza typu gδ i NK – natural killers) 
i zwiększenie produkcji komórek 
Th1, co w efekcie ostatecznym 
prowadzi do zarostowo-martwi-
czego zapalenia naczyń i uszko-
dzenia tkanek, a w oku do zapa-
lenia błony naczyniowej [8, 9]. 
W próbkach krwi osób z chorobą 
Behceta stwierdza się podwyż-
szone poziomy różnych cytokin, 
na czele z IL-2, -6, -8, -10, -12, 
-17, -18, IFN-g, oraz TNF-a [8, 9], 
świadczące o toczącym się pro-
cesie zapalnym.

Chociaż w wieloukładowej 
chorobie Behceta zapalenie bło-
ny naczyniowej (ZBN) występuje 
u ponad 60% pacjentów, prze-
bieg ocznego procesu, skutkują-
cego częstą utratą wzroku, należy 
do najbardziej dramatycznych [4, 
5, 8, 9]. Ponadto, jak wspomnia-
no, infliksymab ma od roku 2007 
w Japonii oficjalną rekomenda-
cję w tej chorobie i ten fakt, wraz 
oficjalnymi rekomendacjami FDA 
dla kilku innych leków biologicz-

1 Struktura i funkcjonowanie głównego kompleksu zgodności tkankowej – MHC (major histocompability complex), u ludzi znanego 
pod nazwą HLA (human leukocyte antygen), są skomplikowane i z pewnością tematyka ta wykracza poza ramy obecnego opra-
cowania, zainteresowanych Czytelników odsyła się więc do znanych podręczników immunologii [10, 11]. W największym skrócie, 
najważniejszą funkcją cząsteczek układu MHC jest wiązanie i prezentacja antygenów limfocytom T. MHC/HLA jest układem 
wybitnie polimorficznym i obejmuje rejon genetyczny stwierdzany u wszystkich ssaków, którego produkty są odpowiedzialne 
przede wszystkim za szybkie odrzucanie przeszczepów między osobnikami oraz za wymianę sygnałów między limfocytami 
i komórkami z ekspresją antygenu. Obecne na limfocytach T receptory na antygen – TCR (T cell receptor) odgrywają zasadniczą 
rolę w układzie odporności nabytej, bowiem rozpoznają antygen (związany z cząsteczką MHC) i przekazują sygnał do wnętrza 
limfocytu T, co skutkuje aktywacją i odpowiedzią limfocytów T. Swoją budową receptory TCR przypominają cząsteczki immuno-
globulin – są utworzone przez pary podjednostek a i b oraz g i δ (TCRab i TCRgδ) i mogą mieć różne funkcje. TCR są kodowane 
przez szereg zestawów genów. Znane są powiązania między układem HLA i występowaniem określonych chorób, np. u osób 
z HLA-B27 stwierdza się 90-krotnie większe ryzyko zachorowania na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, 17-krotnie na 
zespół Reitera i 4-krotnie na reumatoidalne zapalenie stawów. Z kolei HLA-B*51 występuje u 60-80% chorych na zespół Behceta, 
sugerując związek tej cząsteczki/antygenu z chorobą Behceta.      

►
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Leki skierowane przeciw czynnikowi martwicy nowotworu typu a („anty-TNF-a”)

Infliksymab (sierpień 1998) 
Chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonal-
ne klasy IgG1 wiążące i inaktywujące rozpuszczalną 
i transbłonową formę ludzkiego TNF-a. 

Wskazania: ChC, WZO, RZS, ŁuZS, ZZSK, Łu. 
ZBN w chorobie Behceta – 2007 Japonia.
Okulistyka: off-label (poza Japonią).

Adalimumab (grudzień 2002) 
Rekombinowane ludzkie (w 99%) przeciwciało mono-
klonalne skierowane przeciw TNF-a. 

Wskazania: RZS, MIZS, ŁuZS, ChC, ZZSK, ŁuZS. 
Okulistyka: off-label – nieinfekcyjne ZBN; faza III 
badań klinicznych. 

Certolizumab pegol (kwiecień 2008, maj 2009) 
Humanizowany fragment Fab przeciwciała monoklinal-
nego skierowanego przeciw TNF-a, połączony z gliko-
lem polietylenowym (pegylacja). 

Wskazania: ChC, RZS. 
Okulistyka: off-label.

Golimumab (kwiecień 2009, lipiec 2013)
Ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw 
TNF-a. 

Wskazania: RZS, ŁuZS, ZZSK. 
Okulistyka: off-label.

Etanercept (listopad 1998, wrzesień 2004) 
Rekombinowane białko receptorowe p75 Fc powiąza-
ne z częścią Fc ludzkiej IgG1 wiążące i inaktywujące 
TNF-a (białko fuzyjne). 

Wskazania: RZS, MIZS, ŁuZS, ZZSK, Łu. 
Okulistyka: off-label. Powoduje pogorszenie przebie-
gu ZBN – próby kliniczne do roku 2007. 

Leki przeciwinterleukinowe

Abatacept (grudzień 2005, lipiec 2011) 
Białko fuzyjne zbudowane z części Fc ludzkiej IgG1 
i zewnątrzkomórkowej domeny CTLA-4, która wiąże 
CD80 i CD86; zapobiega aktywacji komórek T (antago-
nista IL-6). 

Wskazania: RZS, MIZS. 
Okulistyka: off-label – nieinfekcyjne ZBN, choroba 
Behceta; faza III badań klinicznych.

Anakinra (listopad 2001) 
Organiczny związek chemiczny – antagonista recepto-
rów dla IL-1 otrzymywany na drodze rekombinacji przy 
udziale bakterii Escherichia coli. 

Wskazania: RZS (w przypadkach nieskuteczności 
metotreksatu).
Okulistyka: off-label; choroba Behceta (faza III ba-
dań klinicznych).

Kanakinumab (czerwiec-FDA, październik-EMA 
2009) 
Ludzkie przeciwciało monoklonalne przeciw interleuki-
nie IL-1b. 

Wskazania: wieloukładowa choroba zapalna o po-
czątku neonatalnym, okresowe zespoły zależne od 
kriopiryny – CAPS (cryopyrin-associated periodic 
syndromem; grupa chorób występujących u pacjen-
tów z defektem genu wytwarzającego białko zwane 
kriopiryną  stany zapalnego w wielu częściach cia-
ła, z takimi objawami, jak gorączka, wysypka, bóle 
stawów i zmęczenie), ostra dna (skaza moczanowa).
Okulistyka: off-label.

Tokilizumab 
Rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne 
wiążące rozpuszczalny receptor dla IL-6, hamuje działa-
nia IL-6. 

Wskazania: RZS, MIZS. 
Okulistyka: off-label – nieinfekcyjne ZBN; faza III 
badań klinicznych.

Tabela 2. Leki biologiczne stosowane w zapaleniu błony naczyniowej oka (ZBN)
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Gewokizumab 
Humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane 
przeciw IL-1b. 

Wskazania: lek przeznaczony do terapii cukrzycy 
i chorób zapalnych.

Sekukinumab 
Ludzkie IgG1 przeciwciało monoklonalne przeciw inter-
leukinie IL-17A. 

Wskazania: RZS (w terapii z metotreksatem). Bada-
nia w toku (faza III badań klinicznych) w kierunku 
zastosowania leku w łuszczycy i ZBN.   

Daklizumab (grudzień 1997, wycofany w styczniu 
2009) 
Chimeryczne ludzko (90%) – mysie (10%) przeciwcia-
ło monoklonalne skierowane przeciw receptorowi IL-2 
(wiąże się z CD25, podjednostką a receptora IL-2 i ha-
muje odpowiedzi IL-2). Lek ma rejestrację w USA, nie 
ma w Europie. 

Wskazania: transplantologia.
Okulistyka: off-label w latach 1999-2008; wykazy-
wał skuteczność w retinochoroidopatii typu „bird-
-shot”, chorobie Behceta i innych postaciach uveitis.

Inne

Rituksymab (listopad 1997) 
Chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw anty-
genowi CD20 – nieglikozylowanej fosfoproteiny wystę-
pującej na limfocytach pre-B i dojrzałych limfocytach B. 

Wskazania: chłoniaki nieziarnicze (NHL – non-
-Hodgkin lymphoma), BLP, RZS (u pacjentów z bra-
kiem odpowiedzi na leki „anty-TNF-a”), choroby 
autoimmunizacyjne, transplantologia. 
Okulistyka: ZBN off-label.  

IFN-a (interferon alfa-2b – czerwiec 1986, interferon al-
fa-2a – czerwiec 2009) 
Cytokina uwalniana przez komórki somatyczne w odpo-
wiedzi na obecność patogenów (wirusy, bakterie, paso-
żyty, a także komórki nowotworowe), wywiera działania: 
antyproliferacyjnie, antyapoptotycznie, antyangiogennie 
i immunomodulacyjne. Uruchamia mechanizmy obronne 
systemu odpornościowego (aktywacja komórek dendry-
tycznych, NK i makrofagów). 

Okulistyka: off-label.  

Przy każdym leku podano datę zatwierdzenia danego leku do obrotu medycznego ( jeśli są dwie daty, druga mówi o kolejnej rejestracji do innej 
choroby).  Skróty jednostek chorobowych: ChC – choroba Crohna, WZO – wrzodziejące zapalenie okrężnicy ( jelita grubego), RZS – reumatoidalne 
zapalenie stawów, MIZS – młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, ŁuZS - łuszczycowe zapalenie stawów, ZZSK – zesztywniające zapalenie sta-
wów kręgosłupa, BLP – białaczka limfatyczna przewlekła. Uwaga – daklizumab został wycofany z obrotu medycznego; gewokizumab i sekukinumab 
są lekami nowymi i ich próby w okulistyce dopiero się rozpoczęły. 

wieku (infliksymab – 2001, eta-
nercept – 2003, adalimumab – 
2006). W ostatniej dekadzie do 
testów wprowadzano nowsze 
leki. Ciekawym lekiem jest eta-
nercept, lek z grupy „anty-TNF-
-a” o strukturze białka fuzyjne-
go, który w przeciwieństwie do 
innych preparatów „anty-TNF-a” 
(przeciwciał monoklonalnych), 
nie wywierał efektu terapeu-
tycznego w ZBN (choć działał we 
wspominanych chorobach ukła-
dowych); przeciwnie, powodował 

nawet pogorszenie stanu zapal-
nego tkanek oka (scleritis, uve-
itis, myositis) [8, 9]. Z tego po-
wodu, trwające od 2003 r. próby 
stosowania tego leku w ZBN zo-
stały zawieszone w r. 2007. Na-
leży również dodać, że inny lek 
biologiczny – daklizumab, testo-
wany od 1999 r. w ZBN, został 
wycofany z obrotu medycznego 
w r. 2009. 

Oficjalne wskazania dla 
leków biologicznych są różne, 
a najczęściej powtarzającymi się 

jednostkami chorobowymi są: 
reumatoidalne zapalenie sta-
wów, choroba Crohna, łuszczyca, 
zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (pełny wykaz w tabe-
li 2). W patomechanizmie wszyst-
kich wymienionych chorób na-
czelne miejsce zajmuje proces 
zapalny, w którym wiele cytokin 
pełni rolę mediatorów zapalenia. 
Wśród nich szczególne miejsce 
zajmuje czynnik martwicy no-
wotworu – TNF-a (produkowa-
ny głównie przez aktywne mo-

►
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i IL-17A (sekukinumab) znajdują 
się w III fazie badań klinicznych 
z obiecującymi wstępnymi wyni-
kami w terapii reumatoidalnego 
zapalenia stawów (RZS), mło-
dzieńczego idiopatycznego za-
palenia stawów (MIZS), łuszczy-
cy i zapalenia błony naczyniowej 
oka (ZBN). 

W leczeniu ZBN, także 
w przebiegu choroby Behceta, 
stosowano ponadto interferon 
(IFN) alfa-2 w postaci leków za-
wierających IFNa-2b i IFNa-2a 
(tabela 2). Według danych litera-
turowych, kuracja interferonem 
prowadziła u większości pacjen-
tów do remisji uveitis [13]. Warto 
przypomnieć, że endogenny in-
terferon alfa posiada wiele dzia-
łań w organizmie – antyprolifera-
cyjne, antyapoptotyczne, antyan-
giogenne, immunomodulacyjne, 
uruchamia on także mechanizmy 
obronne systemu odpornościo-
wego. 
 

nocyty i makrofagi, w mniejszym 
stopniu przez neutrofile, masto-
cyty i niektóre limfocyty) oraz in-
terleukiny, np. IL-1 (cytokina pro-
zapalna o kluczowym znaczeniu 
dla procesu zapalenia, wydziela-
na w odpowiedzi na różne anty-
geny), IL-2 (najważniejszy czynnik 
wzrostu dla limfocytów T, zwłasz-
cza cytotoksycznych oraz komó-
rek NK), IL-6 (silnie pobudza pro-
cesy zapalne, wydzielana głównie 
przez monocyty i makrofagi pod 
wpływem IL-1), wszystkie wymie-
nione cytokiny odgrywają ważną 
rolę mediatorów zapalenia. Leki 
„anty-TNF-a” specyficznie unie-
czynniają aktywność tego pro-
zapalnego czynnika – efekt, któ-
ry leży u podstaw pożądanego 
działania terapeutycznego, także 
w zapaleniu błony naczyniowej 
oka (ZBN). Podobnie jest z an-
tagonistami IL-1, IL-2, IL-6. Kilka 
innych przeciwciał monoklonal-
nych – antagonistów IL-1b (ge-
wokizumab), IL-6 (tokilizumab) 

Przyszłość  
leków biologicznych  
w chorobach oczu

Na początku niniejszego 
opracowania zacytowano opi-
nię wyrażaną przez wielu bada-
czy i lekarzy, że leki biologiczne 
mają przed sobą świetlaną przy-
szłość. Z pewnością są skutecz-
ne i w chorobach nie poddają-
cych się klasycznym schematom 
terapeutycznym (kortykosteroi-
dy ± immunosupresanty) mogą 
być nieocenione. Jednak są i sła-
be strony leków biologicznych, 
o których nie wolno zapominać 
podejmując decyzję o terapii bio-
logicznej. 

Nie ma leków całkowicie 
bezpiecznych, wszystkie obcią-
żone są działaniami ubocznymi 
– jest to kwestia dawki i czasu 
stosowania: im większe dawko-
wanie i dłuższy czas stosowa-

nia, tym większe ryzyko 
pojawienia się 

objawów 

Fot. ©
 Knut W

iarda - Fotolia.com
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ubocznych. Idzie tu nie tylko 
o tzw. objawy ostre, a więc wy-
stępujące bezpośrednio bądź 
w krótkim czasie po aplikacji 
leku, ale również i te, które mogą 
pojawić w różnym okresie po za-
przestaniu kuracji, a więc objawy 
odległe. Wielu autorów zwraca 
na nie uwagę, a wśród takich ob-
jawów wymienia się: statystycz-
nie większe ryzyko pojawienia 
się poważnych infekcji, reaktywa-
cji np. procesu gruźliczego, czy 
też ryzyko nowotworzenia [14-
17]. Wartą przywołania jest pra-
ca sprzed kilku miesięcy zatytu-
łowana: „Adverse effects of biolo-
gics: a network meta-analysis and 
Cochrane overview” [17], w której 
autorzy w ramach „The Cochra-
ne Collaboration” dokonują kry-
tycznego przeglądu pod kątem 
występowania objawów ubocz-
nych 206 opublikowanych badań 
klinicznych z udziałem >60 tys. 
pacjentów przyjmujących róż-
ne leki biologiczne. Wnioski au-
torów są jednoznaczne i brzmią 
następująco: „Overall, in the 
short term biologics were associ-
ated with statistically significantly 
higher rates of serious infections, 
TB [tuberculosis] reactivation, to-
tal AEs [adverse effects] and with-
drawals due to AEs. Serious infec-
tions included opportunistic infec-
tions as well as bacterial infections 
in most studies. Some biologics 
had a statistically higher asso-
ciation with certain adverse out-
comes compared with control, but 
there was no consistency across 
the outcomes so caution is need-
ed in interpreting these results… “. 
I ostatni, podsumowujący frag-
ment cytowanego opracowania: 
“There is a need for more re-
search regarding the long-
term safety of biologics and 
an urgent need for compara-
tive safety reports of different 

biologics; preferably without 
industry involvement. National 
and international registries and 
other types of large databases 
are relevant sources for providing 
complentary evidence regarding 
the short- and longer-term safe-
ty of biologics.” (wytłuszczenie 
obecnego autora).

Wnioski z cytowanego 
opracowania są zgodne z anali-
zami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa stosowania leków biologicz-
nych u pacjentów z zapaleniem 
błony naczyniowej (ZBN) [18, 19]. 
Nikt nie kwestionuje skuteczno-
ści klinicznej leków biologicznych 
w terapii ZBN, jednak w większo-
ści opublikowanych opracowań 
sugeruje się, że te nowoczesne 
leki nie powinny stanowić tera-
pii „pierwszej linii” czy „pierw-
szego wyboru” w ZBN, natomiast 
powinny znaleźć zastosowanie 
w schorzeniach nawracających 
i nie poddających się terapii leka-
mi klasycznymi (kortykosteroidy 
± mydriatyki) w połączeniu z im-
munosupresantami [12]. 

Wszyscy jednak zgodnie 
zwracają uwagę na bardzo wy-
soki koszt terapii lekami biolo-
gicznymi. W opublikowanym nie-

dawno na łamach polskojęzycz-
nego Focal Points (2012 nr. 8) 
wywiadzie pt. „Leki modulujące 
odpowiedź biologiczną w tera-
pii zapalenia błony naczyniowej” 
z dwoma doświadczonymi oku-
listami amerykańskimi, obaj kli-
nicyści: dr James T. Rosenbaum 
(Division of Arthritis & Rheu-
matic Diseases, Oregon Health 
& Science University, Portland) 
i dr Howard H. Tessler (Departa-
ment of Ophthalmology & Visual 
Science, University of Illinois, Chi-
cago) podkreślają, iż koszt rocz-
nego leczenia jednego pacjenta 
z ZBN inhibitorami TNF-a (adali-
mumab, infliksymab) wynosi ok. 
21-25 tys. U$ rocznie, dodając 
przy tym, iż leki biologiczne nie 
są jak dotychczas zarejestrowa-
ne w USA do użycia w uveitis. 
Wielkość kosztów rocznej biolo-
gicznej i klasycznej terapii jed-
nego pacjenta z ZBN brytyjscy 
badacze Fraser R. Irmie i Andrew 
D. Dick (z Academic Unit of Op-
hthalmology, University of Bristol 
& Bristol Eye Hospital) szacują 
następująco (w funtach GB): leki 
biologiczne: etanercept – 9295, 
infliksymab – 8812–11749 (w za-
leżności od dawkowania), adali-
mumab – 9295, anakinra – 6946, 

Nikt nie kwestionuje skuteczności klinicznej 
leków biologicznych w terapii ZBN, jednak 
w większości opublikowanych opracowań 

sugeruje się, że te nowoczesne leki nie 
powinny stanowić terapii „pierwszej 

linii” czy „pierwszego wyboru” w ZBN, 
natomiast powinny znaleźć zastosowanie 

w schorzeniach nawracających i nie 
poddających się terapii lekami klasycznymi 

(kortykosteroidy ± mydriatyki) w połączeniu 
z immunosupresantami. 
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interferon alfa-2a – 2351; trady-
cyjne immunosupresanty: takro-
limus – 1244–4977, cyklosporyna 
– 1217–2129, mykofenolan mofe-
tylu – 2550, azatiopryna – 58–87, 
metotreksat – 43 [20]. Przyjmując 
koszt najpopularniejszej terapii 
z wykorzystaniem metotreksa-
tu za 1, względny – porównaw-
czy indeks kosztów wynosi: dla 
leków biologicznych: 216 (eta-
nercept), 239 (infliksymab), 216 
(adalimumab), 162 (anakinra), 55 
(IFNa-2a); dla klasycznych immu-
nosupresantów: 72 (takrolimus), 
39 (cyklosporyna), 59 (mykofe-
nolan mofetylu), 1,7 (azatiopry-
na). Podsumowując, koszt terapii 
biologicznej jednego pacjenta 
z ZBN rocznie jest od 55 do 239 
razy większy niż koszt rocznej te-
rapii przy użyciu metrotreksatu. 

Problem obecnie bardzo 
wysokich kosztów terapii biolo-
gicznej da się pokonać wraz z na-
dejściem znacząco tańszych (od 
drogich oryginałów) wersji gene-
rycznych danych leków, nazywa-
nych lekami biopodobnymi (bio-
similars). Takie leki biopodobne 
(analogi generyków leków kla-
sycznych) już zaczynają się po-
jawiać – pozostają jeszcze nie do 
końca rozwiązane sprawy z ich 
„biokpompatybilnością” [21, 22]. 
Kiedy i te sprawy uda się pokonać 
– miejmy nadzieję, że niedługo – 
dostęp do nowoczesnych leków 
biologicznych będzie łatwiejszy, 
ku zadowoleniu lekarzy i przede 
wszystkim pacjentów.

Na niedawnej III Międzyna-
rodowej Konferencji OKULISTY-
KA – KONTROWERSJE (Wrocław, 
17-19.10.2013) autor niniejsze-
go opracowania wraz z dr med. 
Anną Turno-Kręcicką (z Katedry 
i Kliniki Okulistyki Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu) 
przedstawiając swoje poglądy 

starali się odpowiedzieć na pyta-
nie „Czy zastosowanie leków bio-
logicznych będzie przełomem 
w terapii zapaleń błony naczy-
niowej? W celu pobudzenia dys-
kusji wśród tłumnie przybyłych 
na konferencję lekarzy–okulistów 
adwersarze przedstawili poglą-
dy na TAK i NIE. Tak ważnego 
i „gorącego” problemu medycz-
nego jakim jest skuteczna tera-
pia zwykle trudnych do leczenia 
i uciążliwych dla pacjentów zapa-
leń błony naczyniowej oka (ZBN) 
nie da się ująć w kategoriach TAK 
lub NIE. Leki biologiczne (inhi-
bitory TNF-a, z wyjątkiem eta-
nerceptu, antagoniści IL-1, -2, -6, 
oraz interferon-a) niewątpliwie 
stwarzają nadzieję na lepszą te-
rapię, jednak brak pewności od-
nośnie bezpieczeństwa ich sto-
sowania podpowiada, iż terapia 
biologiczna ma swoje TAK, ale 
chyba jeszcze za wcześnie na jej 
powszechne stosowanie. Warto 
przypomnieć, że dwie agencje 
ds. rejestracji leków: amerykań-
ska FDA (US Food and Drug Ad-
ministration) i europejska EMA 
(European Medicines Agency) nie 
zatwierdziły – jak dotychczas – 
żadnego leku biologicznego do 
terapii ZBN. Brakuje bowiem nie-
podważalnego dowodu wska-
zującego na bezpieczeństwo ta-
kiej terapii, zwłaszcza w katego-
riach niekorzystnych a możliwych 
efektów odległych. ■

Prof. dr hab. n. med. 
Jerzy Z. Nowak

Instytut Farmakologii PAN 
(Rada Naukowa) w Krakowie 

i Centrum Medyczne MEDYCEUSZ  
w Łodzi 
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Budowa i funkcje siatkówki 
- struktury narażone na uszko-

dzenie w przebiegu AMD

Siatkówka jest wielowar-
stwową strukturą, wyścielającą 
od wewnątrz gałkę oczną. Umoż-
liwia odbieranie bodźców wzro-
kowych w postaci światła docie-
rającego do oka i przetwarza-
nie ich na impulsy elektryczne, 
które przekazywane są do ner-
wu wzrokowego, a następnie do 
kory wzrokowej w okolicy poty-
licznej mózgu.

Plamka stanowi central-
ną część siatkówki o średnicy 5-6 
mm, zlokalizowaną w tylnym bie-
gunie gałki ocznej. Jest to obszar 
warunkujący prawidłowe, wyraź-
ne widzenie centralne, kluczowe 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Wiąże się to ze znacznym zagęsz-
czeniem komórek światłoczułych 
(fotoreceptorów). Czopki, odpo-
wiedzialne za widzenie barwne, 
zlokalizowane są głównie w cen-
trum, zaś największą gęstość prę-
cików, zapewniających widzenie 
w ciemności, stwierdza się w pe-
ryferyjnej części plamki.

Zwyrodnienie plamki zwią-
zane z wiekiem (age-related ma-
cular degeneration, AMD), daw-
niej określane również jako star-
cze zwyrodnienie plamki żółtej, 
cechuje się obecnością postępu-
jących zmian degeneracyjnych 
w centralnej części siatkówki 
(w obszarze nazywanym plamką 
lub plamką żółtą), co w zaawan-
sowanych stadiach choroby pro-
wadzi do ciężkiego upośledzenia 
widzenia centralnego. AMD sta-
nowi główną przyczynę nieod-
wracalnej utraty widzenia w kra-
jach rozwiniętych. Choroba do-
tyka głównie osoby po 50 roku 
życia, a ryzyko wystąpienia cięż-
kich postaci AMD wyraźnie wzra-
sta z wiekiem. Zmiany degenera-
cyjne plamki zwykle dotyczą obu 
oczu, choć mogą rozwijać się asy-
metrycznie. Obecnie nie udaje się 
całkowicie wyleczyć AMD, jednak 
można zaproponować postępo-
wanie, które przy wczesnym roz-
poznaniu daje szansę na zatrzy-
manie lub spowolnienie progresji 
choroby do postaci zaawansowa-
nych. W przypadku późnej posta-
ci AMD z rozrostem patologicz-

nych naczyń, podejmuje się le-
czenie mające na celu ogranicze-
nie destrukcyjnych zmian neowa-
skularnych.

Epidemiologia AMD

W badaniach przeprowa-
dzonych w USA, Europie Zachod-
niej, Australii, Japonii, częstość 
występowania zaawansowanych 
zmian AMD u osób powyżej 50 
roku życia wynosiła 0,8-2,8%. Ry-
zyko pojawienia się i progresji 
choroby wyraźnie rośnie z wie-
kiem. Objawy AMD o różnym 
stopniu zaawansowania wystę-
pują u ok. 6% osób w grupie wie-
kowej 65-74 lat i prawie u 20% 
badanych powyżej 75 roku życia 
Zaawansowane AMD stwierdza 
się u 1-1,5% pacjentów w wieku 
65-74 lat, natomiast w grupie ≥ 
80 lat może to dotyczyć ponad 
10% osób. Wyniki badań popu-
lacyjnych wskazują, że wraz z po-
stępującym starzeniem się ludno-
ści w krajach rozwiniętych, liczba 
chorych na AMD będzie nadal 
zdecydowanie wzrastać. 

ZWYRODNIENIE PLAMKI 
ZWIĄZANE Z WIEKIEM- AMD
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Fotoreceptory są wyspe-
cjalizowane do przetwarzania 
energii świetlnej na impulsy elek-
tryczne, przekazywane następnie 
drogą połączeń komórkowych do 
kolejnych, bardziej wewnętrznych 
warstw siatkówki. Od zewnątrz 
fotoreceptory sąsiadują z jedno-
warstwowym nabłonkiem bar-
wnikowym siatkówki (retinal pig-
ment epithelium; RPE); zewnętrz-
ne segmenty fotoreceptorów 
są usytuowane pomiędzy wy-
pustkami komórek RPE (mikro-
kosmkami). Fotoreceptory i RPE 
tworzą kompleks funkcjonalny, 
w którym zachodzą procesy fo-
tochemiczne, związane z prze-
twarzaniem bodźców świetlnych. 
RPE warunkuje utrzymanie pra-
widłowej czynności fotorecepto-
rów, min. poprzez: 
• fagocytozę i usuwanie resz-

tek zewnętrznych segmentów 
fotoreceptorów, zużywanych 
w procesie widzenia; 

• metabolizm retinoidów (od-
twarzanie 11-cis retinalu); 

• ochronę przed szkodliwym 
działaniem światła dzięki po-
chłanianiu części promienio-
wania przez melaninę;

• RPE od zewnątrz graniczy 
z błoną Brucha, oddzielają-
cą go od błony naczyniowej 
(naczyniówki). Warstwa RPE 
tworzy zewnętrzną barierę 
krew - siatkówka. W związku 
z tym, komórki nabłonka bar-
wnikowego mają również za 
zadanie: 
• dostarczanie substancji 

odżywczych i tlenu z na-
czyniówki do siatkówki; 

• transport oraz magazyno-
wanie składników meta-
bolicznych; 

• odprowadzanie pły-
nu z przestrzeni podsiat-
kówkowej w kierunku na-
czyniówki, zapewniające 
min. właściwe przyleganie 
fotoreceptorów i RPE.

Czynniki sprzyjające rozwojo-
wi AMD i mechanizmy prze-
ciwdziałające uszkodzeniu

Funkcjonowanie komplek-
su fotoreceptorów i RPE charak-
teryzuje się dużą intensywnością 
procesów metabolicznych, w tym 
przemian tlenowych, co skutku-
je wytwarzaniem znacznych ilo-
ści wolnych rodników tlenowych 
(reactive oxygen species; ROS). 
Ekspozycja siatkówki na światło 
(zwłaszcza o długości fal z zakre-
su widma niebieskiego) pobudza 
procesy metaboliczne fotorecep-
torów oraz RPE i jest czynnikiem 
nasilającym stres oksydacyjny. 
Błony komórkowe fotorecepto-
rów, zawierające dużą ilość fo-
sfolipidów i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, są szcze-
gólnie podatne na uszkadzające 
działanie substancji o właściwoś-
ciach silnie utleniających.

Działanie światła, reakcje 
stresu oksydacyjnego i wolne 
rodniki tlenowe, choć występują 
również w warunkach fizjologicz-
nych, uznaje się za istotne czyn-
niki, mogące indukować zmiany 
degeneracyjne w siatkówce. Jed-
nocześnie istnieje złożony fizjolo-
giczny system ochrony, którego 
zadaniem jest ograniczenie wy-
twarzania ROS i możliwie szyb-
ka neutralizacja ich szkodliwych 
właściwości. Funkcje te spełniają:

1. Barwniki pochłaniające światło:
• Luteina i zeaksantyna są 

jedynymi barwnikami z gru-
py karotenoidów, obec-
nymi w plamce (głównie 
w zewnętrznych segmen-
tach fotoreceptorów). Sta-
nowią naturalny filtr, znacz-
nie osłabiający niekorzyst-
ne działanie światła; dzię-
ki żółtej barwie, absorbują 
głównie fale światła niebie-
skiego, najbardziej szkodli-
we dla siatkówki. Mają też 
zdolność wychwytywania 

i unieczynniania ROS. Zeak-
santyna osiąga najwyższe 
stężenie w centralnej części 
plamki, zaś luteina na ob-
wodzie. Od ich barwy po-
chodzi określenie „plamka 
żółta” (macula lutea).

• Melanina w komórkach 
RPE - pochłania szkodli-
we promieniowanie światła 
i wychwytuje wolne rodniki.

2. Enzymy wychwytujące i neu-
tralizujące wolne rodniki tle-
nowe i substancje o właści-
wościach utleniających: 

• Dysmutaza nadtlenkowa 
(superoxide dismutase; SOD), 
stanowiąca „pierwszą linię” 
obrony przed ROS, neutra-
lizuje szczególnie reaktyw-
ny anion nadtlenkowy O2

• −.
• Katalaza i peroksydaza 

glutationu eliminują nad-
tlenek wodoru (H2O2), po-
wstający min. w wyniku 
działania SOD.

3. Mikroelementy i pierwiastki 
śladowe:

• Cynk występuje w wysokim 
stężeniu zwłaszcza w prę-
cikach; jest pierwiastkiem 
niezbędnym do prawidło-
wego działania licznych en-
zymów, min. SOD i katalazy 
oraz odgrywa rolę w stabi-
lizacji białek i DNA; ma bez-
pośrednie działanie anty-
oksydacyjne w RPE; pełni 
ponadto funkcje w proce-
sie widzenia: jest kofakto-
rem dehydrogenazy retino-
lu oraz poprawia przekazy-
wanie sygnału w synapsach 
siatkówki; stanowi skład-
nik białka przyłączającego 
i transportującego retinol 
z wątroby do oka.

• Selen jest ważnym składni-
kiem peroksydazy glutatio-
nu i innych białek, między 
innymi o działaniu chro-
niącym błony komórkowe, 
przeciwzapalnym, stabilizu-
jącym DNA. ►



26

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 86(64e) październik 2013

4. Witaminy:
• Witamina E: posiada sil-

ne właściwości antyoksyda-
cyjne, szczególnie w tkan-
ce tłuszczowej i strukturach 
bogatych w lipidy; reguluje 
przepuszczalność błony ko-
mórkowej i aktywność en-
zymów.

• Witamina C: silny antyok-
sydant w środowisku wod-
nym i w hydrofilnej części 
błon biologicznych; uczest-
niczy w odbudowie cząste-
czek witaminy E.

Istnieje szereg czynników 
zewnętrznych oraz predyspo-
zycji osobniczych, które sprzy-
jają zmianom degeneracyjnym 
w siatkówce, ponieważ mogą za-
burzać stan równowagi pomię-
dzy działaniem bodźców uszka-
dzających, a funkcjonowaniem 
mechanizmów ochronnych.

Czynniki ryzyka rozwoju AMD

• zaawansowany wiek jest 
najbardziej istotnym czynni-
kiem ryzyka; przyczyniają się 
do tego postępujące z wie-
kiem zmiany w RPE (osła-
bienie zdolności fagocytozy, 
zmniejszenie liczby komórek 
i stężenia melaniny, gorsza 
stabilność zewnętrznej ba-
riery krew - siatkówka), słab-
sza przepuszczalność błony 
Brucha dla substancji odżyw-
czych i tlenu, gorsza wydol-
ność układu antyoksydacyj-
nego;

• predyspozycje genetyczne;
• palenie tytoniu bezspornie 

zwiększa ryzyko rozwoju wy-
siękowej postaci AMD; nasila 
reakcje stresu oksydacyjnego, 
zmniejsza poziom antyoksy-
dantów w surowicy i poten-

cjał układu antyoksydacyjne-
go, szczególnie skuteczność 
działania SOD;

• stan po operacji zaćmy: 
usunięcie naturalnej soczew-
ki, zawierającej między in-
nymi luteinę i zeaksantynę, 
zwiększa penetrację świat-
ła do siatkówki; nowoczesne 
sztuczne soczewki wszcze-
piane podczas operacji wy-
konuje się z materiałów zdol-
nych do częściowej absorpcji 
światła niebieskiego;

• przewlekła ekspozycja na 
światło słoneczne, promienie 
UV;

• jasny kolor tęczówek, rasa 
biała: mniejsza koncentra-
cja melaniny w RPE i tęczów-
ce może oznaczać słabszą 
ochronę przed działaniem 
światła i ROS; część badań 
nie potwierdza różnic w czę-
stości występowania późne-
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czynia cechuje słabsza struktu-
ra ścian i zwiększona przepusz-
czalność (również pod wpływem 
VEGF-A), co skutkuje tendencją 
do obrzęków i krwotoków w ota-
czających tkankach. Utrzymywa-
niu się obrzęków sprzyja zabu-
rzenie zewnętrznej bariery krew-
-siatkówka (tworzonej przez war-
stwę RPE) w wyniku stymulacji 
receptora VEGFR-1 przez PlGF. 
Czynnik PlGF, powodując ponad-
to chemotaksję komórek zapal-
nych, podtrzymuje procesy za-
palne w zmienionej chorobowo 
siatkówce. Z czasem dochodzi 
w tym obszarze do atrofii neu-
ronów i wytworzenia włóknisto-
naczyniowej blizny, zastępującej 
prawidłowe struktury siatkówki.

Obraz kliniczny AMD

We wczesnym AMD w oko-
licy plamki obserwuje się obec-
ność różnej wielkości druz oraz 
zaburzenia pigmentacji nabłon-
ka barwnikowego (hiper- i hipo-
pigmentację). U większości cho-
rych nie stwierdza się wówczas 
zaburzeń widzenia, rzadziej nie-
znaczne obniżenie ostrości wzro-
ku lub zniekształcenie konturów 
przedmiotów i linii (tzw. meta-
morfopsje). Obserwacja wyżej 
wymienionych zmian dna oka we 
wczesnych stadiach, ze zwróce-
niem uwagi na wielkość druz, jest 
istotna ze względu na ocenę ry-
zyka dalszej progresji choroby. 
Druzy porównywalne lub więk-
sze od średnicy naczynia żylnego 
w okolicy tarczy nerwu wzroko-
wego (≥ 125 μm), określa się jako 
duże; średnie druzy mają 64-124 
μm. W badaniach AREDS (Age- 
Related Eye Disease Study), zwięk-
szone ryzyko rozwoju ciężkich 
postaci zwyrodnienia plamki za-
obserwowano w oczach z obec-
nością wielu średnich lub 1 i wię-
cej dużych druz, tj. zmian klasy-
fikowanych jako AMD o średnim 
zaawansowaniu. Zmiany o takim 

go AMD w zależności od gru-
py etnicznej;

• płeć żeńska;
• otyłość: luteina ma powino-

wactwo do tkanki tłuszczowej 
i plamki, jednak w przypadku 
otyłości, gromadzeniu luteiny 
w tkance tłuszczowej towa-
rzyszy mniejsze stężenie tego 
barwnika w plamce; tenden-
cja ta jest wyraźna zwłaszcza 
u kobiet, co może wyjaśniać 
wyższe niż u mężczyzn ryzy-
ko rozwoju AMD;

• nieprawidłowe odżywianie: 
niedobór witamin (C, E, z gru-
py B, kwasu foliowego), sub-
stancji śladowych (między in-
nymi cynku, selenu) i antyok-
sydantów;

• choroby układu krążenia (nad-
ciśnienie tętnicze, miażdżyca 
tętnic), cukrzyca.

Patogeneza uszkodzenia 
siatkówki w przebiegu AMD

 Początkowe zmiany de-
generacyjne, prowadzące do roz-
woju AMD, dotyczą kompleksu 
fotoreceptorów i RPE - najbar-
dziej zewnętrznych warstw siat-
kówki, sąsiadujących poprzez 
błonę Brucha z naczyniówką. 
Ekspozycja błon komórkowych 
fotoreceptorów na działanie wol-
nych rodników i światła, prowadzi 
do peroksydacji lipidów (szcze-
gólnie wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych) i tworzenia się 
cząstek nie ulegających degrada-
cji przez komórki RPE. Z wiekiem, 
na skutek osłabienia aktywności 
układu antyoksydacyjnego oraz 
upośledzenia fagocytozy i degra-
dacji zużytych fragmentów foto-
receptorów przez komórki RPE, 
dochodzi do nagromadzenia ma-
teriałów resztkowych pod na-
błonkiem barwnikowym i w we-
wnętrznych warstwach błony Bru-
cha. Powstają w ten sposób bez-
komórkowe złogi, nazywanych 
druzami. Głównym składnikiem 

druz jest lipofuscyna, związek za-
wierający białka, tłuszcze, a także 
cząstki fototoksyczne, np. bis-re-
tinoid (A2E). Rozrost druz może 
początkowo skutkować uniesie-
niem RPE, a z czasem zniszcze-
niem otaczających komórek oraz 
zmianami zanikowymi fotore-
ceptorów. Peroksydowane lipidy 
oraz eksponowana na światło li-
pofuscyna mają właściwości silnie 
utleniające, co dodatkowo nasila 
uszkodzenie błon komórkowych. 
Sprzyja to powstawaniu rozle-
głych zmian atroficznych (tzw. 
zaniku geograficznego), charak-
terystycznych dla suchej posta-
ci AMD. Z czasem pojawiają się 
również zaburzenia struktury 
przylegającej naczyniówki oraz 
wewnętrznych warstw siatkówki.

Zmianom degeneracyjnym 
w siatkówce towarzyszy niedotle-
nienie oraz przewlekła reakcja za-
palna, co pobudza ekspresję bia-
łek z rodziny VEGF - czynników 
wzrostu śródbłonka naczyń (vas-
cular endothelial growth factor). 
Stymulują one tworzenie nowych 
naczyń z kapilar błony naczynio-
wej i stanowią podstawową przy-
czynę rozwoju wysiękowej po-
staci AMD. W neowaskularyza-
cji naczyniówkowej (choroid neo-
vascularisation, CNV), kluczową 
rolę odgrywają VEGF-A oraz ło-
żyskowy czynnik wzrostu (pla-
cental growth factor; PlGF); pewne 
znaczenie może mieć też VEGF-B 
(podtrzymujący przeżycie niepra-
widłowych naczyń). VEGF dzia-
łają za pośrednictwem recepto-
rów, znajdujących się głównie na 
komórkach śródbłonka naczyń 
(VEGFR-1 i VEGFR-2) oraz na po-
wierzchni leukocytów (VEGFR-1).

Pod wpływem VEGF-A oraz 
PlGF dochodzi do proliferancji 
nieprawidłowych naczyń z błony 
naczyniowej poniżej plamki przez 
uszkodzenia w błonie Brucha pod 
nabłonek barwnikowy, a po jego 
przerwaniu także pod siatków-
kę sensoryczną. Patologiczne na- ►
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charakterze przyjmuje się jako 
kryterium wystarczające dla roz-
poznania niewaskularnego AMD. 

Zaawansowane (późne) 
AMD występuje w 2 postaciach:
• postać sucha AMD jest 

stwierdzana zdecydowa-
nie częściej, stanowi ok. 90% 
przypadków; charakteryzuje 
się rozległymi zmianami zani-
kowymi nabłonka barwniko-
wego i fotoreceptorów, które 
poważnie uszkadzają funkcję 
widzenia, gdy lokalizują się 
w centrum plamki;

• postać wysiękowa AMD 
jest stwierdzana u ok. 10- 15 
% chorych, jednak postępu-
je szybciej i jest bardziej de-
strukcyjna dla funkcji plam-
ki (odpowiada za 80% przy-
padków utraty użytecznego 
widzenia u chorych z AMD); 
charakteryzuje się obecnoś-
cią neowaskularyzacji na-
czyniówkowej, czyli rozro-
stem patologicznych naczyń 
w okolicy plamki. Pacjent za-
uważa znaczące, czasem dość 
nagłe pogorszenie widzenia, 
ponieważ na skutek przecieku 
płynów, lipidów oraz krwoto-
ków z nieprawidłowych na-
czyń dochodzi do obrzę-
ków, zniekształceń i uszko-
dzeń w strukturze siatków-
ki, a w końcu (zwłaszcza przy 
braku wczesnego leczenia) 
do wytworzenia w tym ob-
szarze włóknistonaczyniowej 
blizny. Mogą też występować 
krwotoki do ciała szklistego.

Znaczenie zaburzeń widzenia 
w funkcjonowaniu chorych 

z AMD

AMD rzadko prowadzi do 
całkowitej ślepoty w sensie utraty 
poczucia światła w chorym oku, 
jednak może skutkować znacz-
nym upośledzeniem widzenia 
centralnego. Chorzy z zaawanso-
wanym AMD w jednym oku, są za-

grożeni poważną niepełnospraw-
nością, gdyż ryzyko wystąpienia 
podobnych zmian w drugim oku 
wynosi ponad 40% w ciągu 5 lat. 
Przy obuocznym występowaniu 
zaawansowanego zwyrodnienia 
plamki, nawet przy zachowaniu 
obwodowego widzenia, może-
my mieć do czynienia ze ślepotą 
w rozumieniu prawnym. Zaburze-
niu ulega również widzenie barw.

Postępujące uszkodzenie 
widzenia centralnego, szczegól-
nie obuoczne, wpływa na obni-
żenie jakości życia chorych, gdyż 
znacznie utrudnia, a nawet unie-
możliwia tak podstawowe czyn-
ności, jak rozpoznawanie twa-
rzy, czytanie, wybieranie nume-
ru w telefonie, prowadzenie po-
jazdu, samodzielne poruszanie 
się itp. Skutkuje to brakiem po-
czucia niezależności w codzien-
nym funkcjonowaniu, większym 
ryzykiem upadków i innych ura-
zów, stopniowym wycofaniem 
z aktywności poza miejscem za-
mieszkania, koniecznością korzy-
stania z pomocy innych osób lub 
instytucji takich jak domy pomo-
cy społecznej, co z kolei wiąże się 
z większą częstością stanów lęko-
wych i depresyjnych. Według jed-
nego z badań, u chorych z cięż-
kim AMD, spadek jakości życia 
może być porównywalny ze sta-
nem obserwowanym u pacjen-
tów po udarze mózgu lub z cho-
robą nowotworową. 

Rosnąca skala problemu 
AMD w krajach rozwiniętych 
oznacza poważne obciążenia 
ekonomiczne, związane z zapew-
nieniem dużym grupom pacjen-
tów opieki medycznej (diagno-
styki oraz leczenia w zakresie na-
rządu wzroku; leczenia następstw 
urazów, stanów depresyjnych 
itp.), refundacją zakupu specjal-
nych pomocy optycznych, do-
stępem do rehabilitacji, wreszcie 
zapewnieniem pomocy w miej-
scu zamieszkania lub w domach 
opieki.

Leczenie

Postępowanie terapeutycz-
ne, które można zaproponować 
chorym z AMD, zależy od charak-
teru zmian stwierdzonych w siat-
kówce. Obecnie nie ma leczenia, 
które umożliwiałoby usuwanie 
druz nagromadzonych w okoli-
cy RPE, czy odbudowanie struk-
tur siatkówki zniszczonych przez 
procesy degeneracyjne. Dlate-
go istotne znaczenie ma wczes-
na diagnostyka. Podstawowym 
celem jest zahamowanie lub spo-
wolnienie rozwoju choroby we 
wczesnym stadium, zanim doj-
dzie do upośledzenia widzenia 
centralnego. 
• Osobom bez objawów AMD, 

ale obarczonym czynnikami 
ryzyka wystąpienia choroby 
oraz pacjentom, u których za-
uważa się wczesne, niewielkie 
zmiany (np. małe druzy), za-
leca się stosowanie diety bo-
gatej w składniki wspomaga-
jące układ antyoksydacyjny 
siatkówki (Tabela I). Niedobo-
ry tych substancji w codzien-
nej diecie nie są rzadkością, 
a obniżone poziomy wita-
min i innych antyoksydantów 
w surowicy krwi stwierdza się 
szczególnie u osób starszych 
oraz palących papierosy. Dla-
tego ważną rolę odgrywają 
z jednej strony właściwe na-
wyki żywieniowe, z drugiej- 
eliminowanie czynników nie-
korzystnych dla funkcji siat-
kówki (unikanie palenia pa-
pierosów, stosowanie oku-
larów z filtrem podczas eks-
pozycji na światło, leczenie 
otyłości i chorób krążenia, 
itp.). Przy zachowaniu powyż-
szych wskazówek, w oma-
wianej grupie pacjentów nie 
jest konieczne podawanie su-
plementów diety zawierają-
cych antyoksydanty i cynk, 
gdyż w świetle przeprowa-

►
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Tabela I. Substancje zalecane w profilaktyce AMD - obecność w produktach spożywczych

źródło substancji w pożywieniu krótka charakterystyka

luteina szpinak, brokuły, brukselka, sałata, 
kapusta, natka pietruszki, groszek 
zielony, fasola, żółtko jaja kurzego, 
cukinia, dynia, sok pomarańczowy, 
inne zielone, żółte i pomarańczowe 
warzywa

- zalecane spożycie dzienne: ok. 6 mg (3-10 
mg dla zwiększenia gęstości w plamce)
- podaż w diecie - zwykle 1-2 mg
- dodatek tłuszczu w pożywieniu zwiększa 
wchłanianie luteiny

zeaksantyna kukurydza - zalecane spożycie dzienne: 1 mg

cynk mięso i inne białka pochodzenia 
zwierzęcego, groch, fasola, kasza 
gryczana, produkty zbożowe z 
pełnego przemiału

- dzienne zapotrzebowanie (d. z.): 15 mg
- dawka w profilaktyce AMD (badania 
AREDS): 80 mg
- nie ulega kumulacji w organizmie
- wskazane łączne podawanie cynku i 
miedzi (w proporcji 40:1) dla uniknięcia 
zaburzeń wchłaniania i niedoboru Cu

selen orzechy, ryby, owoce morza, mięso, 
podroby, produkty zbożowe, 
drożdże, warzywa, 

- d. z.: 55 μg
- wit. A, E, C wspomagają wchłanianie 
selenu

witamina E
(α-tokoferol)

ziarna zbóż, orzechy, oleje roślinne - d. z.: ok. 12 mg
- magazynowana w wątrobie, mięśniach, 
tkance tłuszczowej
- podaż dużych dawek wit. E u osób z 
wrodzonym niedoborem wit. K może 
wywołać zaburzenia krzepnięcia krwi 

witamina C warzywa i owoce - d. z.: 100 mg
- nie ulega kumulacji w organizmie
- nadmiar wydalany w postaci 
niezmienionej

kwasy 
omega-3

ryby morskie (np. śledź, makrela, 
tuńczyk, łosoś, sardynki), tłoczone 
na zimno oleje (lniany, rzepakowy, 
sojowy), siemię lniane

beta-karoten marchew, szpinak, pomidory - suplementacja zalecana pacjentom z AMD 
tylko przy niskim poziomie beta-karotenu 
we krwi; dawka dobowa - nie więcej niż 3 
mg
- suplementacja nie zalecana u palaczy 
tytoniu (możliwe działanie prooksydacyjne 
beta-karotenu na tkankę płucną w 
obecności silnych utleniaczy)

alfa-karoten marchew, pomarańcze

likopen produkty z pomidorów
►
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dzonych badań, nie wykazuje 
to istotnego wpływu na po-
jawienie się objawów AMD 
u zdrowych osób, ani na pro-
gresję z wczesnego stadium 
do średnio zaawansowanych 
zmian.

• Suplementacja diety jest na-
tomiast zdecydowanie zale-
cana pacjentom ze średnio 
zaawansowanym zwyrodnie-
niem plamki (z obecnością 
wielu średnich lub 1 i więcej 
dużych druz), albo z zaawan-
sowaną postacią choroby 
w jednym oku. Badania wy-
kazały, że przyjmowanie pre-
paratów zawierających an-
tyoksydanty i cynk zmniej-
sza w tej grupie ryzyko roz-
woju zaawansowanej postaci 
AMD o 25%, a ryzyko utraty 
widzenia w stopniu średnim 
lub znacznym spada o 19%. 
Głównymi składnikami w su-
plementach diety, stosowa-
nych obecnie w profilaktyce 
zwyrodnienia siatkówki, są 
karotenoidy plamkowe (lute-
ina i zeaksantyna), cynk i se-
len, kwasy omega-3 oraz wi-
taminy C i E. W sprzedaży 
dostępne są różne preparaty, 
różniące się dawką poszcze-
gólnych składników, posta-
cią zawartej luteiny (estry 
lub forma krystaliczna), za-
wartością innych mikroele-
mentów (miedź, mangan, wit. 
z grupy B, vit. A). Zwykle za-
lecane jest stosowanie 1 tab-
letki dziennie. 

• U osób z zaawansowany-
mi postaciami AMD również 
warto zastosować powyższe 
zalecenia, jednak, jak dotąd, 
nie ma leczenia, które po-
zwalałoby poprawić widze-
nie w przypadku rozległych 
zmian zanikowych RPE i foto-
receptorów, obejmujących 
centralną część plamki.

• W leczeniu pacjentów z wy-
siękową postacią AMD, zna-

czący postęp dokonał się 
wraz z zastosowaniem sub-
stancji ograniczających roz-
rost nieprawidłowych na-
czyń w siatkówce. Okazało 
się to bardziej korzystne od 
starszych metod postepowa-
nia (fotokoagulacji laserowej 
w obszarze neowaskulary-
zacji i terapii fotodynamicz-
nej – ekspozycji siatkówki na 
światło o niskim natężeniu po 
uprzednim dożylnym poda-
niu substancji fotouczulającej, 
np. werteporfiny). Obecnie, 
wewnątrzgałkowe podawa-
nie leków antyangiogennych 
jest podstawą leczenia wysię-
kowego AMD. Leki te, wiążąc 
czynniki VEGF oraz PlGF, osła-
biają ich działanie na recepto-
ry znajdujące się na komór-
kach śródbłonka naczyń i na 
leukocytach, odpowiedzialne 
za proliferację i wzrost prze-
puszczalności naczyń oraz in-
dukcję stanu zapalnego. Do 
leczenia AMD wprowadza-
ne są kolejne, coraz bardziej 
udoskonalane substancje an-
tyangiogenne, różniące się 
strukturą cząsteczki. Obecnie 
dostępnymi lekami z tej gru-
py są:

• pegaptanib w postaci soli 
sodowej (aptamer, wiążący 
jedną z form VEGF; pierwszy 
lek antyangiogenny zastoso-
wany w leczeniu AMD);

• bewacyzumab (rekombino-
wane p-ciało monoklonalne, 
wiążące czynnik VEGF-A, sto-
sowane w onkologii; w lecze-
niu AMD lek był stosowany 
poza wskazaniami rejestra-
cyjnymi, w postaci przygoto-
wywanej do iniekcji doszklist-
kowych);

• ranibizumab (fragment p-
-ciała, z którego wywodzi 
się bewacyzumab, o więk-
szym powinowactwie do róż-
nych izoform VEGF-A, krót-
szym okresie półtrwania, le-

piej przenikający do siatków-
ki i mniej stymulujący reakcje 
zapalne)

• aflibercept jest lekiem nowo 
wprowadzanym do użytku; 
jest to białko fuzyjne, zawie-
rające fragmenty receptorów 
VEGFR-1 i VEGFR-2, połączo-
ne z fragmentem Fc ludzkiej 
immunoglobuliny IgG1; ma 
wysokie powinowactwo do 
wszystkich izoform VEGF-A, 
a także do VEGF-B i do PlGF; 
tworzy z nimi stabilne, neu-
tralne, nie mające tenden-
cji do odkładania w tkankach 
kompleksy; ma dłuższy, niż 
poprzednie leki okres pół-
trwania w ciele szklistym i ist-
nieje szansa, że będzie sku-
teczny przy rzadszym poda-
waniu.

• W leczeniu wysiękowego 
AMD, leki antyangiogenne 
podaje się w postaci iniekcji 
wewnątrzgałkowych do cia-
ła szklistego, wykonywanych 
w znieczuleniu miejscowym, 
w warunkach sali operacyj-
nej. Podawanie doszklistko-
we leku musi być powtarza-
ne wielokrotnie. Pierwsze 3 
iniekcje wykonywane są zwy-
kle w odstępach 1 miesiąca, 
kolejne co 1- 3 miesiące, zaś 
schemat leczenia zależy od 
stosowanego preparatu, uzy-
skanych efektów (wpływu na 
ostrość wzroku, stan struk-
tur siatkówki). Leczenie ma 
za zadanie przede wszystkim 
zatrzymanie postępu choro-
by i dalszej znaczącej utra-
ty widzenia, co uzyskuje się 
u 90% leczonych. Spowodo-
wane przez AMD zniszczenia 
w strukturach siatkówki, wa-
runkują ograniczoną możli-
wość poprawy widzenia, jed-
nak także w tym zakresie ob-
serwuje się korzystne efekty 
(poprawa wynosi średnio 6- 
8 liter czytanych na tzw. tab-
licy ETDRS, a widzenie lep-

►
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sze o 15 i więcej liter odnoto-
wuje się nawet u 30% leczo-
nych). Skuteczność jest zależ-
na od stopnia zaawansowania 
zmian, a opóźnienie podawa-
nia leku wiąże się z gorszymi 
wynikami. Najlepsze efekty 
uzyskuje się przy podawaniu 
iniekcji w odstępach 1 mie-
siąca (publikowane badania 
obejmują okres do ok. 2 lat). 
Częste wizyty w ośrodku pro-
wadzącym leczenie stano-
wią jednak duże obciążenie 
dla pacjenta. Dlatego trwa-
ją prace, dotyczące zarówno 
nowych schematów podawa-
nia, jak też wprowadzenia no-
wych leków, które przy mniej-
szym obciążeniu dla chorego 
byłyby równie lub bardziej 
skuteczne.

• Pacjentom z ciężkim, nieod-
wracalnym uszkodzeniem wi-
dzenia centralnego w prze-
biegu AMD, można spró-
bować pomóc poprzez do-
bór specjalistycznych pomo-
cy optycznych do patrzenia 
w dal i do bliży, dostępnych 
z refundacją po wystawieniu 
recepty przez lekarza okuli-
stę. W czytaniu może być po-
mocne używanie komputera, 
dające możliwość powiększa-
nia tekstu na ekranie.

Podsumowanie

Warto pamiętać, aby osoby 
po 50 r.ż., zwłaszcza, jeśli odczu-
wają pogorszenie widzenia lub 
są obarczone czynnikami ryzy-
ka rozwoju AMD, zgłaszały się na 
badania do poradni okulistycz-
nych. Poza sprawdzeniem ostroś-
ci widzenia i oceną dna oka, 
mogą być potrzebne dodatkowe 
badania: ocena warstw siatków-
ki metodą optycznej koherentnej 
tomografii (optical coherence to-
mography, OCT), a czasem także 
angiografia fluoresceinowa lub 
z zielenią indocyjaninową (ocena 

krążenia siatkówkowego i naczy-
niówkowego po dożylnym po-
daniu kontrastu). Do samodziel-
nej oceny widzenia centralnego 
może służyć tzw. test Amslera, 
pozwalający na wczesne wykry-
cie zaburzeń typowych dla AMD. 
Stwierdzenie wczesnego stadium 
zmian degeneracyjnych w plam-
ce o cechach predysponujących 
do rozwoju zaawansowanych po-
staci AMD, wskazuje na koniecz-
ność włączenia suplementacji 
diety preparatami zawierającymi 
luteinę, zeaksantynę, cynk, kwasy 
omega-3 oraz witaminy o dzia-
łaniu antyoksydacyjnym. Należy 
również zadbać o dużą zawartość 
tych substancji w codziennej die-
cie oraz wyeliminowanie czynni-
ków środowiskowych, nasilają-
cych stres oksydacyjny w siat-
kówce. U osób z późnym AMD 
także warto włączyć takie postę-
powanie, jednak zaawansowane 
zmiany degeneracyjne obejmu-
jące centralną część plamki wią-
żą się z nieodwracalnym upośle-
dzeniem widzenia centralnego. 
Wczesne rozpoznanie może po-
prawiać skuteczność leczenia wy-

siękowej postaci AMD preparata-
mi hamującymi neowaskularyza-
cję w siatkówce. ■

dr n. med. Aneta Baryluk, 
specjalista chorób oczu
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Koziorożec zowią naszy 
i fen grekiem i Bożą traw-
ką. Kłącza krótkiego a od 

iednego korzonka wiele pocho-
dzącego. Kwiatu białawego, któ-
re gdy opadaią zaraz strączki iako 
rożki trochę zakrzywione, długie 
spiczaste, zaostrzone albo zakoń-
czone wyrastają. W tych nasienie 
żółte, olejowate, tłuste a pach-
nące. Sieją w ogrodach to ziele 
na wiosnę na ziemiach wytraw-
nych i tłustych. Dojrzewa w sierp-
niu i tego czasu ma być zbierane. 
Powyższy opis botaniczny po-
chodzi z „Zielnika” Szymona Sy-
reniusza i dotyczy rośliny, którą 
obecnie nazywamy kozieradką, 
a dokładniej kozieradką grecką. 
W Polsce kozieradka nie nale-
ży do roślin znanych, jej kulinar-
ne wykorzystanie jest marginal-
ne, nie mówiąc już o lecznictwie. 
Coraz częściej jednak odwołuje-
my się do tradycji i poszukuje-
my dawnych receptur, więc może 
również i kozieradka zagości 
w naszych domach?!

 Kozieradka grecka, syn. 
pospolita (Trifolium foenum-gra-
ecum) nazywana również koni-
czyną grecką, należy do jednej 
z najstarszych roślin uprawnych 
znanych już w starożytnych In-

diach i Egipcie. Pierwotną ojczy-
zną występowania były Indie, 
Chiny i wschodnia Afryka. Choć 
obecnie nie należy do popular-
nych roślin w naszym kraju, była 
niegdyś bardzo ceniona. Może-
my tak wnioskować między in-
nymi na podstawie opisów jakie 
odnajdujemy w najstarszych ziel-
nikach i herbarzach, potwierdza-
ją to również historycy rolnictwa 
i botaniki.

Szczególnie ciekawe infor-
macje dotyczące kozieradki od-
najdujemy u Szymona Syreniu-
sza. Niektóre z dawnych wskazań 
są i dziś niezmiennie praktyko-
wane. Jak choćby wykorzystanie 
sproszkowanych nasion kozie-
radki, jako kataplazmu na czyra-
ki: mąka nasienia fengrekowego 
w pitym miedzie warzona, a pla-
strowana, twardości tak wnętrz-
ne iako zwierzchnie leczy (…) zoł-
zy i bolączki twarde plastrem ią 
kładąc albo rozpędza albo zmięk-
czywszy ie zbiera i goi. Syreniusz 
przestrzega jednak: ale ognistym 
przymiotom szkodzi. Ciekawe, 
a obecnie raczej nie praktykowa-
ne jest użycie nasion kozierad-
ki jako środka niwelującego nie-
świeży zapach z ust czy też potu: 
ustom wdzięczny zapach daie, żu-

chaiąc nasienie (…) smród sproś-
ny pod pachami także na innych 
miejscach odpędza nasienie iego 
warząc a tą wodą wymywając. 
Powyższe wskazanie może nie-
co zastanawiać ponieważ u nie-
których osób spożycie przetwo-
rów z nasion kozieradki może 
być przyczyną "koziego" zapa-
chu wydzielanego przez skórę 
wraz z potem i łojem. Znacznie 
częściej stosujemy dziś kozierad-
kę do celów kosmetycznych, jako 
środek na porost włosów i ma-
seczkę do twarzy, co znane było 
już w czasach renesansu: mle-
ko z nasienia kozio rożcowego 
w wodzie warzonego wyciągnio-
ne głowę z łupieżow wychędaża 
(…) włosy opadające z głowy albo 
z brody zawściąga i od łysości 
broni, warząc a tym głowę często 
przemywając (…) piegi i inne zma-
zy twarzy spędza z równą częścią 
siarki żywej. Wewnętrznie stoso-
wano nasiona jako lek odfleg-
miający: flegmę która dychawicę 
czyni z piersi wywodzi i wyciera 
pijąc a także: kaszle stare zasta-
nawia i układa z warzonego fen 
greku polewkę pijąc (…) sok z wa-
rzonego nasienia fengrekowego 
przebity i wygnieciony z miodem 
używany zagnojenie wilgotności 

Zapomniana 
przyprawa
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na wnętrzu wychędaża i smrod-
liwe wywodzi także kiszek zbyt-
nie plugastwa. Szymon Syreniusz 
przestrzega jednak przed nad-
miernym spożyciem tej przypra-
wy i leku, pisząc: częste i obficie 
nasienia fengrekowego używanie 
bolenie głowy czyni. Kozieradka 
nie powinna być również nad-
miernie używana przez kobiety 
ciężarne i karmiące.

Medyczne wykorzystanie 
kozieradki potwierdzają również 
farmakopee, między innymi Far-
makopea Austriacka III z 1820 
roku. Zaś w  komentarzu do ós-
mego wydania Farmakopei Au-
striackiej z roku 1907 odnajdu-
jemy monografię nasion kozie-
radki, gdzie prócz charaktery-
styki surowca i opisu metod na 

sprawdzenie tożsamości, czyta-
my ponadto: sproszkowane na-
siona znajdują zastosowanie jako 
proszek dla bydła w zołzach koń-
skich. Również używają go do 
okładów zmiękczających. W tech-
nice znajduje zastosowanie przy 
wyrobie sukna i serów.

W Polsce kozieradka obec-
nie uprawiana jest na niewiel-
ką skalę. W celu pozyskania na-
sion we wrześniu ścina się całą 
roślinę i pozostawia w snopkach 
a następnie młóci. Wymłócone, 
oczyszczone nasiona poddawane 
są suszeniu. Surowiec ze względu 
na duże wartości odżywcze sto-
sowany jest bardzo często jako 
składnik pasz. Również medy-
cyna weterynaryjna uwzględnia 
kozieradkę jako pomocny lek dla 

koni, w ropnych zapaleniach skó-
ry, węzłów chłonnych (tzw. „zoł-
zy”), czyrakach i owrzodzeniach 
różnego typu. W poradniku mgr 
Jana Biegańskiego „Nasze zioła 
i leczenie się niemi” z roku 1931 
odnajdujemy przepis polecany 
na „zołzy” u koni:
nasion kozieradki        2 części
jagód jałowcowych     1 część
zmieszać razem i dawać koniom 
z wilgotnym obrokiem 3 razy 
dziennie po czubatej łyżce.

Godnym uwagi dla wszyst-
kich właścicieli czworonogów 
może być również zastosowanie 
nasion kozieradki w  przypadku 
różnego typu dermatoz u zwie-
rząt, a także w oparzeniach, li-
szajach, parchach. W tym celu 
należy zmieszać sproszkowane 
nasiona kozieradki z dowolnym 
podłożem (smalec, wazelina, li-
nomag) i przykładać na chore 
miejsca.

Nasiona kozieradki to su-
rowiec wartościowy pod wzglę-
dem odżywczym. Jako pokarm 
służy nie tylko zwierzętom. Za-
wartość witamin (A, D, B, PP) bia-
łek, oleju tłustego i hormonów 
sterydowych tłumaczy celowość 
dawnego stosowania kozieradki 
wśród "dam haremowych", a tak-
że jako środka wzmacniającego 
dla rekonwalescentów.

Pod względem zawarto-
ści składników czynnych w nasio-
nach kozieradki pospolitej 45% 
stanowią związki śluzowe (głów-
nie galaktomannany). Do bardzo 
ważnych substancji należą sapo-
niny steroidowe, pochodne dio-
sgeniny, jamogeniny, tigogeni-
ny i gitogeniny. Saponiny steroi-
dowe zwłaszcza diosgenina wy-
korzystywane są jako produkty 
wyjściowe do półsyntezy hormo-
nów płciowych. 20-21% stanowią 
związki białkowe (globulina, albu-Ilustracja - Katarzyna Typek ►
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miny), 6-10 % to olej tłusty, po-
nadto: cholina, lecytyny, trygo-
nelinaflawonoidy (izoorientyna, 
izowiteksyna, orientyna, sapo-
naryna) oraz sterole a także wit. 
PP oraz związki mineralne. Nasio-
na pobudzają wydzielanie śliny 
i soku żołądkowego oraz trzust-
kowego. Związki śluzowe mają 
zdolność obniżania cukru i cho-
lesterolu we krwi. Zewnętrznie 
stosowane jako lek osłaniający. 
Z nasion sproszkowanych można 
przygotowywać kataplazmy, któ-
re pomocne są w przypadku czy-
raków, wrzodów i stanów zapal-
nych skóry. Stosowana wewnętrz-
nie leczy stany zapalne przewodu 
pokarmowego, nadżerki i wrzody. 

W podręczniku „Ziołolecz-
nictwo i leki roślinne” prof. Jana 
Muszyńskiego odnajdujemy rów-
nież ciekawą propozycję przygo-
towania mieszanki normującej 
metabolizm:

Seminis foenigreci pulv.  100,0
Herbae Fuci vesiculosi pulv.    

50,0
Mfp. S. po łyżeczce rano i na 
noc w pół szklanki limoniady 
cytrynowej.

Mieszanka zalecana była 
w przypadku kataru żołądka, wy-
pryskach skórnych i zaparciach.

Oprócz kozieradki pospoli-
tej w lecznictwie znana była rów-
nież kozieradka błękitna (Trigo-
nella coreulea, Trifolium melilo-
tus coerulea). Jest to roślina po-
chodząca ze wschodniej części 
obszaru śródziemnomorskiego, 
uprawiana także na terenie Nie-
miec, Czech a w niewielkich iloś-
ciach również w Polsce. Pokrojem 
przypomina nostrzyk – stąd sy-
nonimowa nazwa Trifolium melli-
lotus. W „Opisaniu roślin dwulist-
niowych” z 1863 roku Ignacego 
Rafała Czerwiakowskiego, czy-
tamy: Ziele roczne, niejako po-
średniczące pomiędzy rodzajem 
Nostrzyka i Kozieradki do któ-
rej go także wielu odnosi. Profe-
sor Czerwiakowski nazywa kozie-
radkę Trzylistnikiem domowym, 
Narduszkiem i Kozą włoską. Ro-
ślina ta była niegdyś bardzo po-
pularna, wchodziła między in-
nymi w skład średniowiecznego 
leku teriaku. Teriakiem nazywa-
no mieszaninę składników ro-
ślinnych, zwierzęcych i mineral-
nych . Trudno dziś dociec dlacze-
go kozieradka znalazła się wśród 
takich składników jak: opium, 
asfalt, sproszkowane żmije. Może 
jednym z powodów była wiara 
w apotropeiczne właściwości tej 

rośliny? W  średniowieczu pano-
wało przekonanie, iż ma moc od-
pędzania złych duchów. Dziś sku-
tecznie odstrasza mole, a zapach 
tej rośliny jest wyczuwalny nawet 
po stu latach przechowywania 
w zielnikach. Kozieradka błękitna 
w krajach alpejskich jest uznawa-
ną przyprawą. W Szwajcarii i Bel-
gii stosuje się ją jako dodatek do 
sera i chleba.

Znajomość leczniczych wła- 
ściwości roślin w czasach gdy na-
uka nie była jeszcze tak zaawan-
sowana jak obecnie, bywa nieraz 
zdumiewająca. Najczęściej wie-
dza zdobywana była na drodze 
intuicyjnej i obserwacji reakcji 
organizmu na zastosowanie da-
nej rośliny. Obecnie w większości 
przypadków intuicyjne poznanie 
zostało potwierdzone mecha-
nizmami działania konkretnych 
substancji. Choć czasami opisy 
jakie odnajdujemy w XVI i XVII 
wiecznych „Zielnikach” mogą 
wydawać się nam niedorzeczne, 
warto choć przez chwilę zastano-
wić się nad nimi, a nawet wypró-
bować w odpowiednim momen-
cie. ■

mgr farm. Joanna Typek

Fot. Karolina Czerniecka

►



35

Rynek leków

Aptekarz Polski, 86(64e) październik 2013

– TEKST SPONSOROWANY –



36 Aptekarz Polski, 86(64e) październik 2013

BiBlioteka farmaceuty

Pierwsze polskie wydanie „Technologii postaci leku z elemen-
tami biofarmacji” jest tłumaczeniem ósmego już wydania niemieckie-
go tej publikacji. Jak słusznie zauważono w przedmowie „na polskim 
rynku wydawniczym brakuje obecnie dostatecznej liczby publikacji do-
tyczących technologii postaci leku”. Tym bardziej z zainteresowaniem 
należy przyjąć pojawienie się nowego podręcznika z tej dziedziny. 
Książka dedykowana jest przede studentom medycyny i farmacji, far-
maceutom zaangażowanym w szkolenie podyplomowe, a także pra-
cownikom przemysłu i nauki.

Publikacja omawia wszystkie kluczowe zagadnienia technologii 
postaci leku, warto jednak szczególnie zwrócić uwagę na rozdziały 
poświęcone trwałości i kompatybilności leków gotowych leków, dział 
poświęcony formom „leków przyszłości” oraz dział 20 – poświęcony 
materiałom opatrunkowym jako produktom medycznym i 21 – oma-
wiający opakowania leków. 

Podczas lektury wybranych rozdziałów odniosłam wrażenie, że 
treść została starannie dobrana, w pewnym zakresie skondensowana 
i podana w sposób, który określiłabym jako „przyjazny dla czytelnika”. 
Rozdziały i podrozdziały są czytelnie rozplanowane i nazwane, a du-

ża ilość śródtytułów pozwala na szybkie zlokalizowanie potrzebnych informacji. Stronice mają strukturę 
dwukolumnową i są bardzo bogate w przystępnie podane i zrozumiałe ryciny, wykresy, diagramy, schema-
ty poglądowe aparatury, fotografie oraz tabele. Układ edytorski i naprawdę bogata oprawa graficzna są 
w moim odczuciu największymi atutami książki. Na pochwałę zasługuje również dbałość autorów o prze-
kazywanie dużej ilości wiadomości praktycznych poprzez ekspozycję treści pod nagłówkami tj. „zastoso-
wania praktyczne”, „wady i zalety” czy „problemy biofarmaceutyczne”.

Każdy rozdział wyposażony jest w bogatą literaturę źródłową, są to jednak w ogromnej większości 
pozycje niemieckojęzyczne. Konieczność znajomości języka niemieckiego będzie zapewne dla większości 
czytelników barierą w sięgnięciu do tego piśmiennictwa. Z drugiej jednak strony dzięki temu treść książki 
w szerokim zakresie ma charakter nowatorski dla polskiego odbiorcy, zarówno w treści, jak i sposobie po-
dejścia do niektórych zagadnień. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

NOWY PODRĘCZNIK 
TECHNOLOGII POSTACI LEKU

Bernhard C. Lippold, Christel Müller-Goymann, Rolf Schubert 
Technologia postaci leku z elementami biofarmacji

MedPharm Polska 
Redakcja wydania I polskiego – Janusz Pluta

2011, 542 stron, oprawa twarda 
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, z uwa-
gą wsłuchuję się w rela-
cje aptekarzy, którzy bez-
pośrednio kontaktują się 
z pacjentami. Będąc w roli 
pacjenta niejako mimo-
chodem (można rzec – 
z zawodowego obowiąz-
ku) koduję różnorodne sy-
tuacje, których doświad-
czam w aptece. Na łamach 
„Aptekarza Polskiego”  
z ogromnym zainteresowa-
niem wczytuję się w arty-
kuły pana dr n. farm. Grze-
gorza Pakulskiego, który 
z dużą wnikliwością opisuje 
sytuacje z życia farmaceuty 
pracującego za pierwszym 
stołem. Opowieści zaprzy-
jaźnionych aptekarzy, kie-
dyś odczytywane wyłącznie 
w warstwie anegdotycznej, 
dzisiaj brzmią inaczej – nio-
są dodatkowe treści, poka-
zują, na czym polega trud 
aptekarskiej pracy, w czym 
przedstawiciele tej profesji 
lokują swoje zadowolenie, 
a co jest dla nich szczegól-
nie uciążliwe. 

Pacjenci, przedstawicie-
le handlowi, ich potrzeby, 
prezentowane zachowania 
i… odpowiedź. Odpowiedź, 
która urzeczywistnia się  
w intelektualnym, emocjo-
nalnym oraz w wyrażonym 

przez działanie stanowisku. 
Odpowiedź, która odzwier-
ciedla proces podejmo-
wania konkretnej decyzji, 
a także jest jej bezpośred-
nim następstwem.

(Magdalena Bucior) Rozumiem, 
że chce Pani skupić naszą 
rozmowę wokół tematu 
podejmowania decyzji. Za-
nim jednak ją rozpocznie-
my chciałabym uściślić: de-
cyzji o czym, o kim, w jakiej 
sprawie? 

(E) To zrozumiałe oczekiwanie, 
bo rzeczywistość z perspekty-
wy pierwszego stołu ( jak każ-
da rzeczywistość) rysuje się 
wielowątkowo. Pierwszy wą-
tek wpisany jest w kontekst 
społeczny (relacje farmaceu-
ta – pacjent), drugi dotyka wy-
miaru osobistego farmaceuty 
( jego wewnętrznego mode-
lu przeżywania tej relacji), ko-
lejny aspekt to odniesienie do 
konsekwencji podejmowanych 
decyzji oraz, co najtrudniejsze, 
poczucia, że nie ma w pełni 
satysfakcjonującego rozwiąza-
nia dla istniejącego problemu. 
Chciałabym, abyśmy poroz-
mawiały o sytuacjach, które są 
dla aptekarza trudne, niejas-
ne, wywołują niepokój, rodzą 
pytanie „Jak się zachować, jak 
odpowiedzieć?”

(M) Przywołajmy konkretną sytu-
ację… Starsza pacjentka. Wiek 
wskazuje, że nie jest już czyn-
na zawodowo. Realizuje re-
ceptę i na zakończenie otrzy-
muje informację o łącznej do 
zapłacenia kwocie. Chwila ci-
szy i nieśmiało wypowiedziane 
zdanie: „Nie mogę tyle zapła-
cić. Proszę mi powiedzieć, pani 
magister, który z tych leków 
muszę koniecznie brać, bo tyl-
ko ten wykupię…”.

Decyzję podejmuje pa-
cjentka, ale czy rzeczywiście 
wyłącznie jej ta sytuacja do-
tyczy? Przywołana sytuacja 
niesie wiele treści. Chciała-
bym, abyśmy przeanalizowały 
ją z tych zarysowanych przed 
chwilą perspektyw. Perspek-
tywa emocjonalna – sytuacja 
została zapamiętana. Poruszy-
ła, wywołała emocje, nie była 
obojętna. Farmaceuta wystę-
puje i jako świadek i, być może, 
jako uczestnik. Czy powinien 
być tylko świadkiem, czy po-
winien stać się też uczestni-
kiem? Czy powinien się do tej 
sytuacji odnieść? Co powinien 
zaproponować? Czy jeżeli far-
maceuta jest tylko milczącym 
świadkiem, to narusza jakie-
kolwiek zasady etyki? Czy być 
może narusza je, udzielając ta-
kiej pomocy, której nie będzie 

„Ale to nie to samo,  
co kiedyś” 

– jak w codzienności aptecznej  
nie tracić ducha w wyniku patrzenia 

z szerszej perspektywy

►
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mógł np. realizować w odnie-
sieniu do każdego potrzebują-
cego pacjenta? 

(E) Opisane zdarzenie należy do 
tych trudnych sytuacji, któ-
re poruszają emocje, urucha-
miają współodczuwanie oraz 
wywołują poczucie bezradno-
ści. Jednakże psychologowie 
badający procesy decyzyjne 
wskazują, że przeżywanie da-
nej sytuacji zależy od tego, co 
uczynimy centrum zaintereso-
wania. Inaczej się zachowuje-
my, gdy myślimy o stratach, 
które będą naszym lub innych 
udziałem, a inaczej, gdy nasta-
wieni jesteśmy na zysk. Pod-
kreślam, że nie chodzi tutaj 
tylko i wyłącznie o straty mate-
rialne, ale także o utratę kom-
fortu psychicznego, poczucia 
siły, wysokiej motywacji, ade-
kwatnej samooceny, ważnej 
relacji. Inaczej się zachowuje-
my, gdy daną sytuację analizu-
jemy tylko i wyłącznie pod ką-
tem straty, inaczej – gdy prze-
żywamy ją jako wyzwanie, gdy 
dostrzegam osadzone w niej 
zyski. Ważny jest emocjonal-
ny aspekt nastawienia na zysk 
lub stratę. Przeżywanie sytua-
cji trudnej jako straty, zagro-
żenia musi obniżać komfort 
emocjonalny (rodzi lęk, niepo-
kój, obawy). Jako wyzwania – 
kieruje w „jaśniejszą stronę” – 
wzbudza zapał, zaciekawienie, 
mobilizację, nadzieję. 

(M) Zastanawiam się, czy opisa-
na sytuacja niesie ze sobą jakiś 
zysk? Czy jako problem może 
zostać korzystnie rozwiązana? 
Bo przecież z całą pewnoś-
cią buduje poczucie straty – 
zmniejsza sens i zadowolenie 
z wykonywanej pracy. Dla far-
maceuty, który wie, jak ważne 
jest pełne, kompleksowe le-
czenie, udzielenie informacji 
o najbardziej potrzebnym leku 

jest swoistym wyborem mniej-
szego zła – zapewniamy takie 
lekarstwo, które jest koniecz-
ne. Czy jest jednak wystarcza-
jące? To strata dla farmaceu-
ty (nie wspominam już o fi-
nansowych konsekwencjach). 
Równie oczywista jest ona dla 
pacjenta. Powtarzam jeszcze 
raz pytanie, gdzie zysk? Gdzie 
go szukać, aby w wyniku prze-
konania, że osobom w podob-
nej sytuacji nie mogę pomóc, 
nie zobojętnieć i nie stracić 
ducha?

(E) Myślę, że zysk dla farmaceu-
ty może być osadzony tyl-
ko w wewnętrznej pewno-
ści, że dokonując wyboru po-
stąpił racjonalnie, odniósł 
się do swojej wiedzy, wziął 
pod uwagę wszystkie moż-
liwe przesłanki, zgromadził  
(np. w wywiadzie) właściwe in-
formacje, rozważył potencjal-
ne korzyści i oszacował ryzy-
ko każdego rozwiązania, tak 
aby ostatecznie podjąć decy-
zję i wyekspediować potrzeb-
ny pacjentowi lek. Zyskiem 
aptekarza jest poczucie, że 
poradził sobie profesjonalnie 
i empatycznie.

Zyskiem może być także 
osiągnięcie innych realnych ce-
lów. Należy do nich wartościo-
wa rozmowa z pacjentką (nie-
nachalne, ale czytelne udziele-
nie wsparcia, danie sygnału, że 
jej trudność, problem jest po-
ruszający, że jest nam przykro). 
Czasami najprostsze pytanie 
„Czy mogę Pani jakoś pomóc” 
jest właśnie wyrazem takiego 
wsparcia i współodczuwania. 
Jednocześnie odbarcza nas od 
powinności pełnego rozwiąza-
nia problemu – po prostu nie 
mamy wpływu na jego istotę.

(M) Ale to bardzo frustrujące. 
Mamy do czynienia z osobą, 
która potrzebuje bardzo kon-

kretnej, finansowej pomocy. 
Koncentrowanie się na „dobrej 
komunikacji” wydaje się być 
cyniczne. 

(E) Aptekarz sam rozeznaje, jaka 
pomoc leży w zakresie jego 
możliwości. Jaką pomocą 
może służyć nie tylko wybra-
nemu, ale i wszystkim pacjen-
tom. Nie wolno nam traktować 
innych jak osoby, które nie są 
świadome tego, co w ich ży-
ciu się dzieje – pacjentka wie, 
że nie rozwiążemy jej najistot-
niejszego problemu. I praw-
dopodobnie tego nie ocze-
kuje. Dla niej zyskiem jest takt 
i delikatność aptekarza w sy-
tuacji, w której ona doświadcza 
trudnego, życiowego ograni-
czenia. Dlatego tak ważne jest 
dostrzeganie w pracy znacze-
nia „dobrego słowa”, uprzej-
mości, obdarzania uwagą, in-
formowania o wyekspediowa-
nym wybranym leku w sposób, 
który zmniejsza obawy i daje 
pacjentowi poczucie, że zosta-
ło zrobione to, co możliwe.

(M) Czy jednak w sytuacjach ta-
kich, jak opisane, powinnyśmy 
rezygnować z działań, które 
przysłużą się rozwiązaniu isto-
ty problemu?

(E) Oczywiście, że nie. Otwiera 
się tu cała przestrzeń do pra-
cy nad zagadnieniami finan-
sowania leków, refundowania 
ich, marży itd. Aptekarz nie 
ma na te zasady wpływu. Ale 
członkowie samorządu apte-
karskiego już tak.

Oczywiście rodzi się py-
tanie, czy można coś zro-
bić na poziomie konkretne-
go miejsca, np. osiedlowej 
apteki. Spotkałam się kiedyś 
z apteką prywatną, w której 
na stoliczku, na którym za-
zwyczaj umieszcza się ulotki  
i gazetki prozdrowotne, były 

►
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także ulotki fundacji i stowa-
rzyszeń pomocowych. 

(M) Odniosę się teraz do trochę 
innej kategorii zdarzeń. Nie 
zawsze wywołują one współ-
czucie, częściej złość, znie-
cierpliwienie, a nawet niechęć. 
Przyczynkiem do upadania na 
duchu są wypowiadane przez 
pacjentów słowa „Ale tutaj 
drogo”. Rzecz jest o tyle trud-
na, że nie jest związana z indy-
widualnym modelem podej-
mowania decyzji przez farma-
ceutę. Oczywiście myślę tutaj 
o wyborach cenowych. Takie 
sytuacje są przykładem decy-
zji, na które wpływ mają czyn-
niki społeczne, ekonomiczne. 
One w większym lub mniej-
szym stopniu, ale zawsze, wa-
runkują ostateczny rezultat. 
Pacjent stosuje zasadę: mak-
symalizuj własne korzyści, mi-
nimalizuj straty. Często w spo-
sób nieświadomy stosuje bar-
dzo uproszczoną metodę 
wnioskowania w oparciu o po-
dobieństwo do innych przy-
padków. Ponieważ stosowanie 
rabatów, upustów, promocji 
stało się codziennością w trak-
cie zakupów, to jeżeli pojawia 
się sytuacja, która w pierwszej 
chwili przypomina mu coś, co 
już się wydarzyło, to zdarza się 
mu reagować w podobny spo-
sób. Dzieje się tak nawet wte-
dy, gdy podobieństwo jest na-
prawdę nieznaczne i rzeczywi-
stość daleko odbiega od pier-
wowzoru.

(E) Zastanawiam się, czy wiedza 
na temat reguły podejmowa-
nia decyzji na drodze porów-
nania może farmaceutę wes-
przeć i dodać sił?

(M) Wiedza zawsze wspiera. Po-
zwala się zdystansować i wy-
powiedzieć do siebie samego 

zdanie: „To nic osobistego, to 
tylko model reagowania.” Co 
ważne, wiedza pozwala prze-
nieść zasadę „maksymalizuj 
własne korzyści, minimalizuj 
straty” na siebie samego. Ap-
tekarz zadaje sobie pytanie: 
jaka odpowiedź zmaksymali-
zuje korzyści i zminimalizuje 
straty. 

(E) Taką odpowiedź na swój uży-
tek musi zbudować każdy far-
maceuta sam. Dla niego zy-
skiem jest przygotowanie 
oferty, z którą może zidenty-
fikować się konkretny pacjent, 
a nie każdy pacjent. Aptekarz 
buduje wartościową odpo-
wiedź w odniesieniu do miej-
sca apteki w lokalnym środo-
wisku oraz wiedzy o potrze-
bach i preferencjach swoich 
pacjentów. Dla nich zyskiem 
może być na przykład pra-
wie rodzinna atmosfera (małe 
apteki, często przekazywane 
z pokolenia na pokolenie), do-
bry wybór dermokosmetyków 
lub przeciwnie – ich brak (nie-
którzy pacjenci czują się onie-
śmieleni, gdy wchodzą do ap-
teki w ich odczuciu „zbyt luk-
susowej”). Odpowiedź farma-
ceuty (i ta na poziomie komu-
nikatu, i ta na poziomie dzia-
łania) powinna więc odzwier-
ciedlać poczucie o pewnej wy-
jątkowości jego apteki.

Budowaniu wartościowej 
odpowiedzi pomaga wsłu-
chanie się w treść, którą niesie 
komunikat „Ale tutaj drogo”. 
Sformułowany ostro, gwał-
townie, roszczeniowo nie-
sie w gruncie rzeczy podobne 
przesłanie jak ten, przywoła-
ny w pierwszej części artykułu. 
Na pewno nie jest także oso-
bistym odniesieniem – usły-
szałby go każdy farmaceuta, 
który w tym dniu pojawiłby się 
na dyżurze.

(M) Warto wspomnieć o tym, jak 
mylące bywają powszechne 
przekonania na temat możli-
wych zysków apteki, wysoko-
ści marż, łatwości zatrudnienia 
w tym zawodzie. Zawsze, na 
poziomie dyskusji publicznej, 
warto takie przekonania ure-
alniać. 

Mam także przekonanie, że 
jeżeli pacjent prezentuje trud-
ne zachowanie, to bardzo czę-
sto bierze się ono z niepeł-
nej, a często wręcz błędnej 
wiedzy na temat uprawnień 
i ograniczeń aptekarza. Cza-
sami dopiero osobista znajo-
mość z farmaceutą, rozmowa 
na temat jego pracy, otwiera 
nam oczy na to, jak wieloma 
procedurami obwarowane jest 
wydanie leku. Przekonanie, że 
farmaceuta w trosce o bezpie-
czeństwo swoje i pacjentów 
nie może tych procedur prze-
kroczyć, nie jest jeszcze spo-
łecznie ugruntowane.

(E) Tytułem podsumowania chcę 
odwołać się do nostalgiczne-
go westchnienia zacytowane-
go w tytule. Czy dawniej rze-
czywiście lepiej bywało? Czy 
kompetencja merytoryczna 
i psychospołeczna farmaceu-
tów była większa, czy dostęp-
ność do opieki farmaceutycz-
nej i farmakoterapii łatwiej-
sza, czy prawo farmaceutycz-
ne lepiej skonstruowane? Nie 
będziemy formułowały odpo-
wiedzi. Myślę, że najtrafniej 
udzielą jej sami sobie bezpo-
średnio zainteresowani czy-
telnicy i jestem przekonana, że 
będą z niej będą czerpać siłę  
i wartość wykonywanej pro-
fesji. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Piśmiennictwo:
Dawid G. Myers „Psychologia społeczna” Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, Poznań
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Temat przygotowywania 
dziennych dawek leków 
onkologicznych powraca 

w obszarze naszej działalności za-
wodowej jak bumerang. Być może 
obowiązujące na dzień dzisiejszy 
przepisy dotyczące tego zagad-
nienia nie przystają do tzw. „ży-
cia”, nie mnie to oceniać, aczkol-
wiek opisywane poniżej przewi-
nienie zawodowe stanowi o tyle 
ciekawy precedens, że leki przy-
gotowywane były przez upraw-
nionego i przeszkolonego magi-
stra farmacji, w warunkach w peł-
ni odpowiadających wymogom 
w tym zakresie, transportowane 
w sposób zapewniający ich trwa-
łość w każdej dziedzinie. Nadto 
nikt z finalnych odbiorców tych 
leków (pacjentów) nie doznał naj-
mniejszego uszczerbku na zdro-
wiu. Przewinienie zawodowe po-
legało na tym, że Obwiniona zna-
lazła się w niewłaściwym miejscu, 
które nie zostało przewidziane 
przez ustawodawcę do świadcze-
nia tego typu usługi farmaceu-
tycznej. 

Poniżej zamieszczam nie-
mal w całości obszerne uzasad-
nienie Naczelnego Sądu Apte-
karskiego do orzeczenia w spra-
wie dotyczącej przygotowywania 

dziennych dawek leków onko-
logicznych w aptece ogólnodo-
stępnej. Koleżankom i Kolegom 
którzy będą mieć cierpliwość 
przebrnąć przez ten tekst z góry 
dziękuję. Mam nadzieję, że być 
może stanie się on inspiracją do 
kolejnej dyskusji w tym temacie.

Orzeczeniem Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego mgr farmacji 
uznana została za winną tego, że 
pracując w aptece ogólnodostęp-
nej przygotowywała leki cyto-
statyczne w dawkach dziennych, 
która to czynność jest zastrzeżo-
na do wyłącznego wykonywania 
w aptece szpitalnej, co stanowi-
ło naruszenie art. 86 ust. 3 pkt 
3 ustawy Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. nr 45 poz. 271 z 2008 r. 
z późn. zmianami), tj. za postępo-
wanie sprzeczne z przytoczonym 
wyżej przepisem prawnym do-
tyczącymi wykonywania zawodu 
farmaceuty. Za powyższe Obwi-
niona ukarana została karą upo-
mnienia.

Od powyższego orzeczenia 
odwołanie złożył pełnomocnik 
Obwinionej zaskarżając go w ca-
łości i zarzucając mu błąd w usta-
leniach faktycznych polegający 
na: przyjęciu, że Obwiniona świa-
domie, bezprawnie przygotowy-

wała leki cytostatyczne w daw-
kach dziennych, co według za-
skarżonego orzeczenia zastrze-
żone jest dla aptek szpitalnych 
– podczas, gdy przewód sądowy 
i przeprowadzone na nim dowo-
dy do przyjęcia takiego wniosku 
nie uprawniają.

Uzasadniając powyższe od-
wołanie obrońca w oparciu o za-
pisy ustawy Prawo farmaceutycz-
ne i rozporządzenia wykonaw-
cze do niej dowodzi, że Obwi-
niona nie dopuściła się poprzez 
swoje działanie do przekrocze-
nia przepisów, gdyż wykonywa-
ne w aptece leki cytostatyczne 
w dawkach dziennych były leka-
mi recepturowymi w postaci roz-
tworów i emulsji i jako takie mo-
gły być wykonywane w aptece 
ogólnodostępnej. Z uwagi na po-
wyższe pełnomocnik Obwinionej 
wniósł o Jej uniewinnienie.

Rozpoznając odwołanie Na-
czelny Sąd Aptekarski zważył, co 
następuje:

Zasadniczą kwestią z którą 
musiał zmierzyć się sąd apelacyj-
ny było rozstrzygnięcie w opar-
ciu o obowiązujące prawo, czy 
wykonywanie dziennych dawek 
leków cytostatycznych w apte-
ce ogólnodostępnej według re-

Z WOKANDY 
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

DZIENNE 
DAWKI LEKÓW 

ONKOLOGICZNYCH
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cept wystawionych na indywidu-
alnych pacjentów można uznać 
za wykonanie leku recepturowe-
go ( jak dowodzi obrońca w ape-
lacji) i czy mieściło się to w zakre-
sie przewidzianych przez prawo 
usług farmaceutycznych świad-
czonych przez apteki ogólnodo-
stępne, czy też jest usługą farma-
ceutyczną świadczoną wyłącznie 
przez apteki szpitalne, jak przyjął 
to Okręgowy Sąd Aptekarski.

Naczelny Sąd Aptekarski 
nie kwestionuje cytowanej przez 
obronę formuły, że w polskim 
prawie obowiązuje zasada „co 
nie jest zabronione jest dozwolo-
ne”, nie można jednak zgodzić się 
ze stwierdzeniem, że sąd okrę-
gowy zastosował zasadę, „że co 
nie zostało uregulowane w prze-
pisach to jest zabronione”. Z ob-
szernego uzasadnienia do orze-
czenia sądu I instancji wynika, 
że sąd przyjął tok rozumowania 
sprowadzający się do konkluzji, 
że uregulowania zawarte w pra-
wie farmaceutycznym oraz roz-
porządzeniach wykonawczych 
do niego, jednoznacznie wskazu-
ją, że apteka ogólnodostępna nie 
mogła wykonywać leków będą-
cych przedmiotem zarzutu. Sąd 
odwoławczy pozostaje zgodny 
z linią rozumowania Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego i co do isto-
ty sprawy nie przyjął stanowiska 
odmiennego.

Oczywiście zgodzić nale-
ży się z tezą, że rozporządzenie 
wykonawcze w sprawie pomiesz-
czeń i wyposażenia aptek szpital-
nych i ogólnodostępnych zakre-
śla pewne minimum, ponad któ-
re można wyposażać i rozszerzać 
lokale tych aptek, jednak wbrew 
linii obrony nie wynika z tego, 
że wszystkie apteki mogą pod-
jąć każdą wymienioną w ustawie 
Prawo farmaceutyczne działal-
ność. Ustawodawca określa ro-

dzaje aptek, w tym apteki szpi-
talne, które wyłącznie upoważnił 
do pewnych czynności w odróż-
nieniu od aptek ogólnodostęp-
nych. Za zróżnicowaniem zakre-
su udzielanych usług przez róż-
ne rodzaje aptek wyraźnie prze-
mawiają zapisy prawa farmaceu-
tycznego, rozdz. 7 – apteki ( Dz. 
U. nr 45 poz. 271 z 2008 r. z późn. 
zmianami – zwanej dalej ustawą), 
a w szczególności art. 86 i 87, któ-
re jednoznacznie różnicują zakres 
wykonywanych przez poszcze-
gólne apteki usług farmaceutycz-
nych, jak również (czego zdają się 
nie zauważać strony postępowa-
nia oraz sąd okręgowy), wskazują 
różnych świadczeniobiorców tych 
usług farmaceutycznych.   
  

Apteka ogólnodostępna 
przeznaczona jest do zaopatry-
wania ludności w produkty lecz-
nicze (art. 87 ust. 2 pkt 2 usta-
wy), natomiast apteki szpital-
ne i zakładowe (będące de fac-
to aptekami szpitalnymi dosto-
sowanymi do potrzeb i struktu-
ry służby zdrowia wyodrębnio-
nych resortów), zaopatrują szpi-
tale lub inne przedsiębiorstwa 
podmiotów leczniczych wykonu-
jących stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne (art. 87 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Nadto art. 
106 ust. 3 ustawy jednoznacznie 
wskazuje, że to apteka szpitalna 
może zaopatrywać inne zakłady 
opieki zdrowotnej nieposiadające 
aptek, a po jego nowelizacji od 1 
stycznia 2012 r. również niektó-
rych pacjentów, między innymi 
„także pacjentów korzystających 
z chemioterapii w trybie ambu-
latoryjnym”. Brak analogicznego 
zapisu w stosunku do aptek ogól-
nodostępnych w tym samym ak-
cie prawnym należy jednoznacz-
nie rozumieć tak, że tego typu 
działalność nie została dla nich 

dopuszczona. Wskazanie i wy-
odrębnienie przez ustawodawcę 
grupy usług farmaceutycznych 
przynależnych do wykonywania 
w aptekach szpitalnych, świadczy 
dobitnie o woli zróżnicowania za-
kresu udzielanych usług farma-
ceutycznych w poszczególnych 
aptekach. W przeciwnym razie 
zapisy ustawy w zakresie świad-
czonych usług przez te apteki by-
łyby tożsame. 

Należy zauważyć, że 
w przedmiotowej sprawie wyko-
nywane w aptece dzienne daw-
ki leków cytostatycznych służy-
ły nie bezpośredniemu zaopa-
trzeniu indywidualnego pacjenta, 
lecz co jest poza wszelkim spo-
rem, według zapotrzebowania 
i na zaopatrzenie Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ma-
jąc na względzie realia niniejszej 
sprawy i prawidłowo przeprowa-
dzone przez sąd okręgowy usta-
lenia faktyczne, należy stwier-
dzić, że w zaistniałej sytuacji wy-
konywanie przez aptekę ogól-
nodostępną jakichkolwiek usług 
farmaceutycznych w tym rów-
nież będących przedmiotem spo-
ru leków onkologicznych w daw-
kach dziennych, dla wspomniane-
go NZOZ-u, było prawnie niedo-
puszczalne. Na podkreślenie za-
sługuje również okoliczność, że 
wykonywanie powyższych leków 
przez aptekę dla NZOZ-u odby-
wało się na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy tymi podmio-
tami. Wobec powyższego stanu 
faktycznego należy stwierdzić, 
że obie strony tej umowy zawar-
ły ją niezgodnie z obowiązują-
cym prawem. Niepubliczny ZOZ 
wobec braku własnej apteki, w tej 
sytuacji winien zawrzeć umowę 
z inną apteką szpitalną.  

W odwołaniu zostało pod-
niesione, że rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia w sprawie po-►
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mieszczeń wchodzących w skład 
powierzchni podstawowej i po-
mocniczej apteki z dn. 26 wrześ-
nia 2002 r. (Dz. U. nr 161 z 2002r. 
poz. 1338) w § 3 ust. 2 pkt 2 wy-
mienia w składzie powierzch-
ni podstawowej apteki szpitalnej 
„destylatornię”, a nie przewidu-
je takiego pomieszczenia w sto-
sunku do aptek ogólnodostęp-
nych, stawiając zarazem pytanie 
czy wobec tego w aptece ogól-
nodostępnej nie przewidziano le-
galnego destylowania wody do 
receptury? Zwrócić należy uwagę, 
że pomieszczenie to jest wymie-
nione jako obowiązkowa składo-
wa lokalu aptek szpitalnych wy-
konujących między innymi pły-
ny infuzyjne, przygotowujących 
koncentraty do hemodializy i dia-
lizy oraz dzienne dawki leków cy-
tostatycznych. Brak analogiczne-
go uregulowania w stosunku do 
aptek ogólnodostępnych wynika 
z przytoczonych wyżej uregulo-
wań ustawowych dotyczących 
zakresu świadczonych usług oraz 
ich świadczeniobiorców.

Przytoczony w uzasadnie-
niu przykład dot. „destylatorni”, 
o tyle nie przystaje do współ-
czesnych realiów, że obecnie 
według Farmakopei Polskiej do 
sporządzania leków recepturo-
wych znajduje zastosowanie tzw. 
„woda oczyszczona”. Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie szczegółowych wymogów, ja-
kim powinien odpowiadać lokal 
apteki z dn. 30 września 2002r. 
(Dz. U. nr 171 z 2002 r. poz. 1395) 
w § 8 ust. 1 pkt 10 precyzuje, że 
do podstawowego wyposaże-
nia apteki ogólnodostępnej na-
leży między innym „aparat do 
otrzymywania wody oczyszczo-
nej z odpowiednio zabezpieczo-
nym odbieralnikiem jeżeli apte-
ka wytwarza wodę oczyszczo-
ną”. Rozporządzenie nie wyma-

ga instalacji w/w aparatu w od-
dzielnym pomieszczeniu. Zatem 
oczywiście można byłoby zorga-
nizować w aptece ogólnodostęp-
nej „destylatornię” jako osobne 
pomieszczenie, czy destylować 
wodę w pomieszczeniu receptu-
ry. Mając powyższe na względzie 
logicznym jest, że ustawodawca 
w wykazie pomieszczeń wcho-
dzących w skład apteki ogólno-
dostępnej nie umieścił „destyla-
torni”, natomiast jest ona składo-
wą powierzchni podstawowej ap-
teki szpitalnej. Wskazana różnica 
wynika z zakresu wykonywanych 
usług w tych aptekach. Woda de-
stylowana jest bowiem podsta-
wowym surowcem przy wykony-
waniu płynów infuzyjnych, innych 
leków do wstrzyknięć oraz kon-
centratów do hemodializy i diali-
zy otrzewnowej, których nie moż-
na wykonywać w aptekach ogól-
nodostępnych.

Podobnie nie sposób zgo-
dzić się z podnoszoną w odwo-
łaniu okolicznością braku w skła-
dzie pomieszczeń apteki ogól-
nodostępnej „pomieszczenia do 
jałowego przygotowania leków” 
i podkreślenia, że z uwagi na ten 
fakt nikt nie wyciąga wniosku, że 
w aptece ogólnodostępnej nie 
wolno sporządzać jałowych le-
ków do oczu. Należy zauważyć, 
że oczywiście można wyodrębnić 
w aptece ogólnodostępnej ta-
kie pomieszczenie. Zgodnie jed-
nak z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn. 30 września 2002r. 
w sprawie szczegółowych wymo-
gów, jakim powinien odpowia-
dać lokal apteki (Dz. U. nr 171 
poz. 1395 z 2002 r.) nie jest ono 
elementem infrastruktury apteki 
ogólnodostępnej koniecznym do 
wykonywania leków w warunkach 
aseptycznych, bowiem loża z na-
wiewem laminarnym może być 
umieszczona w izbie recepturo-

wej. Analogicznego rozwiązania 
nie przewiduje się dla aptek szpi-
talnych. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dn. 26 września 2002r. 
w sprawie wykazu pomieszczeń 
wchodzących w skład powierzch-
ni podstawowej i pomocniczej 
apteki (Dz. U. nr 161 poz. 1338 
z 2002 r.), w § 3 ust. 1 pkt 1 jed-
noznacznie wskazuje na obowią-
zek posiadania takiego pomiesz-
czenia przez apteką szpitalną, co 
w myśl wyżej wymienionego roz-
porządzenia nie jest obligatoryj-
ne dla aptek ogólnodostępnych.

Należy odnieść się również 
do podnoszonej w odwołaniu, 
wewnętrznej sprzeczności w ope-
rowaniu przez sąd okręgowy po-
jęciami „sporządzanie” i „przy-
gotowanie”. Pozornie zarzut jest 
słuszny. Biorąc pod uwagę je-
dynie językową wykładnię tych 
określeń, trzeba zgodzić się z in-
terpretacją zawartą w uzasadnie-
niu zaskarżonego orzeczenia, że 
sporządzanie oznacza wykonanie 
nowego leku, natomiast przygo-
towanie to takie działanie na go-
towym leku, które umożliwia jego 
podanie pacjentowi, czego nie 
neguje Skarżąca. Krytycznie od-
nosi się jednak do prawdziwo-
ści twierdzenia sądu okręgowe-
go, że „w aptece natomiast bez 
wątpienia leki zawierające sub-
stancje cytostatyczne były przy-
gotowywane, a nie sporządza-
ne”. W uzasadnieniu tej odmien-
nej opinii podnosi, „że nie ulega 
wątpliwości, że produkt który po-
wstał i który wydała apteka pa-
cjentom był nowym produktem 
leczniczym. Tym samym czynno-
ści które wykonywała apteka to 
sporządzanie nowego produk-
tu leczniczego, a w żadnym wy-
padku nie było to wydawanie 
pierwotnego, przygotowanego 
do podania leku”. Użyte w usta-
wie wyżej wymienione określenia 
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nie można jednak w tym wypad-
ku tłumaczyć jedynie na gruncie 
poprawności ich znaczenia ję-
zykowego w oderwaniu od tre-
ści, której one w tym miejscu do-
tyczą. Należy zwrócić uwagę, że 
zasadniczą różnicą pomiędzy le-
kami recepturowymi wykonywa-
nymi w aptece ogólnodostępnej, 
a dzienną dawką leku cytosta-
tycznego jest ich trwałość, czyli 
okres przydatności do skuteczne-
go i bezpiecznego zastosowania 
terapeutycznego. W przypadku 
leków recepturowych wykonywa-
nych w aptece ogólnodostępnej 
określany jest on w tygodniach 
w zależności od postaci i użytych 
do ich wykonania substancji czyn-
nych, rozpuszczalników, podło-
ży itp. Dzienne dawki leków cyto-
statycznych przygotowuje się we-
dług zasady ex tempore (tj. bez-
pośrednio przed zastosowaniem). 
Trwałość przygotowanego leku 
należy oceniać w wielu aspektach, 

głównie zwracając uwagę na ich 
trwałość mikrobiologiczną, fizycz-
ną, chemiczną, terapeutyczną czy 
wreszcie toksykologiczną. Z mi-
krobiologicznego punktu widze-
nia leki te najlepiej wykorzysty-
wać bezpośrednio po sporządze-
niu, o ile nie jest to możliwe sto-
sować maksymalnie 24-godzinny 
okres przechowywania w chłod-
nym miejscu. Nadto należy zazna-
czyć, że po przygotowaniu dzien-
nej dawki leku cytostatycznego, 
pomimo użycia do tej czynności 
jałowych składników i pracując 
w warunkach aseptycznych, nie 
istnieje 100% gwarancja ich jało-
wości. Generalnie przygotowane 
roztwory i emulsje leków cytosta-
tycznych są szczególnie podat-
ne na rozkład fotochemiczny. Te 
i inne uwarunkowania powodu-
ją, że trwałość niektórych z nich 
wynosi kilka, kilkanaście godzin. 
Przykładowo trwałość roztworu 
docetaxelu (który między inny-

mi był przygotowywany w apte-
ce), w worku do iniekcji (PP) lub 
butelce (PE) wynosi (w/g mono-
grafii preparatu) odpowiednio 6 
i 8 h. Biorąc powyższe pod uwa-
gę, niezależnie od tego czy w wy-
niku „przygotowania” powstanie 
nowy lek, jak sugeruje Skarżąca, 
czy tylko rozpuszczenie substan-
cji czynnej w odpowiednim roz-
cieńczalniku, z uwagi na pozajeli-
towe drogi podania (dożylne, do-
mięśniowe, dopęcherzowe) tych 
leków, należy uznać, że w celu 
ich wyodrębnienia pośród innych 
postaci recepturowych, ustawo-
dawca w stosunku do nich świa-
domie użył określenia „przygo-
towywanie”. Zwrócić należy rów-
nież uwagę, że w tym samym art. 
86 ust. 3 ustawy, w stosunku do 
płynów infuzyjnych użyto okre-
ślenia „wytwarzanie”. W świetle 
ogólnej ustawowej definicji leku 
recepturowego to też są roztwo-
ry lub emulsje, jednak nie można 

Fot. ©
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wytwarzać ich w aptekach ogól-
nodostępnych. Można zatem 
jeszcze zadać pytanie czy wobec 
tego różni się wytwarzanie od 
przygotowania bądź sporządza-
nia, dlaczego użyto tych różnicu-
jących określeń. Wymogi, którym 
muszą sprostać płyny infuzyjne 
to między innymi ich jałowość 
i apirogenność, która aczkolwiek 
bardzo pożądana dla dziennych 
dawek leków cytostatycznych, 
może w pewnych okolicznoś-
ciach nie być osiągnięta. Ponadto 
płyny infuzyjne produkuje się na 
zapas, dla „ogólnego” pacjenta 
i posiadają one stosunkowo długi 
okres trwałości (w większości co 
najmniej kilka miesięcy). Zatem 
użycie przez ustawodawcę róż-
nych pojęć w stosunku do okre-
ślonych zbiorów leków wykony-
wanych w aptekach, świadczy 
o jednoznacznej woli ich identy-
fikacji i separacji, niezależnie od 
ich pewnych wspólnych cech (ale 
nie wszystkich) mieszczących się 
w ogólnej, ustawowej definicji 
leku recepturowego. Nadto na-
leży wyraźnie podkreślić, że leki 
cytostatyczne do podania przy-
gotowuje się według wskazań 
producenta i nieprawdą jest, ja-
koby dwa preparaty cytostatycz-
ne przygotowywało się jako jed-
norodną mieszaninę (roztwór lub 
emulsję) w jednym pojemniku. 
Substancje te rozcieńczone w soli 
fizjologicznej lub 5% glukozie 
(w zależności od instrukcji pro-
ducenta) podaje się kolejno (!!!) 
w oddzielnych pojemnikach, nie 
mieszając ze sobą. Sporządzenie 
mieszaniny cytostatyków w jed-
nym pojemniku byłoby błędem 
w sztuce i stanowiłoby zagroże-
nie dla zdrowia i życia pacjenta. 

Przedstawione wyżej, szcze-
gółowe naświetlenie tematu ma 
na celu uzupełnienie do pozosta-
jącego bez uzasadnienia stwier-

dzenia sądu okręgowego, że 
„w aptece natomiast bez wątpie-
nia leki zawierające substancje cy-
tostatyczne były przygotowywa-
ne a nie sporządzane”.

Zwrócić należy uwagę, że 
gdyby nawet przyjąć, jak dowodzi 
to Odwołująca się, że wykonanie 
dawek dziennych leków cytosta-
tycznych mieściło się w ogólnym, 
ustawowym pojęciu leku recep-
turowego z czym oczywiście na-
leży się zgodzić, to z tego jednak 
jeszcze nie można wnioskować, 
że apteka ogólnodostępna mia-
ła prawo je wykonywać. Ustawo-
dawca wydzielając osobny rodzaj 
aptek szpitalnych upoważnił je 
wyłącznie do pewnych czynności 
w odróżnieniu od aptek ogólno-
dostępnych. Przepisy odnoszące 
się do aptek szpitalnych są prze-
pisami szczegółowymi i wyłącza-
ją ogólne regulacje w tym mię-
dzy innymi to, że apteka ogólno-
dostępna ma prawo i obowiązek 
wykonać dzienną dawkę leku cy-
tostatycznego, pomimo, że mie-
ści się ona w ogólnej, ustawowej 
definicji leku recepturowego (art. 
2 pkt 12 ustawy). Zatem zrozu-
miałe jest, że w/w usługa zosta-
ła zastrzeżona jako usługa far-
maceutyczna świadczona przez 
apteki szpitalne. Nadto zwrócić 
należy uwagę, że dzienne dawki 
leków cytostatycznych ze wzglę-
du na szczególną technologię ich 
przygotowywania, oraz warunki 
w jakich następuje ich zastoso-
wanie terapeutyczne – określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dn. 16 czerwca 1996 r. (Dz. 
U. nr 80 poz. 376 z 1996 r.), jako 
postać leku nie mogą zostać sa-
modzielnie zastosowana przez 
pacjenta w warunkach domo-
wych. Biorąc powyższe pod uwa-
gę, należy stwierdzić, że świad-
czeniobiorcą usługi w postaci 
wykonania czy też przygotowania 

jednodniowej dawki leku cytosta-
tycznego zawsze był (w czasokre-
sie popełnienia przewinienia za-
wodowego) podmiot gospodar-
czy świadczący usługi zdrowot-
ne, a nie indywidualny pacjent. 
Odwołująca się dowodzi, „że roz-
porządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie wymogów jakim po-
winien odpowiadać lokal apte-
ki precyzuje podstawowe wypo-
sażenie apteki ogólnodostępnej, 
co oznacza, że apteka może być 
wyposażona w sprzęt dodatko-
wy i nie można z tego przepisu 
wnioskować, że posiadanie takie-
go dodatkowego wyposażenia 
jest zabronione. W szczególności 
nie można z tego przepisu wy-
ciągać wniosku, że apteka ogól-
nodostępna nie może posiadać 
loży cytostatycznej jako sprzę-
tu dodatkowego”. W tym frag-
mencie apelacji sąd również nie 
kwestionuje prawidłowej logiki 
rozumowania Skarżącej. W dal-
szym toku tego wywodu stwier-
dzono jednak, że „brak regulacji 
prawnej w tym zakresie w roz-
porządzeniach wynika z proste-
go faktu, że w momencie po-
wstania tych przepisów nie było 
ani jednej apteki ogólnodostęp-
nej w Polsce, która wykonywała-
by lub planowała wykonywać leki 
cytostatyczne i nie było potrze-
by tworzenia takich reguł praw-
nych”. Tego rodzaju argumenta-
cja w świetle zapisów ustawy nie 
wytrzymuje krytyki. Zważyć nale-
ży, że art. 98 ustawy ustala ogó-
lne wymogi jakim odpowiadać 
powinien lokal apteki szpitalnej, 
między innymi jego powierzch-
nię podstawową, określając ją na 
nie mniejszą niż 80 m2. W ust. 3 
i 4 cytowanego artykułu określają 
obowiązek zwiększenia owej mi-
nimalnej normy powierzchni ap-
teki w przypadku przygotowywa-
nia w niej między innymi dawek 
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leków cytostatycznych. Podobnie 
w art. 97 określone są ogólne wa-
runki lokalowe jakim winny od-
powiadać lokale aptek ogólnodo-
stępnych. W art. 97 ust. 4 mowa 
jest o odpowiednim zwiększeniu 
powierzchni podstawowej apte-
ki ogólnodostępnej w przypad-
ku wykonywania przez nią leków 
homeopatycznych. Brak w tym 
miejscu zapisów analogicznych 
jak w art. 98 ust. 3 i 4 świadczy 
dobitnie o tym, że ustawodaw-
ca nie dopuścił w aptekach ogól-
nodostępnych działalności opi-
sanych w w/w artykule, za wy-
jątkiem usługi farmaceutycznej 
przewidzianej w art. 86 ust. 2 
pkt 2 ustawy. Zatem brak regu-
lacji prawnej w rozporządzeniach 
wykonawczych Ministra Zdrowia 
dotyczących możliwości wypo-
sażania aptek ogólnodostępnych 
w loże (a właściwie do tworzenia 
pomieszczenia) do wykonywania 
leków cytostatycznych, nie wy-
nika z przesłanek przytoczonych 
przez Skarżącą, ale z braku przy-
zwolenia ustawowego na działal-
ność będącą przedmiotem tego 
postępowania. 

Idąc tropem rozumowania 
przyjętym w odwołaniu do orze-
czenia, można byłoby w aptekach 
ogólnodostępnych organizować 
wytwórnie i produkować płyny 
infuzyjne, przygotowywać roz-
twory do hemodializy bądź diali-
zy otrzewnowej czy leki w posta-
ci roztworów do wstrzyknię, al-
bowiem przytoczone płyny nie są 
niczym innym, jak roztworami czy 
emulsjami wykonanymi według 
ustalonego przepisu, tym samym 
gdyby były napisane w formie re-
cepty lekarskiej, spełniałyby wy-
mogi ogólnej ustawowej definicji 
leku recepturowego. Sąd nie po-
dziela jednak takiego toku rozu-
mowania obrony zaprezentowa-
nego w uzasadnieniu do odwo-

łania. Brak zakazu wyposażania 
ponadpodstawowego poszcze-
gólnych rodzajów aptek nie jest 
równoznaczny bowiem z prawem 
do wykonywania usług farmaceu-
tycznych nieprzewidzianych dla 
nich w ustawie. Na marginesie 
należy jeszcze dodać, że powyżej 
wymienione postacie leków mu-
szą spełniać zupełnie inne, bar-
dziej rygorystyczne normy czy-
stości mikrobiologicznej niż „zwy-
kłe” leki recepturowe będące roz-
tworami lub emulsjami. 

Biorąc powyższe pod uwa-
gę, nie można zgodzić się literal-
ną interpretacją stwierdzenia Ob-
winionej zawartego w odwołaniu, 
że art. 95 ust. 3 ustawy obliguje 
kierownika apteki ogólnodostęp-
nej do zapewnienia pacjentowi 
każdego leku, w tym również re-
cepturowego. Określenie każde-
go należy rozumieć jako zgod-
nego z jego kompetencją do wy-
dania lub sporządzenia w kon-
kretnego rodzaju aptece. W tym 
miejscu należy bowiem przypo-
mnieć, że w dalszym ciągu funk-
cjonują apteki ogólnodostępne, 
które zgodnie z prawem nie wy-
konują leków recepturowych. Za-
tem stwierdzenie, że wykonując 
dzienne dawki leków cytostatycz-
nych, na które apteka otrzyma-
ła recepty, Obwiniona wypełnia-
ła obowiązek wynikający z art. 95 
ustawy, jest w tej sprawie daleko 
posuniętym nadużyciem.

Skarżąca w uzasadnieniu 
do odwołania przytacza rów-
nież wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dn. 11 stycz-
nia 2012r. sygn. II GSK 1365/10 
w sprawie wykonywania pomiaru 
ciśnienia w aptekach ogólnodo-
stępnych i posiłkując się wyrwa-
nymi z kontekstu fragmentami 
jego uzasadnienia, usiłuje prze-
nieść ich treść na grunt niniejszej 
sprawy. Analizując powyższe uza-

sadnienie do wyroku kasacyjne-
go NSA należy zauważyć, że sąd 
zgodził się z poglądem, że „usta-
wodawca w art. 86 ustawy posłu-
żył się pojęciem ochrony zdro-
wia publicznego oraz użył pojęcia 
w szczególności, by w aptece mo-
gły być świadczone wszelkie dzia-
łania służące profilaktyce, zacho-
waniu, ratowaniu, przywracaniu 
lub poprawie zdrowia, o ile nie są 
one regulowane innymi przepisa-
mi prawa i nie są zastrzeżone dla 
innych placówek ochrony zdro-
wia publicznego. W dalszym frag-
mencie uzasadnienia sąd stwier-
dza, że „stosując wykładnię zgod-
ną z Konstytucją RP, a zwłaszcza 
z art. 68 ust. 1 rację ma Skarżą-
ca, iż czynność polegająca na do-
konaniu pomiaru ciśnienia krwi 
z pewnością wchodzi w zakres 
pojęcia ochrona zdrowia. Badanie 
ciśnienia na rzecz klientów apteki 
albo dokonywanie tego pomiaru 
samodzielnie przez osoby kupu-
jące leki, można zaliczyć do dzia-
łań wchodzących w zakres poję-
cia ochrona zdrowia publicznego, 
które służą profilaktyce, zacho-
waniu, ratowaniu, przywracaniu 
lub poprawie zdrowia pacjentów. 
Jako że czynność polegająca na 
dokonaniu pomiaru ciśnienia nie 
jest zastrzeżona dla innego typu 
placówek zdrowia publicznego, 
działania te mogą być dokony-
wane w aptekach. Ustawodaw-
ca w art. 86 ustawy posłużył się 
wyrażeniem w szczególności, aby 
umożliwić osobom uprawnionym 
świadczenie w aptece (oprócz 
usług farmaceutycznych stano-
wiących podstawowy przedmiot 
działalności aptek) inne czynno-
ści z zakresu ochrony zdrowia 
publicznego, w tym dokonanie 
pomiaru ciśnienia przez samego 
pacjenta apteki lub przy pomo-
cy farmaceuty”. W konkluzji NSA 
stwierdza, „iż w braku ustawowo ►
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ustanowionych ograniczeń i za-
kazów w zakresie prowadzenia 
pomiaru ciśnienia w aptece, zaka-
zu takiego nie można domniemy-
wać z braku w tym zakresie regu-
lacji ustawowej, jak również wy-
wodzić takiego zakazu z nie sko-
rzystania przez Ministra Zdrowia 
z delegacji ustawowej (art. 86 ust. 
9 ustawy) do wydania rozporzą-
dzenia. To, że właściwy minister 
z tego prawa nie skorzystał nie 
oznacza, że obowiązuje zakaz wy-
stawiania ciśnieniomierza ku wy-
godzie klientów jak i dla ochrony 
zdrowia”. Wyrażonej oceny nie da 
się jednak przez analogię prze-
nieść na grunt niniejszej sprawy 
z uwagi na fakt, że ustawodawca 
wskazał jako placówkę zdrowia 
publicznego właściwą do wyko-
nywania dziennych dawek leków 
cytostatycznych apteki szpitalne. 
Zatem w realiach rozpoznawa-
nej sprawy, przywoływanie wy-
mienionego powyżej wyroku ka-
sacyjnego NSA należy uznać za 
chybione.

Mając powyższe na wzglę-
dzie, uznać należy za pozbawione 
podstaw faktycznych i mijające 
się z prawdą, stwierdzenie Skar-
żącej zawarte w uzasadnieniu od-
wołania, że „gdyby przyjąć inter-
pretację przepisów zaprezento-
waną przez Sąd Aptekarski, wów-
czas pacjenci otrzymujący recep-
tę na leki recepturowe do iniekcji 
lub wlewu zawierające substancje 
cytostatyczne nie mogliby tych 
recept zrealizować w żadnej ap-
tece ogólnodostępnej w Polsce, 
co pozbawiłoby tych pacjentów 
możliwości korzystania z opieki 
zdrowotnej”. Otóż wskazana wy-
żej populacja pacjentów w przed-
miotowym zakresie realizuje swo-
je prawo do opieki zdrowotnej 
w oparciu o sieć ZOZ-ów, któ-
re w ramach świadczonej usługi 
medycznej ordynują nieodpłatnie 

takie leki. Na marginesie należy 
zwrócić również uwagę, że nieza-
leżnie od braku delegacji apteki 
ogólnodostępnej w zakresie wy-
konania leku recepturowego do 
iniekcji lub wlewu zawierającego 
w składzie lek cytostatyczny, hi-
potetycznie zakładając, że taka 
recepta byłaby wypisana i zreali-
zowana, to właśnie wówczas two-
rzy się sytuację w której ubez-
pieczonego pacjenta pozbawia 
się możliwości korzystania z na-
leżnych świadczeń wynikających 
z obowiązującego systemu opie-
ki zdrowotnej, albowiem taki lek 
recepturowy, tą drogą zrealizo-
wany, przy obecnych uregulowa-
niach prawnych miałby odpłat-
ność 100%!  

Naczelny Sąd Aptekarski 
uznał, że powiązane treści art. 
86, 87, 97, 98 i 106 ustawy jedno-
znacznie wskazują na wolę usta-
wodawcy co do zróżnicowania 
działania poszczególnych rodza-
jów aptek, udzielanych przez nie 
usług farmaceutycznych i różnych 
świadczeniobiorców tych usług, 
a wydane przepisy wykonawcze 
w żadnej mierze nie pozostają 
w sprzeczności z treścią zapisów 
ustawowych. Mając na względzie 
niedopuszczalność działań apteki 
w niniejszej sprawie, na co wska-
zują przedstawione powyżej ar-
gumenty, nadto biorąc pod uwa-
gę status świadczeniobiorcy jej 
usługi, sąd apelacyjny czuje się 
zwolniony z dalszego uzasad-
niania czy usługa farmaceutycz-
na polegająca na sporządzaniu 
dziennych dawek leków cytosta-
tycznych, będąca przedmiotem 
zarzutu, mogła być wykonana na 
rzecz NZOZ-u w aptece ogólno-
dostępnej, czy też nie.

Przenosząc te rozważania 
na grunt rozpoznawanej sprawy 
należy stwierdzić, że leki do in-
iekcji i infuzji mogą być wykony-

wane wyłącznie w aptekach szpi-
talnych co jednoznacznie wynika 
z zapisów ustawy.

Wyrażony powyżej pogląd 
sądu jest zbieżny również z opi-
nią wyrażoną przez Prokuratora 
w uzasadnieniu do postanowie-
nia o umorzeniu śledztwa, która 
w oparciu o analizę zapisów usta-
wy jednoznacznie stanowi, że ap-
teki ogólnodostępne i działy far-
macji szpitalnej nie mają prawa 
przygotowywania leków cytosta-
tycznych w dawkach dziennych. 

Ogólne dyrektywy wymia-
ru kary określa przepis § 37 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie 
postępowania w sprawach od-
powiedzialności zawodowej far-
maceutów (Dz. U. nr 65 poz. 612 
z 2003 r.), w myśl którego wymie-
rzając karę sąd bierze pod uwa-
gę stopień winy, naruszenie za-
sad etyki i deontologii zawodo-
wej, naruszenie przepisów o wy-
konywaniu zawodu farmaceuty, 
skutki czynu oraz zachowanie się 
obwinionej przed i po popełnie-
niu przewinienia zawodowego. 
Konfrontując powyższe dyrek-
tywy z realiami niniejszej spra-
wy, należało dojść do wniosku, 
że zawinienie było małe, zaś jego 
podłożem był brak dostatecznej 
znajomości przepisów. Brak było 
negatywnych skutków działa-
nia Obwinionej dla osób trzech. 
Uwzględniając powyższe okolicz-
ności uznać należy, że Okręgowy 
Sąd Aptekarski trafnie orzekł karę 
najniższą z katalogu przewidzia-
nych kar.

Mając powyższe na wzglę-
dzie Naczelny Sąd Aptekarski 
podtrzymał zaskarżone orzecze-
nie. ■

mgr farm. Kazimierz Jura
Przewodniczący

Naczelnego Sądu Aptekarskiego

►
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Mając na względzie szereg 
wątpliwości i niejasności, jakie to-
warzyszyły wdrażaniu przed kilku 
laty pilotażowego programu e-
-recepty na terenie Leszna i oko-
lic, samorząd aptekarski z ogrom-
nym niepokojem podchodzi do 
każdej kolejnej próby związanej 
z realizacją tego projektu. 

Okazało się jednak, że pod 
nowym kierownictwem Cen-
trum Systemów Informatycz-
nych Ochrony Zdrowia tzw. spra-
wa e-recepty zaczęła w końcu iść 
w prawidłowym kierunku. Myślę, 
że nie bez znaczenia w tym jest 
fakt, iż w końcu władze CSIOZ 
zrozumiały, że bez zaangażowa-
nia fachowców – praktykujących 
aptekarzy projekt tworzony wy-
łącznie w oparciu o wiedzę infor-
matyczna, nie będzie nigdy speł-
niał oczekiwań środowiska, a co 
za tym idzie nie będzie zaakcep-
towany.

Prototyp e-Recepty wdra-
żany jest przez Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, w ramach projektu P1 – 
Elektroniczna Platforma Groma-
dzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarze-

niach Medycznych. Centrum Sy-
stemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia jest jednostką budżeto-
wą podległą Ministrowi Zdrowia, 
powołaną na mocy zarządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 
2000 r. (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). 
Zgodnie ze statutem, do działal-
ności podstawowej centrum na-
leży realizacja zadań wspierają-
cych rozwój systemów informa-
cyjnych, w szczególności syste-
mów ewidencyjno-informatycz-
nych, umożliwiających podejmo-
wanie działań optymalizujących 
wykorzystanie środków finanso-
wych przeznaczonych na ochro-
nę zdrowia, a ponadto projekto-
wanie i monitorowanie funkcjo-
nowania systemów informacyj-
nych w ochronie zdrowia, w tym 
dotyczących usług medycznych 
(Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 r. Nr 
9, poz. 56). 

Celem wdrożenia prototy-
pu e-Recepty jest zbieranie do-
świadczeń oraz uzyskanie wie-
dzy potrzebnej do opracowania 
modelu docelowego systemu re-
cepty elektronicznej, który będzie 
funkcjonował na terenie Polski 
w ramach Projektu Elektronicznej 
Platformy Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych, 
o którym mowa w Art. 7 ust 1 
Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. Docelowy system musi 
cechować się funkcjonalnością, 
która umożliwi:

a) podniesienie standardu 
usług medycznych oraz 
opieki farmaceutycznej 
dla pacjentów, 

b) łatwiejsze wykonywanie 
usług w aptekach, przy-
chodniach i szpitalach,

c) usprawnienie pracy osób, 
które na co dzień będą 
wykorzystywać system,

d) realizacja elektronicz-
nych usług związanych 
z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych: e-Recepta,   
e-Skierownie, e-Wniosek 

Nowie kierownictwo CSIOZ 
rozumiejąc, że bez merytorycznej 
wiedzy i wsparcia ze strony ap-
tekarzy prace nad projektem są 
niemożliwe, zwróciły się do Pre-
zesa Naczelnej Rady Aptekarskiej 
z prośbą o aktywne uczestnictwo 
w konsultacjach dotyczących re-

E-recepta, 
stan prac 

nad projektem

Fot. ©
 peshkova - Fotolia.com
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alizacji projektu e-recepty, Prezy-
dium NRA spośród członków sa-
morządu aptekarskiego powołało 
Zespół ds. Współpracy z CSIOZ, 
którego przewodnictwo powie-
rzono Sekretarzowi NRA dr Ta-
deuszowi Bąbelkowi. Członkami 
Zespołu zostali: mgr Alina Fornal, 
dr Tomasz Baj, mgr Piotr Boha-
ter, mgr Michał Grzegorczyk, mgr 
Marian Witowski. Ponadto w pra-
cach nad prototypem e-recep-
ty dodatkowo stronę aptekarską 
reprezentują mgr Barbara Jekot, 
mgr Michał Pietrzykowski, którzy 
reprezentują odpowiednio OIA 
w Krakowie i OIA w Gdańsku oraz 
dr Piotr Brukiewicz, który repre-
zentuje OIA w Katowicach a jed-
nocześnie Zarząd Główny Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego. Wymienione izby pod-
pisały osobne umowy o współ-
pracy z CSIOZ w ramach projektu 
e-recepty. 

 W okresie od stycznia do 
końca października br. doszło do 
szeregu spotkań konsultacyjnych, 
w czasie których nasi przedstawi-
ciele bieżąco informowali o ocze-
kiwaniach środowiska aptekar-
skiego związanego z e-receptą. 
Wskazywali na szereg braków, 
dokonując licznych poprawek, 
składając szereg wniosków. Jed-
nym z podstawowych naszych 
wniosków było, aby w pierwszym 
okresie funkcjonowania e-recep-
ty równoległe była w obiegu re-
cepta papierowa. Po wielu rozmo-
wach udało się obu stronom wy-
pracować kompromis polegający 
na tym, że każdy pacjent w mo-
mencie wystawienia mu przez le-
karza recepty elektronicznej bę-
dzie dysponował “kuponem za-
stępującym receptę papierową”. 
Jest to element ze wszech miar 
niezbędny. Szczególnie jeżeli cho-
dzi o pierwsze lata wdrażania cał-

kowicie nowego systemu, jakim 
bez wątpienia jest e-recepta.

Niestety, jak już powszech-
nie wiadomo termin wdrożenia 
w życie projektu e-recepty cią-
gle ulega przesunięciu. Początko-
wo, gdy zaczynaliśmy współpracę 
z CSIOZ termin ten był określa-
ny na drugą połowę przyszłego 
roku. Dziś wiemy już, że kolejny 
proponowany termin wdrożenia 
w życie projektu e-recepty jest 
nierealny. Mimo to trwają dalsze 
konsultacje i spotkania przed-
stawicieli CSIOZ i  NRA. W grud-
niu br. na jednym z kolejnych po-
siedzeń NRA zaproszeni goście 
z CSIOZ przedstawią członkom 
NRA stan zaawansowania prac 
projektu po czym zaplanowana 
został dyskusja w tym temacie. ■

Przygotowali:
dr Tadeusz Bąbelek

mgr Marian Witkowski 
Przedstawiciele Zespołu NRA  

ds. Projektu e-recepta

Fot. ©
 silver-john - Fotolia.com
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talnych. W artykule „Standardy 
zarządzania jakością w farma-
koterapii” m.in. można zapoznać 
się z zasadami punktacji standar-
dów akredytacyjnych z zakresu 
farmakoterapii. Na ich podsta-
wie można się zorientować, w ja-
kim zakresie farmaceuci zatrud-
nieni w szpitalu mogą brać udział 
w tworzeniu podstawowych pro-
cedur tj. zasady stosowania le-
ków spoza receptariusza szpital-
nego, zasady pozyskiwania le-
ków w trybie nagłym czy współ-
praca w zakresie dokumentowa-
nia i raportowania działań niepo-
żądanych. 

Religioni U. „Standardy zarządzania ja-
kością w farmakoterapii” Farmakoeko-
nomika szpitalna, nr 24/2013 ■

ZAKAŻENIA 
CLOSTRIDUM DIFFICILE

Biegunki poantybiotyko-
we to jeden z poważniejszych 
problemów epidemiologicznych 
w szpitalu. Szczególnie niebez-
pieczne mogą być endemiczne 
zakażenia szpitalne o etiologii C. 
difficile. Wyzwaniem jest elimina-
cja ze środowiska endospor, wy-
jątkowo odpornych na eradyka-
cję. Pacjenci, zarówno objawo-
wi jak i nosiciele, ręce personelu 
oraz środowisko szpitalne stano-
wią drogi roznoszenia się pato-
genu. Autorzy tekstu „Clostridium 
difficile – problem kliniczny i epi-
demiologiczny” podają i omawiają 
epidemiologię zakażenia, a także 
metody jej kontroli w warunkach 
szpitalnych – zarówno te tradycyj-
ne, jak i nowoczesne. 

Ziółkowski G., Ziółkowska B., Malara 
M., Ochocka B. „Clostridium difficile – 
problem kliniczny i epidemiologiczny” 
Forum zakażeń 2013;4(4):235-240 ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

szpitalne zaopatrzone są na ogół 
w ograniczoną receptariuszem 
szpitalnym liczbę i rodzaj leków. 
Umożliwiając pacjentom przyno-
szenie własnych produktów lecz-
niczych do szpitala należy brać 
pod uwagę nie tylko aspekt eko-
nomiczny, ale również zapewnie-
nie ciągłości i bezpieczeństwa 
farmakoterapii. 

Nielsen TRH, Kruse MG, Andersen SE 
„The quality and quantity of patients’ 
own drugs brought to hospital during 
admission” European Journal of Hospi-
tal Pharmacy: Science and Practice, Oc-
tober 2013, Vol. 20: 297-301, Issue 5 ■

STANDARDY 
AKREDYTACYJNE 

W FARMAKOTERAPII

Uważa się, że jedną z naj-
skuteczniejszych metod zarzą-
dzania jakością dla poprawy bez-
pieczeństwa pacjentów szpitali 
jest dostosowanie się tych ostat-
nich do wypracowanych norm, 
wytycznych i standardów. Na tym 
polu jest także dużo pracy dla 
farmaceutów klinicznych i szpi-

LEKI WŁASNE PACJENTÓW 
W SZPITALU

Badacze z Danii zajęli się 
mało zbadanym problemem sto-
sowania w czasie pobytu w szpi-
talu przez chorych leków przynie-
sionych przez nich z domu (PODs 
– patients’ own drugs, co moż-
na przetłumaczyć jako leki włas-
ne pacjentów). Po pierwsze prze-
prowadzili analizę częstotliwości 
z jaką pacjenci korzystają z włas-
nych medykamentów przebywa-
jąc na oddziale. Po drugie zaję-
li się kwestią jeszcze istotniejszą, 
mianowicie zbadali jakość tych 
leków biorąc pod uwagę ich wy-
gląd, opakowanie, możliwość zi-
dentyfikowania zawartości, zgod-
ność warunków w jakich były 
przechowywane z zaleceniami 
producenta oraz datę ważności. 
Autorzy zwrócili uwagę na istot-
ne wady i zalety umożliwienia 
pacjentom szpitali korzystania 
z własnych leków, włączając w to 
także preparaty ziołowe i suple-
menty diety. Problem jest bieżą-
cy także w naszym kraju. Apteki 

Poniżej zaprezentowany „Przegląd prasy” został przygoto-
wany na podstawie trzech periodyków obejmujących swoją tema-
tyką farmację i medycynę szpitalną i ma na celu m.in. zachęcenie 
farmaceutów szpitalnych i klinicznych (ale nie tylko!) do sięgania 
po te źródła. Wiele wartościowych tekstów jest dostępnych bez-
płatnie również on-line.

Fot. ©
 silver-john - Fotolia.com
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Rynek farmaceutyczny we wrześniu br. zanotował sprzedaż na poziomie 
2 301 mln PLN. To o 124,8 mln PLN (+5,73%) więcej niż w analogicznym 
okresie 2012r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość 
sprzedaży zwiększyła się o 172,9 mln PLN (+8,12%). 

Wrzesień 2013: 

miesiąc wzrostów – 
rynek od początku 
roku wzrósł o 5,8%

We wrześniu 2013 naj-
większy wzrost zano-
tował segment sprze-

daży odręcznej, którego wartość 
zwiększyła się o 63,0 mln PLN 
(+7,04%) wobec analogicznego 
okresu ub. r. Segment leków re-
fundowanych wzrósł o 40,2 mln 
PLN (+5,11%), a segment leków 
pełnopłatnych na receptę zwięk-
szył się 21,2 mln PLN (+4,44%). 
W porównaniu do poprzednie-
go miesiąca br. również nastąpił 
wzrost wartości sprzedaży we 
wszystkich segmentach rynku. 
Również i w tym przypadku naj-
większy wzrost przypadł sprze-

daży odręcznej, której wartość 
zwiększyła się o 113,5 mln PLN. 
Sprzedaż leków refundowanych 
była wyższa o 30,5 mln PLN niż 

w sierpniu br. Dla leków pełno-
płatnych wzrost ten był najniższy, 
ale i tak było to o 28,4 mln PLN 
więcej niż przed miesiącem. 

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

Tabela 1: wrzesień 2013 vs wrzesień 2012

 

wrzesień 
2012

wrzesień 
2013 zm. (%)

Leki Refundowane 787 828 5,11%

Leki Pełnopłatne 477 498 4,44%

Sprzedaż Odręczna 896 959 7,04%

Całkowity obrót 2 176 2 301 5,73%

Tabela 2: wrzesień 2013 vs sierpień 2013

 

sierpień 
2013

wrzesień 
2013 zm. (%)

Leki Refundowane 797 828 3,83%

Leki Pełnopłatne 470 498 6,05%

Sprzedaż Odręczna 845 959 13,43%

Całkowity obrót 2 128 2 301 8,12%
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ła wartość sprzedaży większą 
o 3,72%, a w segmencie leków 
pełnopłatnych o 5,94% wobec 
poprzedniego miesiąca br.

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach we 
wrześniu 2013r. wyniosła 16,40 
PLN. W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca średnia cena była 
wyższa o 0,20%, a wobec wrześ-
nia 2012r. (16,15 PLN) wzrosła 
o 1,55%. Natomiast średnia marża 
apteczna we wrześniu 2013r. wy-
niosła 28.48%. To o 0,47 pp wię-
cej niż przed miesiącem i o 1,16 
pp więcej niż w analogicznym 
okresie ub. r. (27,31%).

Refundacja a współpłacenie

We wrześniu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane wyniósł 28,86%. Wskaź-
nik ten spadł względem sierpnia 
br. o 0,21 pp. Udział pacjenta 
w dopłacie do leków refundo-
wanych w porównaniu do ana-
logicznego miesiąca ubiegłego 
roku (27,08%) zwiększył się o 1,78 
pp. We wrześniu pacjenci wydali 
na leki refundowane 238,8 mln 
PLN, tj. o 7,1 mln PLN więcej niż 
w sierpniu br. i o 25,6 mln PLN 
więcej niż we wrześniu 2012r. 

We wrześniu pacjenci za-
płacili 74,41% z 2 301 mln PLN, 
stanowiących całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem sierpnia 
br. udział ten zmniejszył się o 0,98 
pp. Wartościowo wydatki pacjen-
tów zwiększyły się o 149,5 mln 
PLN. We wrześniu 2013r. pacjen-
ci wydali na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w aptekach 
1 712 mln PLN. To o 110,2 mln 
PLN więcej niż w analogicznym 
okresie 2012r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki wzrósł w tym 
okresie o 0,79 pp. 

Po 9 miesiącach 2013r. 
rynek apteczny zwiększył swo-
ją wartość o 1 115 mln PLN 
(+5,80%) względem wyników 
osiągniętych w analogicznym 
okresie ub. r. Najwięcej, bo o 534 
mln PLN (+6,94%) wzrosła sprze-
daż odręczna.  

Statystyczna apteka

We wrześniu 2013r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 168,5 tys. PLN.  
W porównaniu do września 2012r. 
statystyczna apteka zwiększyła 
wartość sprzedaży o 9,5 tys. PLN 
(+5,97%). Natomiast względem 
sierpnia br. wartość sprzedaży 
wzrosła o 12,5 tys. PLN (+8,01%). 

Statystyczna apteka

Refundacja a współpłacenie

W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2012r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
najbardziej zwiększyła się w seg-
mencie sprzedaży odręcznej 
(+7,28%). Sprzedaż statystycznej 
apteki w segmencie leków re-
fundowanych wzrosła o 4,67%, 
a w segmencie leków pełno-
płatnych zwiększyła się o 2,68%. 
Również względem sierpnia br. 
wartość sprzedaży była wyższa 
w przypadku wszystkich seg-
mentów rynku. Dla statystycznej 
apteki największy wzrost warto-
ści osiągnęła sprzedaż odręczna, 
bo o 13,31%. W przypadku leków 
na receptę wzrost był mniejszy. 
W grupie leków refundowanych 
statystyczna apteka osiągnę-
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Sprzedaż:                     27,7 mld    
Refundacja:                    7,1  mld
Prognoza sprzedaży:    od +3% do +5%  (względem 2012)
Prognoza refundacji:     od +2% do +4%  (względem 2012)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY PROGNOZA REFUNDACJI
REALIZACJA REFUNDACJI REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2013
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Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2013 

We wrześniu prognoza 
wartości dla całego rynku i refun-
dacji nie uległa istotnej zmianie.  
Na koniec 2013 r. rynek powi-
nien osiągnąć wartość 27,7 mld 
PLN. To o 4,2% więcej niż war-
tość rynku za poprzedni rok 
(wzrost prognozy 0,2 pp). Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2013 roku osiągnie poziom 
7,1 mld PLN, tj. będzie o 2,5% 
większa niż w roku 2012 (wzrost 
prognozy o 0,5 pp).

Prognozowane ceny i marże na 
koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,49 PLN, co 
oznacza wzrost wobec cen z ubie-
głego roku o 2,0%. Za wzrost cen 
sprzedaży odpowiadają segmen-
ty produktów nierefundowanych 
(zarówno dostępne na receptę, 
jak i w sprzedaży odręcznej). Na-
tomiast średnia cena leków re-
fundowanych będzie o 0,9% niż-
sza od ubiegłorocznej. Szacun-
kowa wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,60%. Będzie ona 
większa o 3,5% od ubiegłorocznej 
(wzrost marży dotyczy wszyst-
kich segmentów rynku). Średnia 
wartość sprzedaży na pacjenta 
na koniec br. wyniesie 46,71 PLN 
(+4,3%). Liczba pacjentów będzie 
nieznacznie większa niż w ubie-
głym roku (+0,3%). ■

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

Warto wiedzieć
Prognoza wartości sprzedaży 

leków na rok 2013

►

W 2013 roku laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjo-
logii lub medycyny zostali wspólnie profesorowie James E. 
Rothman, Randy W. Schekman oraz Thomas C. Südhof za 
odkrycie mechanizmu regulacji transportu pęcherzykowa-
tego, głównego mechanizmu transportu pomiędzy komór-
kami. Decyzję o przyznaniu nagrody podjęło Zgromadzenie 
Karolinska Institutet w Sztokholmie. 

Nobliści rozwiązali zagadkę, jak komórka organizuje 
swój system transportu. Każda komórka jest fabryką, która 
produkuje i eksportuje białka. Transport molekuł odbywa się 
za pomocą pęcherzyków. Odkryli molekularne zasady, które 
rządzą, jak ten ładunek jest dostarczany, we właściwym miej-
scu w odpowiednim czasie, w komórce. 

10 grudnia odbędzie się w Sztokholmie ceremonia wrę-
czenia nagród Nobla, której atrybutami są medal Nobla, dy-
plom oraz nagroda pieniężna. Laureaci odbiorą nagrody z rąk 
króla Szwecji, Karola XVI Gustawa

INVENTAS VITAM JUVAT EXCOLUISSE PER 
ARTES

Rewers medalu wręczanego laureatom Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizjologii lub medycyny autorstwa Erica Lindberga
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W dniu 5 lipca 2013r. iz-
ba wyższa niemieckie-
go parlamentu – Bun-

desrat – przyjęła większością gło-
sów Ustawę w sprawie wsparcia 
dla zapewnienia dyżurów peł-
nionych przez apteki (Gesetz zur 
Förderung der Sicherstellung des 
Notdienstes von Apotheken). Jest 
to wyjątkowo ważna dla apteka-
rzy ustawa, ponieważ po jej wej-
ściu w życie 1 sierpnia 2013 r. 
Niemcy są pierwszym krajem eu-
ropejskim, w którym dyżury noc-
ne aptek są w znacznym stopniu 
refundowane z budżetu funkcjo-
nujących w tym kraju kas cho-
rych. Wejście w życie tej ustawy 
jest również wydarzeniem prze-
łomowym z tego powodu, że po 
raz pierwszy niemieckie ap-
teki będą uzyskiwać przycho-
dy nie tylko w wyniku wyda-
nych leków, ale również wyka-
zując gotowość do oferowania 
usług farmaceutycznych w po-
rze nocnej. Będą to przychody 
znaczące, ponieważ w przypad-
ku wielu aptek pełniących np. 4 
dyżury w miesiącu – otrzymując 
średno około 250 Euro dopłaty 
za każdy pełniony dyżur – ich do-
chód wzrośnie o około 12 ty-
sięcy Euro rocznie.

Ten spektakularny suk-
ces niemieckiego samorządu ap-
tekarskiego jest efektem wie-
lu miesięcy konsekwentnych 

i pełnych determinacji działań, 
w których istotnym argumentem 
były przedstawione szczegóło-
we wyniki analiz ekonomicz-
nych oraz badań ankietowych 
pacjentów. Dzięki temu udało się 
przekonać ministerstwo zdrowia 
i parlamentarzystów do wprowa-
dzenia tak korzystnego dla pa-
cjentów i aptekarzy systemu.

Jednak ogromnym wyzwa-
niem było również wdrożenie 
w życie głównych elementów te-
go systemu przez Zrzeszenie Nie-
mieckich Aptekarzy w ciągu zale-
dwie kilku tygodni od opubliko-
wania ustawy w dzienniku urzę-
dowym niemieckiego parlamen-
tu w dniu 18 lipca 2013 r. Zarów-
no najważniejsze aspekty prac 
nad wyżej wymienioną ustawą, 
jak i doświadczenia z jej wdro-
żenia były szczegółowo oma-
wiane w trakcie pierwszego 
dnia Zjazdu Niemieckich Ap-
tekarzy w Düsseldorfie w dniu 
18 września 2013 r. Bardzo istot-
ny jest również fakt, że w zakre-
sie wykonywania ustawy Zrzesze-
nie Niemieckich Aptekarzy uzy-
skało kompetencje urzędu fede-
ralnego.

W tym miejscu przypo-
mnę, że w Niemczech funkcjonu-
ją dwie organizacje wchodzą-
ce w skład samorządu aptekar-
skiego – Izba Aptekarska (Apo-
thekerkammer) oraz Zrzeszenie 

Aptekarzy (Apothekerverband). 
Na czele 17 okręgowych izb ap-
tekarskich stoi Prezes Niemieckiej 
Izby Aptekarskiej (obecnie funk-
cję tę pełni Andreas Kiefer), a na 
czele 17 okręgowych zrzeszeń 
aptekarzy stoi Prezes Zrzeszenia 
Niemieckich Aptekarzy (obec-
nie funkcję tą pełni Fritz Becker). 
Przynależność do okręgowej iz-
by aptekarskiej jest obowiązko-
wa, natomiast członkami okręgo-
wych zrzeszeń aptekarzy są prze-
de wszystkim właściciele aptek – 
są oni dobrowolnymi członkami 
tego stowarzyszenia zajmującego 
się głównie prawno-ekonomicz-
nymi aspektami funkcjonowania 
aptek. Na poziomie ogólnokra-
jowym, zarówno izby aptekar-
skie, jak i zrzeszenia aptekarzy 
reprezentuje Zarząd Niemie-
ckich Izb Aptekarskich (Bun-
desvereinigung Deutscher Apo-
thekerverbände – ABDA) z siedzi-
bą w Berlinie, którego Prezesem 
jest od grudnia 2012 r. Friede-
mann Schmidt. Zarówno Prezes 
Niemieckiej Izby Aptekarskiej jak 
i Prezes Zrzeszenia Niemieckich 
Aptekarzy wchodzą w skład Pre-
zydium Zarządu Niemieckich Izb 
Aptekarskich.

W czerwcu b.r. w obszer-
nym sprawozdaniu przedstawi-
łem główne założenia funkcjo-
nowania systemu dopłat do dy-
żurów pełnionych przez niemie-

Informacja Departamentu Spraw Zagranicznych NRA

Wdrożenie systemu dopłat  
do dyżurów aptek w Niemczech 

od 1 sierpnia 2013 r.

►
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krywała większą część kosz-
tów pełnionego dyżuru.

e) Zgodnie z założeniami usta-
wy wprowadzenie systemu re-
fundacji dyżurów aptek spo-
woduje dodatkowe obcią-
żenie dla kas chorych w ra-
mach ustawowego ubezpie-
czenia społecznego w wy-
sokości około 100 milionów 
Euro rocznie, a dla prywat-
nych kas chorych w wysoko-
ści 12 milionów Euro rocz-
nie. Kwoty te zostały wyliczo-
ne w oparciu o całkowitą licz-
bę opakowań leków na recep-
tę wydanych w Niemczech 
w roku 2012 w aptekach ogól-
nodostępnych – zgodnie z da-
nymi podanymi przez IMS He-
alth było to 704,981 milionów 
opakowań.

Jeśli pomnożymy:
704 981 000 opakowań x 

0,16 Euro 
= 112 796 960,00 Euro

W dniu 18 września 
2013r., w trakcie Zjazdu Nie-
mieckich Aptekarzy, podane 
zostały liczne szczegóły doty-
czące wdrożenia systemu. Za-
rząd Funduszu ma już swoją sie-
dzibę w której bieżące czynności 
będzie wykonywać 10 pracowni-
ków. Kończą oni już prace umoż-
liwiające kontakt z 17 okręgo-
wymi izbami aptekarskimi (które 
będą przekazywać dane dotyczą-
ce rozkładu i liczby wykonanych 
dyżurów przez poszczególne ap-
teki) oraz centrami obliczeniowy-
mi obsługującymi rozliczenia re-
fundacyjne prawie 21 tysięcy ap-
tek. Wstępne analizy pokazują, że 
kwartalnie system będzie prze-
twarzał około 160 tysięcy ze-
stawów danych w wyniku cze-
go będzie dokonywanych oko-
ło 80 tysięcy przelewów pie-
niężnych. 

W początkowym okre-
sie funkcjonowania systemu Za-

ckie apteki. Sprawozdanie to zo-
stało też w całości opublikowane 
na stronie internetowej Naczelnej 
Izby Aptekarskiej oraz na stro-
nie Dolnośląskiej Izby Aptekar-
skiej. Zachęcam do przeczytania 
jeszcze raz tego sprawozdania, 
ponieważ ułatwi to zrozumienie 
treści przetłumaczonej przeze 
mnie ustawy. Treść ustawy nie 
jest długa i pokazuje, że tak waż-
ną kwestię dla aptekarzy w wie-
lu krajach europejskich można 
prawnie odpowiednio uregulo-
wać z ogromną korzyścią również 
dla wielu milionów pacjentów. 
Mam nadzieję, że przedstawiona 
treść uchwalonej ustawy będzie 
również ważnym argumentem 
dla naszego samorządu apte-
karskiego w negocjacjach z Mi-
nisterstwem Zdrowia oraz Na-
rodowym Funduszem Zdrowia 
dotyczących dopłat do dyżu-
rów pełnionych przez polskie 
apteki.

Dlatego w tym miejscu 
przypominam tylko najważniej-
sze elementy zawarte w wy-
żej wymienionym sprawozdaniu, 
uzupełnione o najnowsze infor-
macje uzyskane w trakcie Zjaz-
du Niemieckich Aptekarzy 
w Düsseldorfie – również pod-
czas licznych dyskusji z oso-
bami bezpośrednio odpowie-
dzialnymi za wdrożenie i funk-
cjonowanie tego systemu.

a) W celu dofinansowania dyżu-
rów aptek utworzony został 
specjalny Fundusz na pozio-
mie ogólnokrajowym, z któ-
rego każda apteka pełniąca 
dyżur w porze nocnej w godzi-
nach od 20:00 do 6:00 będzie 
otrzymywać stałą dopłatę za 
każdy dyżur niezależnie od ilo-
ści pacjentów w trakcie dyżu-
ru. Fundusz ten będzie utwo-
rzony i zarządzany przez Zrze-
szenie Niemieckich Apteka-
rzy (Deutscher Apothekerver-
band), które wchodzi w skład 

Zarządu Niemieckich Izb Ap-
tekarskich (Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände 
– ABDA). Finansowanie wyżej 
wymienionego funduszu moż-
liwe jest dzięki zwiększeniu 
opłaty stałej za każde wyda-
ne przez aptekę opakowanie 
leku na receptę o 0,16 Euro. 

b) Jednak dodatkowa opłata dla 
apteki w wysokości 0,16 Euro 
za każde wydane opakowa-
nie leku nie będzie zostawać 
w tej aptece, ponieważ w ta-
kim przypadku głównymi be-
neficjentami nowego syste-
mu byłyby apteki w dużych 
miastach, które wydają wię-
cej leków w ciągu roku i pełnią 
mniej dyżurów. Z tego powo-
du dodatkowa opłata w wy-
sokości 0,16 Euro będzie 
przekazywana do central-
nego Funduszu zarządza-
nego przez Zrzeszenie Nie-
mieckich Aptekarzy, z które-
go będą wypłacane ryczałto-
we dopłaty za każdy pełniony 
dyżur nocny przez aptekę.

c) Dokładna kwota dopłat do 
dyżurów nie jest jeszcze 
ostatecznie określona, po-
nieważ będzie ona stanowi-
ła iloraz całkowitych przy-
chodów funduszu – pomniej-
szonych o koszty jego obsłu-
gi – i liczby wykonanych dyżu-
rów w danym okresie. Wyniki 
wstępnych obliczeń pokazują, 
że średnia kwota dopłaty bę-
dzie wynosić około 250 Euro 
za każdy dyżur.

d) Rozliczanie refundacji dyżu-
rów nocnych aptek będzie 
się odbywało w cyklu kwar-
talnym. Apteki będą przeka-
zywały do centralnego Fun-
duszu informację o ilości wy-
danych w danym kwartale 
opakowań leków na receptę 
oraz liczbie pełnionych dyżu-
rów nocnych. Otrzymywana 
z centralnego funduszu ry-
czałtowa dopłata będzie po-

►
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rząd Funduszu może wziąć kre-
dyt w banku, aby możliwie szyb-
ko uzyskać środki obrotowe na 
potrzeby wypłat dla aptek. Jed-
nak kredyt ten będzie musiał zo-
stać spłacony najpóźniej do koń-
ca b.r. Ponadto w dłuższej per-
spektywie nie może być żad-
nych finansowych ani perso-
nalnych połączeń między za-
rządem funduszu i Zrzesze-
niem Niemieckich Aptekarzy. 

Z wpływów do funduszu 
mogą być finansowane tylko 
dopłaty do dyżurów i koszty 
zarządzania Funduszem.

Zarządzanie Funduszem 
będzie również wymagało speł-
nienia rygorystycznych norm 
w zakresie ochrony danych. 
Nie może być żadnych przypad-
ków „zmieszania” danych bę-
dących pod nadzorem Zarzą-
du Niemieckich Izb Aptekarskich 
oraz Zarządu Funduszu. Fundusz 
będzie podlegał tym samym re-
strykcjom prawnym i odpowie-
dzialności, co Federalne Mini-
sterstwo Zdrowia.

W przypadku aptek korzy-
stających do rozliczania refunda-
cji z obsługi centrów obliczenio-
wych – większość prac związa-
nych z przekazywaniem danych 
do Funduszu będą wykonywały 
centra obliczeniowe. Wówczas 
tylko część danych dotyczących 

liczby wydanych w ciągu kwar-
tału opakowań leków na recep-
tę apteki będą podawać w formie 
własnych deklaracji – będzie to 
dotyczyło np. leków wydanych 
za pełną odpłatnością. Jednak 
w przypadku niewielkiej ilości ap-
tek, które nie korzystają z obsłu-
gi centrów obliczeniowych, będą 
one musiały wszystkie niezbędne 
dane przekazywać w formie włas-
nych deklaracji. Deklaracje te bę-
dą przekazywane na specjalnych 
formularzach, których format zo-
stał już zatwierdzony. Odpowied-
nie formularze zostały już prze-
słane pocztą do aptek. Poniżej 

przedstawiony został przykład 
takiego formularza. 

Po upływie roku od wejścia 
w życie nowego systemu dopłat 
do dyżurów aptek zostanie prze-
prowadzona dokładna analiza 
funkcjonowania systemu i ewen-
tualnie wprowadzone zostaną 
niezbędne korekty tego systemu. 
Niewątpliwie zanim funkcjono-
wanie systemu dopłat do dyżu-
rów aptek stanie się rutynową 
czynnością, należy jeszcze wło-
żyć dużo pracy, jednak najważ-
niejszy krok w tym zakresie zo-
stał już w Niemczech zrobiony.

Mam nadzieję, że również 
w Polsce samorząd aptekarski 
rozpocznie merytoryczną deba-
tę w tym zakresie. Zachęcam do 
szczegółowego zapoznania się 
z treścią przetłumaczonej Ustawy 
w sprawie wsparcia dla zapew-
nienia dyżurów pełnionych przez 
apteki. ■

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu 
Spraw Zagranicznych NRA

Prezes 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Wrocław 16.10.2013 r.
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VI Ogólnopolski Kongres 
jest już za nami. Cztery nie-
zwykle intensywne dni przy-
niosły nam wiele niezapomnia-
nych wrażeń. Wielu z nas już 
od dłuższego czasu nie mo-
gło doczekać się rozpoczęcia 
tego wydarzenia. Nie bez po-
wodu – Komitet Organizacyjny 
rozpoczął przygotowania po-
nad rok temu, aby dopracować 
każdy najdrobniejszy szczegół. 
Jednak nasza wytężona pra-
ca przyniosła efekty – Kongres 
pozostanie w pamięci uczestni-
ków na długo.

Tak duże zainteresowanie ze 
strony studentów i ich zaangażo-
wanie podczas Sympozjum Edu-

kacyjnego pokazuje jak bardzo 
chcą oni podnosić swoje kwa-
lifikacje. Młodzi Farmaceuci wi-
dzą ogromną potrzebę ciągłego 
kształcenia i doskonalenia swo-
ich umiejętności. Jako organiza-
torzy zapewniliśmy im taką moż-
liwość zapraszając do współpra-
cy specjalistów, którzy w ciekawy 
sposób przybliżyli nam realia pol-
skiego rynku farmaceutycznego 
po wprowadzeniu nowej ustawy 
refundacyjnej. Było to niezwykle 
ciekawe, ponieważ studenci far-
macji nie mają na co dzień dostę-
pu do takich danych. Ilość pytań, 
które pojawiły się po prelekcjach 
pokazuje jak ważna dla studen-
tów jest taka wiedza. Niezbędne 

jest rozważenie zmian w systemie 
nauczania, aby absolwenci Wy-
działu Farmaceutycznego mieli 
aktualną wiedzę także z zakresu 
obowiązującego prawa. Uczest-
nicy Kongresu mogli również za-
poznać się z aktualnymi trenda-
mi terapii genowej, co także było 
ciekawym doświadczeniem. 

W czasie Kongresu studen-
ci uczestniczyli w warsztatach 
o szerokiej tematyce. Zostały one 
przeprowadzone przez absol-
wentów Wydziału Farmaceutycz-
nego Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Osoby, które 
jeszcze niedawno były w podob-
nym miejscu w życiu jak większość 
z uczestników, podzieliły się swo-

Relacja z Kongresu Młodej Farmacji

W Młodej Farmacji są ludzie, 
którzy chcą się uczyć, rozwijać  
i przekraczać własne bariery
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imi doświadczeniami z począt-
ku kariery zawodowej. Spotkania 
z nimi były dla nas bardzo inspi-
rujące i zachęciły do jeszcze więk-
szej aktywności. Pokazały także, 
że kariera po ukończeniu studiów 
farmaceutycznych nie ogranicza 
się tylko do pracy za pierwszym 
stołem. Absolwenci mają wie-
le możliwych dróg rozwoju, wy-
starczy tylko wytrwale dążyć do 
celu. Członkowie Młodej Farma-
cji zdają sobie sprawę jak waż-
ne jest kształtowanie umiejętno-
ści miękkich, ponieważ zdobywa-
nie tzw. extra curriculum activi-
ties daje możliwość wyróżnienia 
się na rynku farmaceutycznym. 
Dlatego warsztaty z tego zakresu 
cieszyły się wielką popularnoś-
cią. Zostały one przeprowadzo-
ne przez trenerów IPSF (Interna-
tional Pharmaceutical Students’ 
Federation), którzy są jednocześ-
nie naszymi kolegami z Wydzia-
łu. Część z nich odbyła się w ję-
zyku angielskim co jeszcze bar-
dziej motywuje studentów do sa-
morozwoju. 

Jedną ze ścieżek karie-
ry jaką mogą wybrać absolwen-
ci Farmacji jest kariera naukowa. 
W naszym gronie również nie za-
brakło osób, które angażują się 

w tym zakresie. Konkurs Studen-
ckich Prac Naukowych pokazał 
na jak wysokim poziomie stoją 
badania prowadzone przez stu-
dentów. Na duże uznanie zasłu-
gują wszystkie zaprezentowane 
prace, ponieważ przedstawione 
wyniki mogą przyczynić się do 
dalszego rozwoju farmacji i me-
dycyny. 

Przygotowując Kongres, 
chcieliśmy aby studenci mieli 
okazje spotkać się także z przed-
stawicielami instytucji związa-
nych z farmacją oraz firm dzia-
łających na polskim rynku. Stu-
denci spędzili wiele czasu rozma-
wiając z obecnymi na Kongresie 
przedstawicielami branży farma-
ceutycznej. Tak duże zaintereso-
wanie możliwością odbycia do-
datkowych praktyk lub staży do-
wodzi, ze niezbędna jest współ-
praca uczelni z firmami. Dzięki ta-
kim spotkaniom studenci mogą 
się dowiedzieć jakie kryteria są 
ważne podczas procesu rekruta-
cji w firmach farmaceutycznych, 
oraz ułatwiają im poszukiwa-
nia odpowiedniej ścieżki kariery. 
Mamy nadzieję, że kontakty na-
wiązane podczas tego Kongresu 
zaowocują długotrwałą współ-
pracą.

Nie zapominajmy, że takie 
wydarzenie to również świetna 
okazja do integracji osób, któ-
re później będą razem próbo-
wały zmienić przyszłość naszego 
zawodu w Polsce. Bez tego nie 
uda nam się osiągnąć tak wiele 
jak byśmy tego chcieli. Członko-
wie Młodej Farmacji tworzą nie-
zwykle zgrany zespół dzięki temu 
osiągnęliśmy już bardzo dużo. Po 
kilkunastu latach działalności sta-
liśmy się organizacją, której głos 
liczy się na arenie międzynaro-
dowej. Podczas Kongresu odby-
ło się także Walne Zgromadzenie 
Delegatów, na którym wybrano 
nowy Zarząd Zespołu Sekcji Stu-
denckich PTFarm – Młoda Farma-
cja. Wybrane osoby staną przed 
bardzo odpowiedzialnym zada-
niem czuwania nad dalszym roz-
wojem MF, a także motywowania 
jej członków do działania i podej-
mowania nowych wyzwań.

Pozytywne opinie uczest-
ników Kongresu, wykładowców 
oraz władz uczelni pokazują nam, 
że zrobiliśmy wszystko co w na-
szej mocy, aby o tym wydarzeniu 
jeszcze długo wszyscy pamię-
tali. Gdy po roku intensywnych 
przygotowań poprzedzających 
Kongres patrzyliśmy na naszych 
uczestników wsłuchanych w sło-
wa wykładowców, z zaangażowa-
niem uczestniczących w warszta-
tach i oblegających parkiet niemal 
do rana na uroczystej Gali, po-
czuliśmy, że warto było poświęcić 
tyle czasu i energii, aby uzyskać 
taki efekt. Praca nad tak dużym 
wydarzeniem, dała nam ogrom-
ną satysfakcję i wiele nas nauczy-
ła. Mamy nadzieję, że VII Ogól-
nopolski Kongres Młodej Farma-
cji, który odbędzie się już za rok 
w Krakowie, przyniesie jeszcze 
więcej pozytywnych emocji.

Dominika Pietrzyk,  
Koordynator ds. Finansowych, 

Komitet Organizacyjny  
VI Ogólnopolskiego Kongresu 

Młodej FarmacjiKomitet Organizacyjny Kongresu ►
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„Ogólnopolski Kongres Mło-
dej Farmacji to idealna okazja do 
poszerzenia swojej wiedzy z zakre-
su farmacji. Wraz z innymi studen-
tami z całej Polski miałem okazję 
dyskutować na temat zawodu oraz 
sytuacji na rynku farmaceutycz-
nym. Zdecydowanie sprzyja to in-
tegracji środowiska farmaceutycz-
nego, które ostatnimi czasy prze-
żywa głęboki kryzys. Jako młodzi 
ludzie umiemy pokazać, że w jed-
ności leży przyszłość tej profesji. 
Wewnętrzne spory i kłótnie jedynie 
obniżają prestiż bycia magistrem 
farmacji, a co za tym idzie wpły-
wają negatywnie na naszą przy-
szłość. Wysoki poziom części edu-
kacyjnej był widoczny od pierwszej 
prezentacji. Prelegenci byli dobrze 
dobrani, a tematyka kongresu od-
powiednio zróżnicowana. Dodat-
kowym, ważnym elementem kon-
gresu była kolejna już edycja Kon-
kursu Prac Naukowych, która była 
zorganizowana bardzo sprawnie. 
Tego typu wydarzenia powodują 
wzrost zainteresowania studentów 
tematyką naukową i jest to nie-
wątpliwie świetna idea, która po-
winna być kontynuowana i pro-
mowana. Miałem przyjemność po-
znać sam konkurs, jako uczestnik. 
Jest to coś, czego nie doświadcza 

się na co dzień, pracując w apte-
ce. Gratulacje należą się wszystkim 
uczestnikom, którzy wykazali się 
szeroką wiedza, ale również orga-
nizatorom i jury, którzy utrzymy-
wali wysoki poziom rywalizacji.”

Krzysztof Słomiak  
– student VI roku Farmacji,  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„Przede wszystkim organi-
zacja wydarzenia tak dużej ska-
li – jak na możliwości studenckiej 
organizacji non-profit, w której 
przecież wszyscy działamy jako 
wolontariusze – była ogromnym 
wyzwaniem logistycznym. Każ-
dego członka Komitetu Organiza-
cyjnego kosztowało to na pewno 
niemało wolnego czasu, a często 
nawet nieprzespanych nocy. Tym 
bardziej sukces, jaki odnieśliśmy 
przyniósł nam niesamowitą satys-
fakcję. A to dlatego, że zależny on 
był głównie od motywacji i profe-
sjonalnego podejścia całego Ko-
mitetu Organizacyjnego i Pomoc-
niczego. Jestem niezwykle dumny, 
że miałem możliwość być częścią 
tego wspaniałego Zespołu.” 

Cezary Dmochowski,  
Koordynator ds. Promocji, Komitet 
Organizacyjny VI Ogólnopolskiego 

Kongresu Młodej Farmacji, Warszawa 
2013.

„Kongres obfitował w wie-
le niezapomnianych wrażeń. Po-
czynając od część edukacyjnej, 
gdzie wykwalifikowani specjali-
ści rozszerzali naszą świadomość 
na temat rynku farmaceutyczne-
go, przez część naukową na naj-
wyższym poziomie, aż po część 
socjalno-rozrywkową, gdzie mie-
liśmy okazję poznać się wzajem-
nie. Na Kongresie wypowiadali się 
również absolwenci WUM, dzieląc 
się z nami swoją wiedzą meryto-
ryczną i doświadczeniem uzyska-
nym w studenckich organizacjach 
międzynarodowych, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i ogól-
noświatowym. Dodatkowo Kon-
gres oferował warsztaty po an-
gielsku, co poza treścią meryto-
ryczną pozwalało na rozwijanie 
swoich umiejętności językowych. 
Podsumowując, wspaniałe wspo-
mnienia zostaną na długo w na-
szej pamięci i będą nam towarzy-
szyć w oczekiwaniu na przyszło-
roczny Kongres MF w Krakowie.”

Katarzyna Wielgus,  
– studentka IV roku,  

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

„VI Ogólnopolski Kongres 
Młodej Farmacji uważam za je-
den z najbardziej udanych. War-
tość merytoryczna przerosła na-
sze oczekiwania, dzięki znakomi-
tym prelegentom oraz bogatemu 
programowi Kongresu. Organiza-
cja – bez zarzutu. Zostały dopilno-
wane najmniejsze szczegóły, które 
wbrew pozorom decydują o cało-
ści wydarzenia. Komitet organiza-
cyjny stanął na wysokości zadania. 
Jest mi niezmiernie miło patrzeć 
jak członkowie Młodej Farma-
cji podejmują trud zorganizowa-
nia tak wielkiego przedsięwzięcia. 
To jest dowód na to, ze w Młodej 
Farmacji są ludzie, którzy chcą się 
uczyć, rozwijać i przekraczać włas-
ne bariery.”

Joanna Pająk,  
Przewodnicząca Młodej Farmacji

►
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Czytelnicy „Aptekarza Pol-
skiego” w cyklu „Migawki 
z dziejów Naczelnej Izby 

Aptekarskiej” poznali już najcen-
niejsze i najbardziej udane ini-
cjatywy naszego samorządu za-
wodowego w latach 1945-1951. 
Działacze NIA utworzyli spraw-
nie działające Biuro Prawne, po-
wołano do życia znakomite cza-
sopismo „Farmacja Polska”, po-
wstał Farmaceutyczny Instytut 
Wydawniczy. Poprzez zorgani-
zowanie kursu dla pomocników 
aptekarskich rozwiązany został 
problem braku kadr fachowych, 
a dzięki niezwykle sprawnej 
i skoordynowanej z izbami okrę-
gowymi akcji zwalczono braki le-
ków w aptekach i unormowano 
ich ceny. 

Ambicje Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej szły jednak jeszcze da-
lej! W roku 1947 pojawiła się ini-
cjatywa powołania przy NIA pla-
cówki naukowo-badawczej, która 
miała stać się wsparciem dla pro-
wadzonej przez samorząd zawo-
dowy akcji zielarskiej, którą opi-
sano niedawno w artykule „Spra-
wy zielarskie” („Aptekarz Polski”, 
maj 2013). Mowa tu o Instytucie 
Badań Biologicznych Naczelnej 
Izby Aptekarskiej, który wspomi-
nany był w cyklu „Migawki z dzie-
jów Naczelnej Izby Aptekarskiej” 

dwukrotnie. Historię Instytutu 
odtworzyć jest niezwykle trud-
no, gdyż w „Farmacji Polskiej” nie 
ukazały się żadne obszerniejsze 
sprawozdania z jego działalno-
ści, a jedyną informacje czerpać 
możemy z kilkudziesięciu relacji 
z posiedzeń zarządu NIA, rozpro-
szonych komunikatów prasowych 
i fragmentarycznych wzmianek.

Inicjatywa powołania In-
stytutu była dla działalności Na-
czelnej Izby Aptekarskiej bardzo 
znamienna i wpisywała się w głę-
boko przemyślaną politykę: nie 
wystarczyło tylko i wyłącznie za-
spokoić ziołami dramatycznych 

braków w zaopatrzeniu aptek, 
nie wystarczyło także przeszkolić 
polskich aptekarzy, by mogli sa-
modzielnie prowadzić skupy ziół, 
propagować ich uprawę oraz za-
kładać własne plantacje, nie wy-
starczyło również wspierać okrę-
gowe izby aptekarskie w tworze-
niu i zarządzaniu własnymi, czę-
sto wzorcowymi uprawami ziół 
leczniczych. Do kompleksowe-
go ujęcia „spraw zielarskich” bra-
kowało jeszcze instytucji, któ-
ra kontrolowałaby jakość pre-
paratów (głównie galenowych), 
otrzymywanych z uzyskanych su-
rowców zielarskich!

Ilustracja 1
Wnętrza pracowni analitycznej, przełom lat czterdziestych  

i pięćdziesiątych XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów autora.

Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich

Instytut 
Badań Biologicznych

►
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Po raz pierwszy wzmianka 
na temat planowanego Instytu-
tu pojawiła się w roku 1947, na 
Walnym Zjeździe Naczelnej Izby 
Aptekarskiej w Sopocie (5-6 maja 
1947). Wiceprezes NIA, magi-
ster Stanisław Biele, poinformo-
wał wówczas, że N.I.A. patrzy na 
zielarstwo pod kątem potrzeby 
i wartości leku, za który odpowie-
dzialność może przyjąć na siebie 
tylko farmaceuta. Dlatego właś-
nie powołany został referat zie-
larski NIA, a w najbliższej przy-
szłości utworzony miał być in-
stytut biologicznego badania su-
rowców roślinnych. Według pre-
zesa Biele jego zadaniami miało 
być mianowanie surowców i in-
traktów. Temat instytutu pojawił 
się na Zjeździe w Sopocie po raz 
drugi, gdy prezes Naczelnej Izby 
– magister Edmund Szyszko za-
apelował o przekazywanie lite-
ratury naukowej dla – nazwane-
go w sprawozdaniu z dużych liter 
– Instytutu Badań Biologicznych 
Surowców Roślinnych. Pół roku 
później, w sprawozdaniu z po-
siedzenia Plenum Naczelnej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie (17-19 
października 1947), o mającym 
powstać Instytucie pisano, że or-
ganizacja ten instytucji dochodzi 
do całkowitej realizacji, a samo 
otwarcie Instytutu odbędzie się 
w najbliższym czasie. W spra-
wozdaniu tym pojawił się także 
zmodyfikowany drugi człon na-
zwy Instytutu: badania surowców 
i przetworów roślinnych. 

Kolejną informację na temat 
powstającej placówki odnajdu-
jemy w „Sprawozdaniu z działal-
ności Naczelnej Izby Aptekarskiej 
za rok 1947/48”, zamieszczonym 
na łamach „Farmacji Polskiej”. Re-
dakcja czasopisma informowała, 
że w trosce o wysoką wartość pro-
dukcji aptecznej N.I.A. utworzyła 
Instytut Badań Biologicznych, któ-
ry prawnie będzie agendą N.I.A. 
Wiadomo, że statut powstałej już 
instytucji opracowało Biuro Praw-

ne NIA, jednak nazwa Instytutu 
(nazywanego również Pracow-
nią) zmieniała się bardzo często, 
bądź też używano jej na łamach 
„Farmacji Polskiej” niepoprawnie. 
I tak np. w „Sprawozdaniu z po-
siedzenia Prezydium N.I.A. z dnia 
12.IV.1948 r.” pojawia się nazwa 
Instytutu Badań Biologicznych 
Surowców Leczniczych. Na po-
siedzeniu tym stan organizacji In-
stytutu referował powołany już 
kierownik – Stanisław Kroszczyń-
ski, doktor medycyny, związany 
przed wojną z firmą farmaceu-
tyczną Klawe. 

W obszernej relacji przed-
stawił problemy i wyzwania, któ-
re stały przed nowopowstałą 
placówką. Na dzień 12 kwietnia 
urządzenie Instytutu takie, któ-
re umożliwiłoby już rozpoczęcie 
pracy było na ukończeniu. Brako-
wało jedynie klatek i stołu opera-
cyjnego dla zwierząt, choć – jak 
podkreślał kierownik – prace z tej 
dziedziny już są wykonywane. 
Doktor Kroszczyński planował 
rozpocząć działalność od anon-
su w prasie zawodowej o urucho-
mieniu laboratorium, licząc że 
wówczas analizy zaczną wpły-
wać w większych ilościach. Pla-
nowano, by oprócz wykonywa-
nia analiz w zakresie prac Insty-

tutu prowadzić działalność na-
ukową, przede wszystkim bada-
nia nad środkami nasercowymi, 
wykrztuśnymi i wątrobowymi. 
Największym problemem Kro-
szczyńskiego było znalezienie 
ludzi chętnych i uzdolnionych do 
pracy w Instytucie. Z wypowiedzi 
kierownika Instytutu wynikało, 
że planował zatrudnić młodych 
absolwentów studiów, zapewne 
farmaceutycznych lub medycz-
nych, jednak jak zaznaczał: jed-
ną z głównych przeszkód jest sy-
tuacja materialna adeptów, któ-
rzy aby poświęcić się pracy nau-
kowej i badawczej, musieliby być 
wolni od trosk materialnych. Dla-
tego właśnie doktor Kroszczyń-
ski zwrócił się do władz Naczel-
nej Izby Aptekarskiej z prośbą 
o utworzenie stypendium dla 
pracowników naukowych bowiem 
wyspecjalizowanie się w produk-
cji organopreparatów wymaga 
przynajmniej dwuletniego sta-
żu. Władze NIA, po krótkiej dys-
kusji, postanowiły przychylić się 
do prośby kierownika Instytutu 
i przyznać stypendium kandyda-
towi, który zobowiąże się odbyć 
całkowity staż w Instytucie oraz 
po jego odbyciu pracować będzie 
przy produkcji organopreparatów.

Ilustracja 2
Wnętrza pracowni analitycznej, przełom lat czterdziestych  

i pięćdziesiątych XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów autora.
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Jak widzimy, planowanymi 
zadaniami Instytut miała być nie 
tylko analityka i kontrola biolo-
giczna surowców roślinnych, ale 
także produkcja preparatów po-
chodzenia zwierzęcego. Zada-
nia i dokonania bieżące Instytu-
tu opisano w notce „Pracownia 
badań biologicznych jako zaczą-
tek Instytutu Farmaceutycznego”, 
będącej fragmentem obszernego 
sprawozdania „Naczelna Izba Ap-
tekarska w latach 1945-1949”, za-
mieszczonego na łamach „Farma-
cji Polskiej”. Na samym początku 
notki zastrzegano, że wstępne 
prace Instytutu rokują poważnie, 
a w dorobku znajdują się już cen-
ne osiągnięcia w zakresie badań 
nad surowcami świata roślinnego 
i zwierzęcego. W notce wymienio-
no także główne zadania Insty-
tutu. Pierwszym było biologicz-
ne oznaczanie wartości surowców 
leczniczych oraz gotowych środ-
ków leczniczych, zarówno pocho-
dzenia roślinnego, jak i chemicz-
nego. To właśnie na tym polu In-
stytut odnotował największe suk-
cesy, wykonując szereg analiz, na-
świetlając stan analizowanych le-
ków i tym samym wskazując drogi 
do podniesienia ich wartości lecz-
niczej. Instytut włączono także 

w prace nad „Farmakopeą Pol-
ską”, a do zadań Instytutu miało 
należeć wprowadzenie znormali-
zowanych metod badania biolo-
gicznego, szczególnie dla grupy 
surowców nasercowych, a także 
metod uwzględnionych i wprowa-
dzonych już w farmakopeach za-
granicznych. Kolejnym zadaniem 
Instytutu było prowadzenie ba-
dań własności farmakodynamicz-
nych roślinnych środków leczni-
czych powszechnie stosowanych, 
a jednak mało zbadanych pod 
względem całokształtu ich dzia-
łania. W cytowanym sprawozda-
niu odnotowano także, że w In-
stytucie prowadzone są szkolenia 
młodych sił fachowych z których 
w przyszłości mieli szansę rekru-
tować się naukowcy.   

Jedna z ostatnich wzmia-
nek, jaką na temat Instytutu Ba-
dań Biologicznych można od-
naleźć na łamach „Farmacji Pol-
skiej”, pochodzi z czerwca 1949 
roku i dotyczy planowanych 
przenosin tej placówki do nowo 
oddanych pomieszczeń NIA przy 
ulicy Długiej 16. 

Powracając do tytułu cyto-
wanej powyżej notatki „Pracow-
nia badań biologicznych jako za-
czątek Instytutu Farmaceutycz-

nego” – trudno stwierdzić, kiedy 
doszło do przekształcenia Insty-
tutu Badań Biologicznych w Na-
ukowy Instytut Farmaceutyczny. 
Z „Rocznika Farmaceutycznego 
1949/1950”, wydanego przez Na-
czelną Izbą Aptekarską, wynika, 
że obydwie instytucje funkcjono-
wały równolegle przy ulicy Dłu-
giej 16 pod nazwami: Farmaceu-
tyczny Instytut Naukowy oraz 
Pracownia Biologiczna. W starej 
siedzibie NIA przy ulicy Złotej 9 
pozostało jedynie Laboratorium 
Analityczne, przejęte w grudniu 
1949 roku przez Izbę Naczelną 
od warszawskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej i doposażone przez 
NIA. Jego celem miała być prze-
de wszystkim zlecana przez ap-
teki kontrola jakości leków i su-
rowców farmaceutycznych, które 
– zgodnie z obowiązującym pra-
wem – miały być badane przez 
wszystkie apteki po otrzymaniu 
z hurtowni. Warto dodać, że przy 
Naczelnej Izbie Aptekarskiej, 
także przy ulicy Złotej 9, działa-
ła trzecia pracownia: Pracownia 
Analiz Fizjologicznych, świadczą-
ca działalność usługową, m.in. na 
rzecz Ubezpieczalni Społecznej 
w Warszawie. 

  Dopiero w roku 1950 do-
szło do połączenia w jedną ca-
łość pracowni i laboratoriów Na-
czelnej Izby Aptekarskiej: Insty-
tutu Badań Biologicznych, Pra-
cowni Analitycznej oraz Pracow-
ni Analiz Fizjologicznych, które 
jako Instytut Naukowy Naczel-
nej Izby Aptekarskiej, rozpoczęły 
działać pod wspólnym kierowni-
ctwem naukowym i administra-
cyjnym. Niestety „Farmacja Pol-
ska” nie zamieściła praktycznie 
żadnych informacji, dotyczących 
działalności nowopowstałej in-
stytucji. ■

dr n. farm. Maciej Bilek

Piśmiennictwo u autoraIlustracja 3
Wnętrza pracowni analitycznej, przełom lat czterdziestych  

i pięćdziesiątych XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów autora.



Nowe rejestracje i nowości na rynku

62 Aptekarz Polski, 86(64e) październik 2013

Nowe rejestracje – PL – LIPIEC 2013

A – PRZEWóD POKARmOWY I mETAbOlIZm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; 
A01AD – Inne środki do stosowania miejsco-
wego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) 
aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowa-
dzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept 
oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. 
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 aero-
zole 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 (wprowa-
dzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum 
Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tan-
tum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na ry-
nek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) 
i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak 
miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydami-
ną w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania 
stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i 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 choro-
bach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; 
A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; 
A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połącze-
niach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum 
citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zareje-
strowany lek o podanym składzie. Preparat jest 
wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit 
przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub 
zabiegów diagnostycznych wymagających oczysz-
czonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie 
radiograficzne. Substancjami czynnymi są piko-
siarczan sodu, środek przeczyszczający działający 
miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, 
który działa poprzez wywoływanie biegunki osmo-
tycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie 
to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze 
stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu 
oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficz-
nym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. 
Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środ-
ka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – UKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Gli-
kozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestro-
wana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin 
WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia ob-
wodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX 
Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. 
Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach 
sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz nie-
wydolnością krążenia mózgowego, a także w celu 
zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy 
jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 
18 lat. 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla 
leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w 
niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 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 lipcu 2013 r.” został opublikowany 
przez Urząd 13 sierpnia 2013.
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Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornio-
nych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 
% dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroer-
gokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryp-
tyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. 
Kodergokryna działa rozszerzająco na większość 
naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie móz-
gowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. 
Dihydroergokrystyna, jeden ze składników koder-
gokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i an-
tagonistyczną komponentę w działaniu na recep-
tory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również 
niekompetycyjnym antagonistą receptorów sero-
toninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy 
beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez 
naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg 
oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergo-
kryna polepsza ukrwienie w niewydolności krąże-
nia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom 
i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyni-
ku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, 
kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu 
współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk 
samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może 
prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Ko-
dergokryna jest nieselektywnym antagonistą recep-
torów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco 
na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgo-
wych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe 
na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje nie-
wielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość 
skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie 
kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpły-
wu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-
HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być 
zależne od jej dopaminergicznej aktywności, zwią-
zanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – 
Środki przywracające elastyczność naczyń 
włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) 
w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex 
(Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek 
produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wpro-
wadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stra-
gen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od 
czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 
Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte 
(Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od 
marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 
2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza 
nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także 

także suplementy diety zawierające diosminę: Dios 
(Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco 
(Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethi-
farm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal 
(Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergic-
zne; C07A – Leki blokujące receptory b-ad-
renergiczne; C07AB – Selektywne leki bloku-
jące receptory b-adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. za-
rejestrowana marka preparatów metoprololu. Do 
sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Be-
taloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Me-
tocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK 
(1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), 
od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 
2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 
Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 
Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Ivi-
prolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Sym-
lok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate 
Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: 
Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A 
Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześ-
niej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C 
– Selektywne blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na naczynia krwionoś-
ne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zareje-
strowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowa-
dzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od 
lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopa-
da 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: 
Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, 
leki złożone; C09DA - Antagoniści angioten-
syny II i leki moczopędne;
C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsar-
tan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT 
(Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydro-
chlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to 
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej 
zestawień dawek zawierających 160 mg walsarta-
nu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan 
(Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), 
od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 
Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: 
Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex 
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d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Rich-
ter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zenti-
va), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grud-
nia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 
Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsar-
tan + HCT Arrow (Arrow Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Phar-
ma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Val-
sartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Val-
sartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT 
(Stada).
Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; 
lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Dio-
mef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsar-
tan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, 
Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne
Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmi-
sartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowa-
na marka leków o podanym składzie, uwzględniając 
5 wcześniejszych rejestracji w procedurze central-
nej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 
3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pri-
tor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). 
Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) 
i Kinzalkomb (Bayer).

D – lEKI STOSOWANE W DERmATOlOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane 
w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki 
przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. za-
rejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowa-
dzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), 
od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 
Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

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

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) 
w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosun-
ku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skó-
rę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek 
mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 mar-
ki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginal-
ny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone 
maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek 
pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Moma-
rid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestro-

wany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą 
Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan 
(Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Mome-
derm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Reje-
stru: Biometazon (Biomed Warszawa).

G – UKłAD mOCZOWO-PłCIOWY I HORmONY 
PłCIOWE

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – 
Środki antykoncepcyjne do stosowania miej-
scowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środ-
ki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter 
Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem 
dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowa-
dzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na 
rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert 
uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jay-
dess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorge-
strelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyj-
ne działające ogólnie; G03AA – Progesta-
geny i estrogeny, preparaty jednofazowe; 
G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy 
(Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środ-
ków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: 
Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bay-
er), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 
Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter 
Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Le-
sine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg za-
rejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod na-
zwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 
3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez 
Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 
Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 
Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subte-
liv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowa-
ny początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie 
Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temap-
harm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od 
lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestro-
wany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pi-
restrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat 
w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześ-
niej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia 
(Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat 
w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześ-

►
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niej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo 
(Polpharma).
Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bay-
er), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Ge-
deon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera 
(Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina 
(Ivowen), Palandra (Bayer).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. 
Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obec-
ności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg 
etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha 
(z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesi-
nelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z pla-
cebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 
20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z pla-
cebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z pla-
cebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: 
Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palan-
dra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03D – Progestageny; G03DA – Pochodne 
pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopo-
chwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. 
Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. 
Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Ada-
med) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślo-
no z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki uro-
logiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – 
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej 
substancji czynnej postaci lamelek rozpadających 
się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowa-
no 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 
17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: 
Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od paździer-
nika 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil 
Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od 
grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), 
od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 
Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil 
Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 
Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem 
(+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od 
czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), 
od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), 
od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 
2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Am-
fidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgen-
dra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil 
(Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), 
Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildena-
fil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildena-
fil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, 
Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, 
Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharma-
ceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).
Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Silde-
nafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Silde-
nafil BMM Pharma.
Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio 
(Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez 
WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zabu-
rzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem 
płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa 
II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności 
wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku 
w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego 
oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącz-
nej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki 
nasercowe.

J – lEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGólNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, 
J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius 
Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, 
w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerw-
ca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam 
(+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levo-
floxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Far-
maprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin 
Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: 
Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

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

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred 
E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka wory-
konazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginal-
ny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Vorico-
nazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe;
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J05AE – Inhibitory proteazy
Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowa-
ny lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane 
w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty 
złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudy-
na i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Aba-
cavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestro-
wany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono 
Trizivir (Viiv Healthcare).

l – lEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity;
L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius 
Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na 
rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzy-
me), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycz-
nia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 
Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Flu-
dara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny
Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox 
(Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana 
marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecita-
bine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine 
Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine 
Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine me-
dac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine San-
doz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Cape-
citabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek 
zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecita-
bine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda 
(SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin 
(Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; 
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana 
marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek ory-
ginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix 
(Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib 
Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Ima-
tinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, 
Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin 
(Krka), Telux (Nobilus Ent).

m – UKłAD mIęŚNIOWO-SZKIElETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane 
w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestro-
wano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek 
wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran 
i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco 
doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, 
Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), 
Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), 
od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 
2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 
Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 
Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru pre-
paraty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki 
(GlaxoSmithKline, Poznań).

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

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci 
plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka 
preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrzne-
go. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w posta-
ci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel 
(Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dic-
loziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sop-
harma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą 
Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), 
Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral 
(Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginal-
ny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN 
Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku po-
jawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% 
(Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzed-
nia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od 
lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu 
w dawce 2%.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry leczni-
cze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) 
oraz 3% żel Solaraze (Almirall).
Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio 
Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A 
– Środki zwiotczające mięśnie działające ob-
wodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające 
mięśnie działające obwodowo

►
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►

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) 
w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w sto-
sunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. 
Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów za-
wierających toksynę botulinową typu A. Na rynek 
zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), 
Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), 
od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 
Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzeda-
ży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; 
M05B – Leki wpływające na strukturę i mine-
ralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w po-
staci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie 
względem wprowadzonego wcześniej koncentratu 
do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. 
Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledro-
nowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa 
(Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos 
(Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od 
czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid 
Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom 
kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej 
chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis 
Europharm) stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: De-
sinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic 
(SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), 
Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid 
Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid 
Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid 
Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arco-
lab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med 
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa 
oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospi-
ra, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva 
Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach 
odpowiadających lekowi Aclasta.

N – UKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki 
znieczulające działające ogólnie; N01AX – 
Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Frese-
nius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzy-
kawek to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 ma-
rek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzo-
no 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa 
Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), 
od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fre-
senius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro 
(Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifescien-

ces). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed 
(Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono 
z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy;
N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe 
w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka 
fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 
mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowa-
dzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 
2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fen-
tanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) 
i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci 
systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. 
(Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) 
w postaci tabletek podpoliczkowych, które musu-
ją w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi 
i uwalniając substancję czynną, od września 2011 
Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od 
października 2012 PecFent (Archimedes Develo-
pment) w postaci aerozolu do nosa.
Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl 
(Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.
Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fen-
tagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od 
września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony 
pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl 
MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl 
Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na 
rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system 
transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; 
zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, 
zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach 
szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 
zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił 
wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Ge-
deon Richter; lek był obecny na rynku od paździer-
nika 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, 
preparaty złożone

Tramadolum + paracetamolum: Symtram 
(SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. 
i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: 
Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 
2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; 
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), 
od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od 
kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Del-
paran (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerw-
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ca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 
2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glen-
mark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter 
Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od 
czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą 
Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral 
Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Ba-
cizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol 
(Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard 
(Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramapara-
stad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKli-
ne) tabl. powlekane to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki 
Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. 
Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych dro-
gach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniek-
cjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Ace-
nol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 
2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), 
Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan 
i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran 
(Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), 
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony 
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, 
następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Ma-
lupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzie-
ci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od 
kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol 
Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Para-
cetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-My-
ers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej 
Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów 
(Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, 
Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfar-
mex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; 
preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę 
Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 
2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 
2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór 
do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (La-
boratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paraceta-
mol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od 
sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 
2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od 
lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane 
i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Di-
rect Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), 
Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Para-

cetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musu-
jące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Pa-
racetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospi-
ra inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancom-
bex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), 
Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rocks-
pring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva 
inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm 
Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu 
Grip Miód i Cytryna (Novartis).
Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku 
malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap 
zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop 
(Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), 
Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar 
(Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol 
(Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Health-
care), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki prze-
ciw demencji;
N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi 
(Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana 
marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 
14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierp-
nia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prome-
tax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic 
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin 
Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Syme-
lon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa 
Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod na-
zwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 
Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Riva-
stigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine 
Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lu-
tego 2012 Rivastigmine Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Gene-
pharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau 
Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS 
(Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin 
Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine He-
xal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, 
Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywasty-
gmina-Neuraxpharm.
Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia 
(Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-
-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Syn-
thon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine 
Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), 

►
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Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), 
Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Ri-
veka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 
2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starcze-
mu

Memantinum: Memantine Orion to 10. za-
rejestrowana marka memantyny. Na rynek wpro-
wadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), 
od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 
2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient 
Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Phar-
mathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Ge-
nerics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; 
N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; 
N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od 
nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssa-
nia to 7. zarejestrowana marka preparatów z niko-
tyną. Na rynku pojawiły się 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 wrześ-
nia 2012 Nicorette Coolmint, systemu transder-
malnego (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 In-
haler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania 
w jamie ustnej Nicorette Spray;
- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do 
ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niqui-
tin 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, Exmo Fruit i Exmo 
Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit 
i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-
-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 daw-
kach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nico-
pass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek 
do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin mięto-
we listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek roz-
padających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak 
wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.
Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon 
(McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell 
(Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu trans-

dermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transder-
malny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03D - Inne leki 
działające ogólnie stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w po-
staci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek 
i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zareje-
strowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży 
wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Dri-
mon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temap-
harm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 
2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukan-
te (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od 
maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 
2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), 
od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), 
od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo 
(GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześ-
niej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od li-
stopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast 
(SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz 
i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Monte-
lukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), 
od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 
Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), 
od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) 
i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Teleact).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast 
(Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan 
(Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelu-
kast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elu-
kan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust 
(Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A 
Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), 
Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck 
Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Mon-
telukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord 
Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas 
(Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilu-
kad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Ge-
nerics). ►
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Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno 
(Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-
-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, 
Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelu-
kast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte 
(Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem pre-
paratów złożonych zawierających leki prze-
ciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej 
postaci roztworu doustnego to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. 
Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprze-
daży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach 
i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, 
ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., 
Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior 
(Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie
Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenyle
phrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKli-
ne) to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym 
składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów 
o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek 
w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym 
i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmi-
thKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod na-
zwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku 
cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), 
Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotAc-
tiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany 
pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie 
wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex 
Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US 
Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie 
Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił 
się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoS-
mithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 
2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytry-
nowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, 
a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip 
Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców 
leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas 
do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoS-
mithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działa-
jące ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zare-

jestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie 
aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniej-
szenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym 
działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 
leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 
2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zen-
tiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx 
(Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), 
od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lute-
go 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio 
(Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin 
(Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizi-
ne Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochlo-
ride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, 
Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek prepa-
ratowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemicz-
ną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na 
Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty 
Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

S – NARZąDY ZmYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia 
leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyj-
nymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów 
z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone 
(Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o po-
danym składzie. Do sprzedaży wprowadzono To-
bradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku 
Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

2013-10-22

Źródła:
- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Cen-

tre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifica-
tion and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 
2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastoso-
wanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych 
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez 
podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym 
skrócono okres ważności pozwolenia; 

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS 
Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

71Aptekarz Polski, 86(64e) październik 2013

Nowe rejestracje – UE – WRZESIEŃ 2013

A – PRZEWóD POKARmOWY I mETAbOlIZm
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wą-
troby; A05A - Leczenie chorób dróg żółcio-
wych; A05AA – Preparaty kwasów żółciowych

Acidum cholicum: Orphacol (CTRS) jest wskaza-
ny do stosowania w leczeniu wrodzonych zaburzeń 
syntezy pierwotnych kwasów żółciowych wywoła-
nych niedoborem oksydoreduktazy 3β-hydroksy-
Δ5-C27-steroidowej lub 5β-reduktazy-Δ4-3-
oksosteroidowej u niemowląt, dzieci i młodzieży 
w wieku od 1 miesiąca do 18 lat i u osób dorosłych.
Kwas cholowy jest głównym pierwotnym kwasem 
żółciowym u ludzi. U pacjentów z wrodzonym nie-
doborem oksydoreduktazy 3β-hydroksy-Δ5-C27-
steroidowej i 5β-reduktazy-Δ4-3-oksosteroidowej 
biosynteza pierwotnych kwasów żółciowych jest 
zmniejszona lub nieobecna. Obie choroby wro-
dzone są bardzo rzadkie, częstość występowania 
niedoboru oksydoreduktazy 3β-hydroksy-Δ5-C27-
steroidowej w Europie wynosi 3–5 przypadków 
na 10 milionów mieszkańców, a szacunkowa czę-
stość występowania niedoboru 5β-reduktazy-Δ4-
3-oksosteroidowej jest dziesięciokrotnie niższa. 
Rzadkie występowanie choroby uniemożliwia prze-
prowadzenie badań klinicznych z grupą kontrolną. 
W przypadku braku leczenia w wątrobie, surowicy 
i moczu dominują niefizjologiczne metabolity kwa-
su żółciowego o działaniu cholestatycznym i he-
patotoksycznym. Racjonalną podstawą leczenia 
jest przywrócenie zależnego od kwasu żółciowego 
składnika przepływu żółci, co umożliwia przywróce-
nie wydzielania i wydalania toksycznych metaboli-
tów w żółci, zahamowanie wytwarzania toksycznych 
metabolitów kwasu żółciowego na drodze ujemne-
go sprzężenia zwrotnego na 7α-hydroksylazę cho-
lesterolową, która jest enzymem ograniczającym 
syntezę kwasu żółciowego; oraz poprawa stanu 
odżywienia pacjenta poprzez wyrównanie zabu-

rzeń wchłaniania jelitowego tłuszczów i witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach.
Orphacol został dopuszczony do obrotu zgodnie 
z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych okolicz-
nościach. Oznacza to, że ze względu na rzadkie 
występowanie choroby oraz z powodu ograniczeń 
etycznych nie było możliwe uzyskanie pełnej infor-
macji dotyczącej tego produktu leczniczego. Euro-
pejska Agencja Leków dokona każdego roku prze-
glądu wszelkich nowych informacji i, w razie ko-
nieczności, nastąpi aktualizacja dokumentacji leku.
Komisja Europejska 18 grudnia 2002 r. oznaczyła 
kwas cholowy jako sierocy produkt leczniczy.

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – 
Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin;
A10BD – Preparaty złożone doustnych leków 
obniżających poziom glukozy we krwi;
A10BD09 – Pioglitazon i alogliptyna

Pioglitazonum+alogliptinum: Incresync (Takeda) 
jest wskazany jako lek drugiego lub trzeciego rzutu 
w leczeniu dorosłych pacjentów w wieku powyżej 
18 lat, z cukrzycą typu 2: jako lek wspomagający, 
oprócz diety i wysiłku fizycznego, w celu poprawy 
kontroli glikemii u dorosłych pacjentów (szczegól-
nie z nadwagą) z niedostateczną kontrolą glikemii 
pioglitazonem w monoterapii, u których ze względu 
na przeciwwskazania lub nietolerancję nie można 
stosować metforminy; w terapii skojarzonej z met-
forminą (tj. w trójlekowej terapii skojarzonej) jako 
lek wspomagający, oprócz diety i wysiłku fizyczne-
go, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów 
dorosłych (szczególnie z nadwagą) z niedostatecz-
ną kontrolą glikemii przy stosowaniu maksymalnej 
tolerowanej dawki metforminy i pioglitazonu. Po-
nadto Incresync może zastąpić oddzielnie stoso-
wane tabletki alogliptyny i pioglitazonu u dorosłych 
w wieku powyżej 18 lat z cukrzycą typu 2. leczo-

We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 15 
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do 
stosowania u ludzi. Dotyczą one: 3 nowych substancji czynnych (afatynib, alogliptyna, 
sipuleucel-T) i 13 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym dwóch 
oznaczonych jako lek sierocy (kwas cholowy, merkaptamina), jednej zarejestrowanej 

w nowym wskazaniu (alemtuzumab) oraz jednej stosowanej dotychczas tylko w skojarzeniu z trzema in-
nymi (kobicystat). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej prepa-
ratu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, 
pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów 
Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

►
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nych wcześniej tymi lekami w skojarzeniu. Po roz-
poczęciu leczenia produktem leczniczym Incresync 
co 3 do 6 miesięcy należy przeprowadzać ocenę 
pacjentów w zakresie odpowiedzi na leczenie (np. 
zmniejszenie stężenia HbA1c). U pacjentów, u któ-
rych nie stwierdza się wystarczającej odpowiedzi, 
należy zaprzestać leczenia produktem leczniczym 
Incresync. Ze względu na potencjalne ryzyko dłu-
gotrwałego leczenia pioglitazonem, lekarze przepi-
sujący lek powinni w trakcie kolejnych rutynowych 
wizyt potwierdzić, że kontynuacja leczenia produk-
tem leczniczym Incresync nadal jest korzystna dla 
pacjenta.
Incresync zawiera dwie hipoglikemizujące substan-
cje czynne o uzupełniających się wzajemnie, od-
rębnych mechanizmach działania poprawiającego 
kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2: 
alogliptynę, inhibitor dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-
4), i pioglitazon, należący do leków z grupy tiazoli-
dynodionów.

A10BD13 – Metformina i alogliptyna
Metforminum+alogliptinum: Vipdomet (Takeda) 
jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów 
w wieku powyżej 18 lat, z cukrzycą typu 2.: jako lek 
wspomagający, oprócz diety i wysiłku fizycznego, 
w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów doro-
słych z niedostateczną kontrolą glikemii leczonych 
maksymalną tolerowaną dawką metforminy w mo-
noterapii lub już stosujących alogliptynę w skoja-
rzeniu z metforminą; w terapii skojarzonej z piogli-
tazonem (tj. w trójlekowej terapii skojarzonej) jako 
lek wspomagający, oprócz diety i wysiłku fizyczne-
go, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów 
dorosłych z niedostateczną kontrolą glikemii przy 
stosowaniu maksymalnej tolerowanej dawki met-
forminy i pioglitazonu; w terapii skojarzonej z insu-
liną (tj. w trójlekowej terapii skojarzonej) jako lek 
wspomagający, oprócz diety i wysiłku fizycznego, 
w celu kontroli glikemii u pacjentów dorosłych, jeśli 
metformina i insulina w ustalonej dawce nie zapew-
niają dostatecznej kontroli glikemii.
Vipdomet zawiera dwie hipoglikemizujące substan-
cje czynne o uzupełniających się wzajemnie, od-
rębnych mechanizmach działania poprawiających 
kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.: 
alogliptynę, inhibitor dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-
4), i metforminę, należącą do leków z grupy bigua-
nidów.

A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej 
IV (DPP-4)

Alogliptinum: Vipidia (Takeda) jest wskazany w le-
czeniu dorosłych pacjentów w wieku powyżej 18 lat 
z cukrzycą typu 2. w celu poprawy kontroli glikemii 
w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi ob-

niżającymi stężenie glukozy, w tym z insuliną, jeśli 
produkty te w monoterapii wraz z dietą i wysiłkiem 
fizycznym nie zapewniają dostatecznej kontroli gli-
kemii.
Alogliptyna jest silnym i wysoce wybiórczym in-
hibitorem DPP-4, który jest ponad 10000-krotnie 
bardziej wybiórczy dla DPP-4, niż dla innych po-
krewnych enzymów, w tym DPP-8 i DPP-9. DPP-4 
jest głównym enzymem uczestniczącym w szyb-
kim rozpadzie hormonów inkretynowych, peptydu 
glukagonopodobnego 1 (ang. GLP-1) i GIP (glu-
kozozależny polipeptyd insulinotropowy), które są 
wydzielane przez jelita, a ich stężenie zwiększa 
się po spożyciu posiłku. GLP-1 i GIP zwiększają 
biosyntezę i wydzielanie insuliny z komórek beta 
trzustki; ponadto GLP-1 hamuje wydzielanie glu-
kagonu i wytwarzanie glukozy w wątrobie. Dlatego 
alogliptyna poprawia kontrolę glikemii za pośredni-
ctwem mechanizmu glukozozależnego, w ramach 
którego następuję zwiększenie wydzielania insuliny 
i zmniejszenie stężeń glukagonu w przypadku du-
żego stężenia glukozy.

A16/A16A – Pozostałe produkty działające na 
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AA – 
Aminokwasy i ich pochodne

Mercaptaminum: Procysbi (Raptor) to 2. zareje-
strowany centralnie w UE lek z merkaptaminą (cy-
steaminą). Do sprzedaży wprowadzono Cystagon 
(Orphan Europe).
Procysbi jest wskazany w leczeniu potwierdzonej 
cystynozy nefropatycznej. Merkaptamina ograni-
cza gromadzenie cystyny w niektórych komórkach 
(np. w krwinkach białych, komórkach mięśniowych 
i komórkach wątroby) u pacjentów z cystynozą 
nefropatyczną, a jeśli leczenie zostaje rozpoczęte 
wcześnie, opóźnia rozwój niewydolności nerek.
Cysteamina jest najprostszym stabilnym aminotio-
lem i produktem rozkładu aminokwasu cysteiny. 
Cysteamina w lizosomach uczestniczy w reakcji 
wymiany tioli z disiarczkami, podczas której nastę-
puje konwersja cystyny do cysteiny i cysteiny po-
łączonej z cysteaminą wiązaniem disiarczkowym. 
Oba te związki mogą wydostawać się z lizosomów 
u pacjentów z cystynozą. U osobników zdrowych 
i osób heterozygotycznych badanych na obecność 
cystynozy stężenie cystyny w krwinkach białych wy-
nosi odpowiednio <0,2 i zazwyczaj poniżej 1 nmol 
hemicystyny/mg białka. U osób z cystynozą wy-
stępuje zwiększenie stężenia cystyny w krwinkach 
białych powyżej 2 nmol hemicystyny/mg białka. 
U takich pacjentów monitoruje się stężenia cysty-
ny w krwinkach białych, aby określić odpowiednie 
dawkowanie. Oznaczenia dokonuje się 30 minut po 
podaniu dawki, jeśli przyjmują lek Procysbi. Celem 

►
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leczenia, stwierdzanym w badaniach laboratoryj-
nych, jest utrzymanie stężenia cystyny w białych 
krwinkach (WBC) na poziomie <1 nmol hemicy-
styny/mg białka 30 min. po podaniu dawki leku po-
przez odpowiednie dostosowanie dawki. U pacjen-
tów przyjmujących stałą dawkę leku Procysbi i nie 
mających łatwego dostępu do odpowiedniej pla-
cówki przeprowadzającej oznaczenie poziomu cy-
styny w krwinkach białych celem leczenia powinno 
być utrzymanie poziomu cysteaminy w osoczu na 
poziomie >0,1 mg/l 30 min. po podaniu dawki leku.
Decyzją Komisji Europejskiej z 20 IX 2010 produkt 
leczniczy został oznaczony jako lek sierocy.

b – KREW I UKłAD KRWIOTWóRCZY
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BC – Hemosta-
tyki do stosowania miejscowego; B02BC30 – 
Połączenia

Fibrinogenum+thrombinum: Evarrest (Omrix 
Biopharmaceuticals) to macierz uszczelniająca 
- biowchłanialny produkt zawierający ludzki fibry-
nogen i ludzką trombinę w postaci suchej powłoki 
na powierzchni wchłanialnej elastycznej macierzy 
wieloskładnikowej. Evarrest jest wskazany do sto-
sowania u dorosłych osób w leczeniu podtrzymu-
jącym podczas zabiegów chirurgicznych, w których 
standardowe techniki chirurgiczne są niewystar-
czające do poprawy hemostazy.
Przy zetknięciu się z płynami fizjologicznymi, np. 
krwią, chłonką lub fizjologicznym roztworem soli, 
składniki powłoki ulegają aktywacji, a reakcja fibry-
nogenu i trombiny inicjuje ostatnią fazę fizjologicz-
nego krzepnięcia krwi. Fibrynogen jest przekształ-
cany do monomerów fibryny, które spontanicznie 
ulegają polimeryzacji, tworząc skrzep fibryny, który 
ściśle utrzymuje macierz na powierzchni rany. Fi-
bryna jest następnie krzyżowo wiązana za pomocą 
endogennego czynnika XIII, tworząc trwałą, stabil-
ną pod względem mechanicznym sieć fibrynową 
z dobrymi właściwościami adhezyjnymi. Macierz 
wieloskładnikowa składa się z poliglaktyny 910 
i utlenionej regenerowanej celulozy, stanowiącej 
często stosowany hemostatyk. Macierz stanowi 
podparcie fizyczne oraz obszar o dużej powierzch-
ni dla składników biologicznych, nadaje produktowi 
naturalną integralność mechaniczną i wspomaga 
tworzenie skrzepu, stanowiąc barierę mechaniczną 
dla krwawienia i wzmacniając okolicę rany. Natu-
ralne gojenie zachodzi jednocześnie z degradacją 
fibryny i wchłanianiem produktu przez organizm, co 
trwa około 8 tygodni.
W październiku 2008 zarejestrowano preparat Evi-
cel (Omrix Biopharmaceuticals) będący roztworem 

do klejów tkankowych, stosowany jako leczenie 
uzupełniające podczas zabiegów chirurgicznych 
w celu poprawy skuteczności tamowania krwawie-
nia w sytuacjach, gdy standardowe techniki nie są 
wystarczające. Preparat jest również wskazany 
w zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej pod-
czas wspomagania szwów założonych w celu za-
pewnienia hemostazy.

G – UKłAD mOCZOWO-PłCIOWY I HORmONY 
PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływają-
ce na czynność układu płciowego; G03G – 
Gonadotropiny i inne stymulatory owulacji; 
G03GA – Gonadotropiny

Follitropinum alfa: Ovaleap (Teva) – wskazania 
do stosowania:
- u dorosłych kobiet: brak jajeczkowania (w tym ze-
spół policystycznych jajników - ang. Polycystic Ova-
rian Syndrome) u kobiet, u których nie uzyskano 
odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu; 
stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych 
u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach 
technik rozrodu wspomaganego (ang. Assisted Re-
productive Technologies, ART), takich jak zapłod-
nienie pozaustrojowe (ang. In Vitro Fertilisation, 
IVF), dojajowodowe podanie gamet (ang. Gamete 
Intra-Fallopian Transfer) oraz dojajowodowe po-
danie zygoty (ang. Zygote Intra-Fallopian Trans-
fer); w skojarzeniu z hormonem luteinizującym (LH) 
w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych 
u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH;
- u dorosłych mężczyzn: jednocześnie z ludzką go-
nadotropiną łożyskową (hCG) do stymulacji sper-
matogenezy u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym 
hipogonadyzmem hipogonadotropowym.
Folitropina alfa (rekombinowany ludzki hormon fo-
likulotropowy [r-hFSH]) jest wytwarzana metodą 
rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika 
chińskiego (ang. Chinese Hamster Ovary, CHO 
DHFR-). Najważniejszym działaniem wynikającym 
z pozajelitowego podania FSH u kobiet jest rozwój 
dojrzałych pęcherzyków Graafa. U kobiet z brakiem 
jajeczkowania celem leczenia folitropiną alfa jest 
rozwój pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Gra-
afa, z którego po podaniu hCG uwolni się komórka 
jajowa.
Ovaleap jest produktem leczniczym biopodobnym, 
tzn. produktem leczniczym, dla którego wykazano 
podobieństwo w zakresie jakości, bezpieczeństwa 
stosowania i skuteczności z referencyjnym produk-
tem leczniczym Gonal-F (Merck Serono).
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l – lEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD 

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

Afatinibum: Giotrif (Boehringer Ingelheim) stoso-
wany w monoterapii jest zalecany w leczeniu do-
rosłych pacjentów nieleczonych wcześniej lekami 
z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej receptora 
naskórkowego czynnika wzrostu (TKI EGFR) z nie-
drobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) miejsco-
wo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywują-
cą mutacją (mutacjami) EGFR.
Afatynib jest silnym i selektywnym inhibitorem re-
ceptorów z rodziny ErbB. Wiąże się kowalencyjnie 
i nieodwracalnie blokuje przesyłanie sygnałów ze 
wszystkich homo- i heterodimerów utworzonych 
przez receptory EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), 
ErbB3 i ErbB4 z rodziny ErbB.
Nieprawidłowe przesyłanie sygnałów z recepto-
rów z rodziny ErbB wywołane przez mutacje i (lub) 
amplifikację receptora i (lub) nadekspresję ligandu 
przyczynia się do występowania złośliwego fenoty-
pu. Mutacja EGFR określa odrębny podtyp moleku-
larny raka płuca. W modelach nieklinicznych z de-
regulacją szlaku ErbB afatynib podawany w mo-
noterapii efektywnie blokuje przesyłanie sygnałów 
z receptora ErbB, co prowadzi do zahamowania 
wzrostu nowotworu lub jego regresji.
Imatinibum: Imatinib Medac to 15. zarejestrowa-
na marka imatynibu. Lek jest wskazany w leczeniu: 
dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą 
białaczką szpikową (ang. Chronic Myeloid Leuka-
emia - CML) z chromosomem Philadelphia (BCR-
-ABL, Ph+), którzy nie kwalifikują się do zabiegu 
transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzu-
tu; dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewle-
kłej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskutecz-
ne lub w fazie akceleracji choroby; dorosłych pa-
cjentów oraz dzieci i młodzieży z CML Ph+ w prze-
biegu przełomu blastycznego; dorosłych pacjentów 
z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną 
z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w sko-
jarzeniu 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 płytkopo-
chodnego czynnika wzrostu (ang. Platelet-Derived 
Growth Factor Receptor - PDGFR); dorosłych pa-
cjentów z zaawansowanym zespołem hipereozyno-
filowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) 

i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. 
Chronic Eosinophilic Leukemia - CEL) z rearanża-
cją FIP1L1-PDGFR; dorosłych pacjentów z nieope-
racyjnymi 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 ima-
tynibu na efekt zabiegu transplantacji szpiku.
Imatynib jest małocząsteczkowym inhibitorem ki-
nazy białkowo-tyrozynowej, która silnie hamuje 
aktywność kinazy tyrozynowej (KT) BCR-ABL oraz 
wielu receptorów kinaz tyrozynowych: Kit, recepto-
ra czynnika wzrostu komórek macierzystych (SCF) 
kodowanego przez protoonkogen c-Kit, receptory 
domeny dyskoidynowej (DDR1 i DDR2), recepto-
ry 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 ak-
tywacji których pośredniczą wymienione receptory 
kinaz. Związek ten w takim samym stopniu wybiór-
czo hamuje proliferację i wywołuje apoptozę w ko-
mórkach 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 płytko-
pochodnego czynnika aktywacji (ang. Platelet-Deri-
ved Growth Factor - PDGF), PDGF-R i hamuje pro-
cesy komórkowe aktywowane przez PDGF. Istotna 
aktywacja receptora PDGF lub kinaz białkowo-tyro-
zynowych ABL w wyniku połączenia się różnych od-
powiadających sobie białek lub istotne wytwarzanie 
PDGF są wpisane w patogenezę MDS/MPD, HES/
CEL i DFSP. Imatynib hamuje przekazywanie syg-
nałów i proliferację komórek zależną od zaburzonej 
regulacji aktywności PDGFR i kinazy ABL.
Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (No-
vartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie poja-
wiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), 
Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Health-
care), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib 
Nobilus Ent, Imatinib Teva, Imatinib Zentiva, Kina-
cel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), 
Telux (Nobilus Ent).

L03/L03A – Środki pobudzające układ odpor-
nościowy; L03AX – Inne środki pobudzają-
ce układ odpornościowy (dla alemtuzumabu 
klasyfikacja tymczasowa – WHO nie ustaliła 
jeszcze klasy dla tej substancji czynnej w opi-
sanym wskazaniu)

►
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Alemtuzumabum: Lemtrada (Genzyme) jest wska-
zany do stosowania u dorosłych pacjentów z ak-
tywną rzutowoustępującą postacią stwardnienia 
rozsianego (ang. relapsing remitting multiple scle-
rosis, RRMS) potwierdzoną przez objawy kliniczne 
lub wyniki diagnostyki obrazowej.
Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem 
monoklonalnym IgG1 kappa wytwarzanym metodą 
rekombinacji DNA i skierowanym przeciw glikopro-
teinie błony komórkowej CD52 o masie 21–28 kD. 
Alemtuzumab zawiera regiony zmienne oraz stałe 
ludzkiego przeciwciała, a także regiony determinu-
jące dopasowanie z mysiego (szczurzego) prze-
ciwciała monoklonalnego. Przybliżona masa czą-
steczkowa przeciwciała to 150 kD. Alemtuzumab 
wiąże się z antygenem CD52 obecnym w dużych 
ilościach na powierzchni limfocytów T (CD3+) oraz 
B (CD19+), a także, w mniejszych ilościach, na po-
wierzchni komórek NK, monocytów i makrofagów. 
Ilość antygenu CD52 na powierzchni neutrofilów, 
komórek plazmatycznych i komórek macierzystych 
szpiku kostnego jest niewielka lub niewykrywalna. 
Alemtuzumab działa poprzez cytolizę komórkową 
zależną od przeciwciał oraz lizę zależną od ukła-
du dopełniacza następującą po związaniu z po-
wierzchnią limfocytów T oraz B. 
Mechanizm działania terapeutycznego produktu 
leczniczego Lemtrada w przypadku stwardnienia 
rozsianego nie został w pełni wyjaśniony. Jednak-
że badania wskazują na oddziaływanie o charak-
terze immunomodulacyjnym w drodze zmniejsze-
nia liczebności i odtworzenia populacji limfocytów, 
w tym: 
- zmianę po leczeniu liczebności, odsetka i właści-
wości niektórych podgrup limfocytów,
- zwiększenie udziału podgrupy regulatorowych 
limfocytów T,
- zwiększenie udziału podgrupy limfocytów T oraz 
B pamięci,
- przejściowy wpływ na składniki odporności wro-
dzonej (tj. neutrofile, makrofagi, komórki NK).
Zmniejszenie liczby limfocytów T oraz B w krwio-
obiegu wywoływane przez produkt leczniczy Lem-
trada i następujące po tym odtworzenie populacji 
może zmniejszać ryzyko nawrotu choroby, co osta-
tecznie opóźnia jej progresję.
Początkowo wprowadzono na rynek lek Mab-
campath (Genzyme) zawierający alemtuzumab, 
umieszczony w klasie: L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; 
L01XC – Przeciwciała monoklonalne. Jednak 8 VIII 
2012 lek ten został skreślony z unijnego Rejestru.
Sipuleucelum-T: Provenge (Dendreon) jest wska-
zany do stosowania w leczeniu bezobjawowego 

lub skąpoobjawowego opornego na kastrację prze-
rzutowego (poza układ trzewny) raka gruczołu kro-
kowego u dorosłych mężczyzn, u których nie ma 
wskazań klinicznych do chemioterapii.
Provenge zawiera autologiczne komórki krwi obwo-
dowej aktywowane PAP-GM-CSF (kwaśna fosfata-
za sterczowa-czynnik stymulujący tworzenie kolonii 
granulocytów i makrofagów), w tym minimum 50 
mln autologicznych komórek CD54+. Skład komór-
kowy oraz liczba komórek w jednej dawce produktu 
leczniczego Provenge są różne zależnie od skła-
du komórek pobranych od pacjenta podczas leu-
kaferezy. Oprócz komórek prezentujących antygen 
(APC) produkt końcowy zawiera limfocyty T, limfo-
cytyB, komórki NK i inne komórki.
Provenge jest autologicznym lekiem do immunote-
rapii komórkowej, którego zadaniem jest wywołanie 
odpowiedzi immunologicznej przeciwko kwaśnej 
fosfatazie sterczowej (PAP), antygenowi występu-
jącemu w większości przypadków raka prostaty. 
Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej pobrane 
od pacjentów są hodowane z PAP-GM-CSF, biał-
kiem fuzyjnym powstałym z połączenia PAP i czyn-
nika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów 
i makrofagów (GM-CSF), i aktywatorem komórek 
układu odpornościowego. Podczas hodowli ex vivo 
z PAP-GM-CSF aktywowane komórki APC (komórki 
prezentujące antygen) pochłaniają i rozkładają re-
kombinantowy antygen docelowy na peptydy, które 
są następnie prezentowane limfocytom T. Charak-
terystyka produktu wykazuje, że podczas leczenia 
wytwarzane są limfocyty T swoiste dla PAP i białka 
fuzyjnego PAP-GM-CSF, wykrywalne w krwi obwo-
dowej pacjenta po zakończeniu leczenia.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy; L04AB – Inhibitory czynnika martwicy 
nowotworów alfa (TNFα)

Infliximabum: Inflectra (Hospira) to 3. zarejestro-
wana marka infliksymabu. Na rynek wprowadzono 
Remicade (Janssen), a w sierpniu 2013 zarejestro-
wano Remsima (Celltrion).
Inflectra jest produktem leczniczym biopodobnym. 
Preparat jest wskazany w leczeniu następujących 
chorób: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), 
choroba Crohna u dorosłych, choroba Crohna 
u dzieci i młodzieży, wrzodziejące zapalenie jeli-
ta grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
u dzieci i młodzieży, zesztywniające zapalenie sta-
wów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, 
łuszczyca.
Infliksymab jest chimerycznym ludzko-mysim prze-
ciwciałem monoklonalnym IgG1, wytwarzanym 
przez mysią linię komórkową hybridoma przy za-
stosowaniu technologii rekombinacji DNA, wiążą-
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cym się z dużym powinowactwem zarówno z roz-
puszczalną, jak i transbłonową formą ludzkiego 
czynnika martwicy nowotworu alfa (TNFα - tumour 
necrosis factor), ale nie wiążącym się z limfotoksy-
ną α (TNFß).

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki adre-
nergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki 
adrenergiczne i inne leki stosowane w obtura-
cyjnych chorobach dróg oddechowych

Indacaterolum+glycopyrronii bromidum: Ultibro 
Breezhaler i Xoterna Breezhaler (oba: Novartis Eu-
ropharm) w postaci proszku do inhalacji w kapsuł-
kach twardych są wskazane do stosowania w pod-
trzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela, 
w celu złagodzenia objawów choroby u dorosłych 
pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 
(POChP).
Jednoczesne podawanie indakaterolu i glikopiro-
nium powoduje, iż skuteczność obu związków su-
muje się ze względu na różne sposoby ich działa-
nia ukierunkowanego na różne receptory i mecha-
nizmy prowadzące do relaksacji mięśni gładkich. 
Ze względu na różną gęstość rozmieszczenia re-
ceptorów beta2-adrenergicznych i receptorów M3 
w centralnych i obwodowych drogach oddecho-
wych, agoniści receptorów beta2 powinni być bar-
dziej skuteczni w relaksacji obwodowych dróg od-
dechowych, natomiast związek o działaniu przeciw-
cholinergicznym może skuteczniej oddziaływać na 
centralne drogi oddechowe. Dlatego, aby uzyskać 
działanie rozszerzające oskrzela zarówno w obwo-
dowych, jak i centralnych drogach oddechowych 
płuca człowieka, korzystne może być połączenie 
agonisty receptorów beta2-adrenergicznych z anta-
gonistą receptorów muskarynowych.
Indakaterol jest długo działającym agonistą recep-
torów beta2-adrenergicznych przeznaczonym do 
podawania raz na dobę. Farmakologiczne działa-
nie długo działających agonistów receptorów beta2-
-adrenergicznych przynajmniej częściowo wynika 
z pobudzenia wewnątrzkomórkowej cyklazy ade-
nylowej - enzymu, który katalizuje przekształca-
nie adenozynotrifosforanu (ATP) do cyklicznego 
3’,5’-adenozynomonofosforanu (cyklicznego AMP). 
Zwiększone stężenie cyklicznego AMP powodu-
je zwiotczenie mięśni gładkich w ścianie oskrzeli. 
Badania in vitro wykazały, że indakaterol wykazuje 
wielokrotnie większą aktywność w pobudzaniu re-
ceptorów beta2, w porównaniu do receptorów beta1 
oraz beta3. Po inhalacji indakaterol wykazuje miej-
scowe działanie rozszerzające oskrzela w płucach. 

Indakaterol jest częściowym agonistą ludzkiego re-
ceptora beta2-adrenergicznego, o nanomolarnym 
potencjale. Chociaż receptory beta2-adrenergiczne 
są dominującymi receptorami adrenergicznymi 
w mięśniach gładkich oskrzeli, a receptory beta1-
-adrenergiczne są dominującymi receptorami ad-
renergicznymi w ludzkim sercu, to receptory beta2-
-adrenergiczne występują także w ludzkim sercu, 
gdzie stanowią 10 do 50% wszystkich receptorów 
adrenergicznych. Ich obecność w sercu zwiększa 
prawdopodobieństwo, że nawet wysoce selektywni 
agoniści receptorów beta2-adrenergicznych mogą 
wpływać na serce.
Glikopironium jest długo działającym, wziewnym 
antagonistą receptorów muskarynowych (lekiem 
przeciwcholinergicznym), przeznaczonym do sto-
sowania raz na dobę w leczeniu podtrzymującym 
polegającym na rozszerzeniu oskrzeli u pacjen-
tów z POChP. Głównym szlakiem przewodzenia 
bodźców wywołujących zwężenie oskrzeli są ner-
wy przywspółczulne, a nadmierne napięcie mięśni 
oskrzeli wywołane działaniem układu cholinergicz-
nego jest głównym odwracalnym elementem obtu-
racji dróg oddechowych w POChP. Glikopironium 
działa poprzez blokowanie zwężającego oskrzela 
działania acetylocholiny na komórki mięśni gładkich 
dróg oddechowych, powodując rozszerzenie dróg 
oddechowych. Bromek glikopironiowy jest antago-
nistą receptorów muskarynowych wykazującym do 
nich duże powinowactwo. W badaniach wiązania 
radioligandów wykazano ponad 4-krotnie większą 
selektywność w stosunku do receptorów M3 niż do 
receptorów M2 u ludzi.
Skojarzenie indakaterolu i glikopironium wykazy-
wało szybki początek działania w ciągu 5 minut po 
podaniu dawki. Działanie to utrzymuje się na stałym 
poziomie przez cały 24-godzinny okres dawkowa-
nia.

V – PREPARATY RóŻNE
V03/V03A – Inne środki stosowane w leczni-
ctwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Cobicistatum: Tybost (Gilead Sciences) jest wska-
zany do stosowania u dorosłych zakażonych ludz-
kim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) 
jako środek wzmacniający właściwości farmako-
kinetyczne atazanawiru w dawce 300 mg raz na 
dobę lub darunawiru w dawce 800 mg raz na dobę 
jako część terapii skojarzonej.
Kobicystat jest selektywnym inhibitorem cytochro-
mów P450, należącym do podrodziny CYP3A. 
Hamowanie przez kobicystat metabolizmu odby-
wającego się za pośrednictwem CYP3A zwiększa 
ekspozycję układową substratów CYP3A (takich 

►
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jak inhibitory proteazy wirusa HIV-1: atazanawir lub 
darunawir), które mają ograniczoną biodostępność 
po podaniu doustnym i krótki okres półtrwania z po-
wodu metabolizmu zależnego od CYP3A.

2013-10-04

Źródła:
- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Cen-

tre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifica-
tion and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 

2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastoso-
wanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products 
for human use”; “Community list of not active medicinal products for 
human use”;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS 
Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

We wrześniu 2013 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 19 nowych 
marek produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A02BC Esomeprazolum mesopral Polpharma PL 07.2011 
Meprene, zm. 
05.2013 Mesopral

A12AX Calcium + colecalciferolum Calperos D3 Teva PL 03.1997 
(tabl. musujące), 
05.1999 (proszek 
musujący) 
Vicalvit D*, 
zm. 09.2011 
Calperos D3

C05BX Calcii dobesilas Calcium 
dobesilate 
Polfarmex

Polfarmex PL 12.2009

C08CA Amlodipinum Amlodipinum 
123ratio

123ratio PL 07.2009 
Amlodipine Teva*, 
zm. 11.2012 
Amlodipinum 
123ratio

D07CA01 Acidum fusidicum + 
hydrocortisonum

Fusacid H Chema-
Elektromet

PL 04.2013

G03AA Dienogestum + 
ethinylestradiolum

Dionelle Kade PL 05.2012

G04BE Sildenafilum Rosytona Actavis PL 11.2012

J05AR01 Lamivudinum + zidovudinum lamiwudyna/ 
Zydowudyna 
mylan

Mylan PL 12.2011

NOWOŚCI NA RYNKU – WRZESIEŃ 2013

►
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A – PRZEWóD POKARmOWY I mETAbOlIZm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 

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

A12 – Preparaty minerałów; A12A – Wapń; A12AX 
– Wapń w połączeniach z witaminą D i/lub 
innymi substancjami

C – UKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C05 – Leki ochraniające naczynia; C05B – 

Terapia przeciwżylakowa; C05BX – Inne leki 

uszczelniające naczynia
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – 

Selektywne blokery kanału wapniowego z 
głównym działaniem na naczynia krwionośne; 
C08CA – Pochodne dihydropirydyny

D – lEKI STOSOWANE W DERmATOlOGII
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; 

D07C – Kortykosteroidy w połączeniu z 
antybiotykami; D07CA – Kortykosteroidy 
o słabym działaniu w połączeniu z 
antybiotykami; D07CA01 – Hydrokortyzon w 
połączeniu z antybiotykami

L01AX Temozolomidum Temozolomide 
Glenmark

Glenmark PL 04.2013

L01DB Idarubicinum Idarubicin Teva Teva PL 09.2010

L01XX Irinotecanum Irinotecan-Ebewe Ebewe PL 06.2011

M05BA Acidum ibandronicum Ibandronic acid 
Sandoz

Sandoz PL 06.2011

N02BA51 Acidum acetylsalicylicum + 
acidum ascorbicum + calcium

Pyramidon Adamed PL 01.2011 
Calcastin C, 
zm. 07.2013 
Pyramidon

N02BE51 Paracetamolum +  
acidum ascorbicum

APAP 
Przeziębienie 
FAST

US Pharmacia PL 10.2003 APAP 
C Plus*, zm. 
01.2013 APAP 
Przeziębienie 
FAST

N02BE51 Paracetamolum +  
acidum ascorbicum + 
phenylephrinum

APAP 
Przeziębienie HOT

US Pharmacia PL 04.2004 
ActiFlu Extra 
C*, zm. 
01.2013 APAP 
Przeziębienie 
HOT

N02BE51 Paracetamolum + 
phenylephrinum

APAP 
Przeziębienie 
CAPS

US Pharmacia PL 02.2013

N03AX Levetiracetamum levetiracetam 
Ranbaxy

Ranbaxy PL 08.2012

N04BC Ropinirolum Polpix SR Polpharma PL 06.2012

S01CA Dexamethasonum + 
tobramycinum

Tobrosopt-Dex Polfa 
Warszawa

PL 06.2013

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►
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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

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki 
urologiczne, w tym przeciwskurczowe; 
G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach 
erekcji

J – lEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGólNIE
J05 – Leki przeciwwirusowe działające 

ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające 
leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki 
przeciwwirusowe stosowane w leczeniu 
zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; 
J05AR01 – Zydowudyna i lamiwudyna

l – lEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I 
WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki 
alkilujące
L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i 
substancje o zbliżonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje o podobnej 
budowie
L01X/L01XX – Inne leki 
przeciwnowotworowe

m – UKłAD mIęŚNIOWO-SZKIElETOWY
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – 

Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i jego pochodne; 
N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy, 
preparaty złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych
N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol, 
preparaty złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

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

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

S – NARZąDY ZmYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków 

przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; 
S01CA – Połączenia kortykosteroidów z 
lekami przeciwinfekcyjnymi

2013-10-28

Źródła:
- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 
2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 
„Farmakopea Polska Wydanie IX”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne 
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje 
porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów 
leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for 
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

■

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Poland
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)



Zapraszam na kolejną piątą już Konfe-
rencję, tym razem poświęconą diagnostyce 
i terapii chorób nowotworowych płuc i jelita 
grubego, terapii dwóch największych „zabój-
ców”. 

Nowotwory są efektem oddziaływania 
trzech czynników: genów, na które nie mamy 
wpływu, niekorzystnych czynników środowi-
skowych, 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 kondy-
cję finansową, choć na leczenie raka wydaje-
my niecałe 30% tego co inni.

Nie mogą do nas „przebić się” leki no-
watorskie, mimo iż Agencja Oceny Technolo-
gii Medycznych potwierdziła opłacalność ich 
stosowania.

Preparaty zarejestrowanie zaś czekają 
długo na decyzję refundacyjną resortu oraz 
na programy lekowe kontraktowane w szpi-
talach.

Część chorych mogłaby otrzymać nowe, 
oczekujące na rejestrację leki bezpłatnie w ra-
mach tzw. programów rozszerzonego dostę-
pu, realizowane w większości europejskich 
krajów, ale nie w Polsce, ponieważ brakuje 
ustawowych rozwiązań.

Walka z rakiem powinna być prioryte-
tem 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"

"Bezpieczna Farmakoterapia"
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