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W listopadzie dużo się działo. Co i kiedy, dowiedzieć się można z serwisu publikowanego przez Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej, który jest
bieżącym źródłem aktualnych informacji, co skłania nas do regularnego zaglądania pod adres: http://nia.org.pl/pl/news/0/1/, żeby wiedzieć, co nowego się
wydarzyło. Przyjrzyjmy się wybranym doniesieniom z tego serwisu.
W Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja „LEKI 2013” podczas
której Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawił
stanowisko samorządu aptekarskiego w najważniejszych sprawach dotyczących aptekarstwa i rynku farmaceutycznego. Omawiając sytuację ekonomiczną
polskich aptek, Prezes NRA „podkreślił, że kondycja finansowa aptek stale się
pogarsza. Jest to proces trwający od końca lat dziewięćdziesiątych minionego
wieku. Polityka wielu poprzednich rządów, polegająca na nieingerowaniu 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”.
6 listopada 2013 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone wpływowi ustawy o refundacji leków na sytuację branży farmaceutycznej. W spotkaniu tym uczestniczyli, Grzegorz Kucharewicz,
prezes NRA i wiceprezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej, Alina Fornal i Marek
Jędrzejczak. Prezes Kucharewicz „przedstawił senatorom sytuację ekonomiczną
polskich aptek i przyczyny braku niektórych leków. Obecnie niemal połowa aptek
w Polsce nie ma już żadnego udziału własnego w strukturze własności towaru
handlowego. Wiele aptek zostały zlikwidowanych, inne stanęły na skraju bankructwa. W szczególnie trudnej sytuacji są apteki należące do indywidualnych
aptekarzy”. Jedna z głównych przyczyn tego stanu rzeczy ma związek z tabelą
marż, która, czego otwarcie domagają się aptekarze „musi uwzględniać realne
koszty wydawania tych leków i funkcjonowania apteki, jako placówki ochrony
zdrowia publicznego”. - „Jeśli apteka ma być mocnym ogniwem systemu dystrybucji leków, trzeba jej zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające
warunki do prowadzenia działalności. Konieczne są zatem dalsze zmiany w prawie, między innymi w ustawie – Prawo farmaceutyczne, takie jak przywrócenie
zasady „apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy” czy wprowadzenie do porządku prawnego kryteriów geograficznych i demograficznych przy wydawaniu
zezwoleń na prowadzenie apteki”.
12 listopada odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej konferencja
„Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa” z udziałem przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego, organizacji pozarządowych i senatorów. Samorząd aptekarski reprezentował prezes Grzegorz Kucharewicz. Mocno i dobitnie wybrzmiał w wypowiedzi Prezesa jeden z podstawowych postulatów samorządu aptekarskiego do rządzących - „Trudno pojąć, dlaczego aptekarze, mimo długoletnich starań samorządu aptekarskiego, nie mają
do tej pory swojej zawodowej ustawy zasadniczej”.
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P

isałem niedawno o krucjacie przeciwników zakazu reklamy aptek. Biorą w niej udział przedsiębiorcy działający na rynku aptek i broniące ich interesy organizacje, które działają pod
szyldem reprezentacji pracodawców, różni eksperci, sprzedający swoje opinie, a także niektóre media, nieprzestrzegające fundamentalnych reguł obowiązujących dziennikarzy.

Środowisko aptekarskie
zbulwersowały ostatnio między
innymi publikacje w gazecie „Super Express” i piśmie „Moda na
Farmację”, w którym ukazał się
artykuł między innymi o wpływie
przepisów zakazujących reklamy
aptek na rynek apteczny. Poziom
pracy dziennikarskiej i stosowane
metody obnaża Michał Pilkiewicz
z firmy IMS Health sp. z o.o., który
w liście do prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej wyjaśnia: „Z wielkim zdziwieniem dowiedziałem
się, że w listopadowym numerze
pisma ‹‹Moda na Farmację›› przypisano mi wypowiedzi, które nigdy nie miały miejsca. Naczelna Rada Aptekarska oraz wszyscy
polscy aptekarze czytając te – rzekomo moje – słowa z pewnością
poczuli się oburzeni. Komentarz
zamieszczony w artykule Krzysztofa Boczka ‹‹Zakaz reklamy aptek
/ Pierwsze podsumowanie›› (‹‹Mo4

da na Farmację››, nr 11(74), listopad 2013) nie jest moim komentarzem. Autor artykułu uzyskał ode
mnie jedynie pisemne odpowiedzi na zadane pytania, m.in. na
temat różnic w obrotach na rynku aptecznym w okresach przed
i po wejściu w życie nowej ustawy.
Chcę podkreślić, że firma IMS nie
zajmuje się i nigdy nie zajmowała
się badaniem wpływu reklamy na
rynek i nawet nie dysponuje odpowiednią metodologią, by taką
analizę opracować”.
W gazecie „Super Express”
z kolei ukazała się relacja z debaty
(tzw. śniadanie biznesowe) „Zakaz
reklamy aptek to ekonomiczny rasizm” (nr 258 z 5 listopada 2013 r.).
Niewiedza tzw. ekspertów, notabene niefarmaceutów, wręcz poraża. Nie zabrakło, rzecz jasna, rytualnych ataków na samorząd aptekarski i Naczelną Izbę Aptekarską. Wszelkie granice przekroczył

jednak Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha, który sugeruje „możliwość zajścia procesów korupcyjnych” przy uchwalaniu ustawy o refundacji leków,
mówi, że „rząd stał się zakładnikiem grupy interesów”, a „interes pacjentów został pogwałcony na rzecz korzyści korporacyjnych”. Wypowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości, że chodzi
o samorząd aptekarski. Otóż chcę
wyraźnie podkreślić, że zakaz reklamy aptek i ich działalności został wprowadzony między innymi
w interesie pacjenta, by chronić
go przed agresywnymi akcjami
marketingowymi, skłaniającymi
do zwiększonych zakupów leków.
Relacja między pacjentem a farmaceutą wykonującym zawód zaufania publicznego musi być oparta na pełnym zaufaniu. Pacjenci
nie mogą być narażeni na oddziaływanie reklamy, która zmierza
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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do zwiększenia spożycia leków,
co nie jest obojętne dla ich zdrowia i życia.
Andrzej Sadowski wprowadza opinię publiczną w błąd, mówiąc: „Nie może być tak, że informacja o leku OTC jest dostępna
na stacji benzynowej czy w supermarkecie, a nie jest dostępna
w aptece. Jest to niekonstytucyjne
wprowadzenie zakazu informacji
związanej z obrotem gospodarczym tylko dla wybranego sektora gospodarki”. Absurdalność tego wywodu lobbysty jest oczywista. W każdej polskiej aptece pacjenci są wszak rzetelnie informowani o lekach, ich działaniu niepożądanym, skutkach ubocznych
i możliwych interakcjach. Profesjonalna informacja, także o produktach OTC, jest podstawowym
narzędziem farmaceuty udzielającego porad w ramach opieki farmaceutycznej, która prowadzona jest obecnie we wszystkich aptekach. Wypowiedź Andrzeja Sadowskiego jest typowa
dla przeciwników zakazu reklamy aptek, którzy ostatnio zmienili język przekazu, żądając, rzekomo w imieniu pacjentów, prawa
do informacji. Akcentowanie tego
prawa ma jednak określony cel.
Nowa narracja pozornie spycha
problem reklamy na dalszy plan,
kamuflując rzeczywiste intencje
organizacji
biznesowo-lobbingowych. Nie ulega przecież wątpliwości, że informacja jest istotną częścią przekazu stricte reklamowego. Tak więc domagając się
prawa do informacji, w gruncie
rzeczy chcą przywrócenia „starego porządku”, a właściwie chaosu, z wszechobecną ongiś reklamą aptek, zachętami i programami lojalnościowymi.
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Argument o nierównym
traktowaniu placówek obrotu pozaaptecznego (na przykład sklepy ogólnodostępne, stacje benzynowe, sieci handlowe) jest nieprawdziwy. Potwierdza, że osoby uczestniczące w dyskusji na
temat zakazu reklamy aptek nie
posiadają nawet elementarnej
wiedzy w tym zakresie albo świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną. Zgodnie z art. 94a
ust. 1a ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
zabroniona jest bowiem reklama
placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca
się do produktów leczniczych lub
wyrobów medycznych.
W „śniadaniu biznesowym”
lobbystów nie wziąłem udziału
nie tylko dlatego, że obawiałem
się niestrawności. Powody były te same, które podałem w liście do organizatorów tzw. okrągłego stołu farmaceutów w siedzibie BCC, pisząc, że nie będę
uczestniczył „w akcji lobbingowej
‹‹na temat możliwości doprecyzowania art. 94a ustawy – Prawo
farmaceutyczne››, prowadzonej
przez organizacje reprezentujące
przedsiębiorców działających na
rynku aptek. Organizacje te wielokrotnie ostro atakowały samorząd aptekarski, usiłując podważyć jego pozycję jako reprezentanta zawodu aptekarza i obrońcę jego interesów. Z gorzkich
doświadczeń członków naszego
samorządu zatrudnionych w aptekach prowadzonych przez niefarmaceutów wynika, że interesy przedsiębiorców działających
w branży farmaceutycznej często
pozostają w sprzeczności z istotą zawodu farmaceuty i obowiązującymi go zasadami etycznymi.

Nie może być naszej zgody na to,
by w sprawach dotyczących zawodu farmaceuty, zawodu zaufania publicznego, wypowiadali się
niefarmaceuci czy też zwykli lobbyści mieniący się ekspertami”.
Organizatorzy wspomnianej wyżej krucjaty zapraszają do
współpracy polityków. Na konferencji „Leki 2013” w Centrum
Prasowym PAP polemizowałem
z obecnym senatorem Bolesławem Piechą, który najwyraźniej
zapomniał, że jako przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
głosował za wprowadzeniem zakazu reklamy aptek. Przypomniałem zatem senatorowi jego ówczesne poglądy na ten temat.
Z kolei na posiedzeniu senackiej
Komisji Gospodarki Narodowej 6
listopada 2013 r. podkreśliłem, że
od wielu miesięcy trwa nieprzerwanie akcja lobbingowa organizacji zrzeszających przedsiębiorców niefarmaceutów działających
na rynku aptecznym, której celem jest zniesienie tego zakazu.
Wskazałem, że do Komisji Europejskiej trafiła niedawno skarga
w sprawie zakazu reklamy aptek,
złożona przez Konfederację Lewiatan, którą w tych działaniach
wspiera między innymi były minister sprawiedliwości Zbigniew
Ćwiąkalski. Tak więc presja wywierana jest na polski rząd także na forum międzynarodowym.
Wierząc głęboko, że nasz rząd
z powodzeniem odeprze i ten
atak zjednoczonej koalicji przeciwników zakazu reklamy aptek,
życzę premierowi, ministrom, posłom i senatorom konsekwencji w dalszym reformowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia
i porządkowaniu rynku farmaceutycznego. ■
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Rynek leków

Jak powstają
nowe leki?

– część II – Badania kliniczne

Opracowanie substancji chemicznej mającej potencjalne właściwości lecznicze oraz przebadanie jej
w testach przedklinicznych in vitro i in vivo, stanowi wstęp do badań klinicznych. Podczas testów wykonywanych na zdrowych i chorych ochotnikach potwierdza się wiarygodność danych zawartych w publikacjach naukowych oraz uzyskanych w trakcie dotychczasowych badań na zwierzętach.

Cel i definicja badań
klinicznych
Badania kliniczne przeprowadzane są po to, aby określić
skuteczność i bezpieczeństwo
produktu badanego w dawkach
stosowanych u ludzi, zanim trafi on na rynek apteczny, a następnie w ręce pacjentów. Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka definiuje badanie kliniczne jako „każde badanie, którego uczestnikami są ludzie i które
ma na celu odkrycie lub weryfikację klinicznego, farmakologicznego i/lub innego farmakodyna6

micznego działania jednego lub
więcej badanych produktów leczniczych i/lub identyfikację jakichkolwiek działań niepożądanych
jednego lub więcej badanych produktów leczniczych i/lub badanie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego
lub więcej produktów leczniczych
w celu określenia jego (ich) bezpieczeństwa i/lub skuteczności”.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne stanowi,
iż badaniem klinicznym jest „każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia, wchłaniania,
dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej licz-

by badanych produktów leczniczych, mając na uwadze bezpieczeństwo i skuteczność” (art. 2 pkt
2 ustawy). Prowadzone testy kliniczne mogą przyczyniać się do
znalezienia nowych metod zapobiegania, diagnozowania i terapii wielu chorób. Dzięki wielu badaniom klinicznym możliwy stał
się ogromny postęp w farmacji
i medycynie, mający bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie milionów ludzi na świecie. Badania kliniczne niejednokrotnie
stanowią jedyną szansę leczenia
dla wielu pacjentów (m.in. onkologicznych lub z HIV/AIDS).

Historia badań klinicznych
Pierwsze badania kliniczne przeprowadzane były bez jakiejkolwiek kontroli nadrzędnych
władz. Szkocki lekarz, James Lind
w 1754 r. podzielił na dwie grupy dwunastu członków załogi
marynarzy cierpiących na szkorAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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but (gnilec). Pierwszym sześciu
osobom podawał do posiłków
cydr (jabłecznik), wodę morską,
mieszaninę musztardy, czosnku i chrzanu, pozostali żeglarze
otrzymywali owoce cytrusowe
(pomarańcze i cytryny). Podczas
prowadzonej próby klinicznej,
Lind zauważył, że u osób, którym
podawał cytrusy dochodziło do
remisji choroby. Objawy gnilca
nie cofały się natomiast u marynarzy przydzielonych do pierwszej grupy.
Pod koniec XIX wieku, niemiecki chemik i odkrywca kwasu
acetylosalicylowego Felix Hoffman, zsyntetyzował heroinę. Następnie jego przełożony, inny
chemik Heinrich Dresser przetestował nowo odkrytą substancję
na sobie i swoich współpracownikach. Efektem wspomnianych
testów klinicznych było wprowadzenie heroiny do lecznictwa
w 1898 roku jako leku przeciwkaszlowego i przeciwbólowego. Substancja ta znajdowała się
w wielu syropach przeciwkaszlowych, a także pastylkach, tabletkach i eliksirach dostępnych
w europejskich i amerykańskich
aptekach. Dopiero w 1920 roku,
po wielu doniesieniach o silnym
potencjale uzależniającym heroiny, zabroniono produkcji specyfików na bazie tego narkotyku.
Pierwszym
prawidłowo
przeprowadzonym
badaniem
klinicznym z randomizacją (losowy przydział osób do grupy badanej i grupy kontrolnej)
było testowanie skuteczności
streptomycyny w leczeniu gruźlicy. W 1931 roku trzej naukowcy Amberson, McMahon i Pinner zastosowali metodę rozdziału losowego osób badanych za
pomocą rzutu monetą. Efektem
badania było ogłoszenie w 1948
roku skuteczności farmakoterapii streptomycyną u chorych na
gruźlicę.
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Uregulowania prawne
Badania kliniczne prowadzone są według ściśle określonych reguł. Dzięki temu zapewnione są niezbędne prawa i bezpieczeństwo ich uczestników.
Pierwsze przepisy prawne dotyczące testów klinicznych sięgają 1906 roku, kiedy to powołano w USA Agencję ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and
Drug Administration), działającą
do dziś. Jest to struktura odpowiedzialna za kontrolę żywności,
suplementów diety, kosmetyków
i leków w Stanach Zjednoczonych. W 1938 roku FDA wprowadził ustawę o Żywności, Lekach
i Kosmetykach (ang. FD&C Act,
Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Kolejny aktem prawnym
normującym zasady prowadzenia badań klinicznych, a w szczególności reguły odnoszące się do
ochrony uczestników badań, jest
Kodeks Norymberski. Ten etyczny regulamin sformułowany został w 1947 roku przez Trybunał
Wojskowy krajów alianckich. Kodeks ten powstał w wyniku procesów lekarzy-zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. Utworzono wówczas między innymi
10 zasad dopuszczalnych badań
nad wpływem leków na ludziach
– stały się one pierwowzorem dla
wielu późniejszych zbiorów norm.
Wśród zasad poruszono przede wszystkim obowiązek uzyskania świadomej zgody pacjenta
oraz wykazanie korzyści badania
przewyższających ryzyko. Zgodnie z wymienionym dekalogiem,
badany miał prawo do wycofania się z badania w każdym momencie. Prowadzący badanie miał
natomiast obowiązek przerwać
badanie, jeżeli zdrowie lub życie
jakiegokolwiek uczestnika było
zagrożone. W 1962 roku wprowadzono w USA tzw. popraw-

kę Kefauvera-Harrisa do ustawy
FD&C Act. Poprawka ta nakładała na przeprowadzających badania kliniczne wymóg udowodnienia bezpieczeństwa i skuteczności leku w danym wskazaniu
przed jego wprowadzeniem do
obrotu, a także obowiązek raportowania działań ubocznych i informowania o nich w ulotkach
o lekach. Była to reakcja na zagrożenia wynikające z badań nad
wpływem leków u ludzi, a zwłaszcza na tragiczne skutki stosowania talidomidu (wady wrodzone
płodu) jako antidotum na poranne mdłości u kobiet w ciąży. Był
on również przepisywany ciężarnym jako środek nasenny. Kolejną normą regulującą prowadzenie badań klinicznych jest Deklaracja Helsińska, wprowadzona
przez Światowe Stowarzyszenie
Medyczne (ang. WMA, World Medical Association) na zgromadzeniu w Helsinkach w 1964 roku.
W jej treści doszukać się można
przepisów mówiących o konieczności prowadzenia testów na ludziach zgodnie ze sztuką lekarską oraz w sposób maksymalnie
kontrolowany. Ten akt prawny
był do obecnego czasu aktualizowany pięć razy. Jego ostatnia
modyfikacja pochodzi z 2008 roku. Według Deklaracji, procedura
świadomej zgody nie może być
przeprowadzona, jeżeli pomiędzy
badaczem (lekarzem), a badanym
istnieje jakakolwiek forma zależności, która mogłaby potencjalnie wpłynąć na proces uzyskania
zgody lub gdy istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że pacjent wyraża zgodę pod przymusem. Ponadto, badanie musi mieć udokumentowane podstawy naukowe,
poprzedzone również badaniami przedklinicznymi na zwierzętach. Zgodnie z Deklaracją, musi zostać sporządzony protokół
badania (ang. CSP, Clinical Study
Protocol) zatwierdzony przez nie-►
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Rynek leków
►zależną komisję bioetyczną. Uregulowania zawarte w dokumencie podpisanym w Helsinkach
dotyczą również praw i obowiązków pacjenta, badacza i sponsora
badania (firmy farmaceutycznej).
Uczestnik badania musi zostać
poinformowany o metodzie, celu, ewentualnym ryzyku i potencjalnych korzyściach z badania.
Badacz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie kliniczne. W 1990 rok zaimplementowano pierwszy zbiór
zasad Dobrej Praktyki Klinicznej
(ang. GCP, Good Clinical Practice). Jednym z najważniejszych
założeń GCP było kierowanie się
w badaniu klinicznym dobrem
pacjenta. W 1996 roku opracowano szczegółowe i rozbudowane zbiory zasad norm etycznych
dotyczących badań klinicznych
i procedur komisji bioetycznych.
Te ostatnie – zgodnie z uchwalonymi regułami – mają stać na
straży zasad chroniących bezpieczeństwo i godność człowieka.
Powołano Międzynarodową Konferencję na rzecz Harmonizacji
(ang. ICH GCP, International Conference on Harmonization GCP).
Skupia ona instytucje regulujące
produkcję i rejestrację oraz obrót
lekami w krajach UE, USA i Japonii. ICH GCP jest ciałem prawnym
dokonującym harmonizacji norm
prawnych dotyczących badań klinicznych obowiązujących w wymienionych krajach. Wprowadzono specjalne struktury kontrolne
umożliwiające weryfikację przestrzegania zasad GCP przez jednostki prowadzące badania kliniczne. Są to wewnętrzne jednostki audytowe firm farmaceutycznych oraz instytucje rządowe zajmujące się prowadzeniem inspekcji badań klinicznych i rejestracją
leków. Przed rozpoczęciem badania, niezależna komisja bioetyczna ocenia jego zasadność i zgodność z etyką. W Polsce, oprócz
8

pozytywnej opinii niezależnej
komisji bioetycznej, firma farmaceutyczna musi również uzyskać
pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prawodawstwo unijne dotyczące badań klinicznych regulowane jest również przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/20/
WE z dnia 4 kwietnia 2001 roku
w sprawie zbliżania przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do
wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka. Jej podstawowe zasady dotyczą konieczności planowania wszystkich badań klinicznych zgodnie z zasadami GCP. Wspomniana Dyrektywa
nakazuje również prowadzenie
badania wyłącznie wtedy, gdy korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko, które może mu grozić.
W przypadku badań klinicznych
z udziałem dzieci, wymagana jest
zgoda nieletniego (jeżeli rozumie
sytuację związaną z badaniem)
oraz rodziców lub przedstawiciela ustawowego. Podczas przeprowadzania testów z udziałem dzieci należy również zminimalizować
ból i dyskomfort związany z wykonywaniem procedur badania.
Określono również definicje pojęć ciężkiego zdarzenia niepożądanego (ang. SAE, Serious Adverse
Event) oraz podejrzewanego niespodziewanego ciężkiego działania niepożądanego (ang. SUSAR,
Suspected Unexpected Serious
Adverse Reactions). Na mocy postanowień Dyrektywy utworzono także europejską bazę danych
badań klinicznych (ang. EudraCT,
European Clinical Trials Database). Kolejnym unijnym dokumentem regulującym prowadzenie

badań klinicznych jest Dyrektywa
Komisji 2005/28/WE z 8 kwietnia
2005 roku ustalająca zasady oraz
szczegółowe wytyczne dobrej
praktyki klinicznej w odniesieniu
do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów.

Uczestnicy badań klinicznych
W testach klinicznych biorą udział ochotnicy zdrowi lub
pacjenci. Przed dopuszczeniem
kandydata do uczestnictwa w badaniu, dokonuje się tzw. testów
przesiewowych (ang. screening),
sprawdzając czy ochotnik nadaje się do badania nad określonym lekiem. Proces screeningu
może obejmować mierzenie, ważenie ciała, wykonanie EKG, zdjęcia RTG, badanie moczu, krwi,
w tym badania serologiczne (np.
na nosicielstwo wirusa HIV, wirusa żółtaczki zakaźnej typu B lub
C). Kobiety ciężarne i karmiące
mogą być poddane badaniom
klinicznym jedynie wówczas, gdy
te pozbawione są jakiegokolwiek
ryzyka uszkodzenia płodu. Przed
podjęciem decyzji o włączeniu
do badania dzieci należy przeprowadzić szczegółową analizę
konieczności tego typu testu klinicznego z udziałem małoletnich.
Niezwykle istotna jest częstość
występowania choroby, w leczeniu której ma być stosowany farmaceutyk, a także stopień nasilenia schorzenia i dostępność istniejących alternatywnych sposobów terapii.

Fazy badań klinicznych
(3-10 lat)
I faza (6 miesięcy-1 rok)
Początkowo w badaniach
klinicznych bierze udział niewielAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Rynek leków
ka grupa zdrowych wolontariuszy (10-150 osób). Celem pierwszej fazy testów jest wstępne
poznanie odpowiedzi organizmu
na lek oraz ocena jego bezpieczeństwa u ludzi (m.in. ewentualna toksyczność) po pojedynczym i wielokrotnym podaniu,
a także ustalenie dawki substancji badanej. Jest to pierwsze badanie porównawcze działania
nowego leku i placebo (lub medykamentu standardowo stosowanego w terapii danej choroby). Na tym etapie badania klinicznego uzyskuje się parametry
farmakokinetyczne leku (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm,
wydalanie) - tzw. schemat ADME
(ang. Absorption, Distribution,
Metabolism, Excretion). Określane jest również stężenie substancji badanej we krwi i moczu
w różnych odstępach czasowych
po podaniu. Kontroli poddawane są także parametry dotyczące
bezpieczeństwa badanego (temperatura, ciśnienie tętnicze krwi,
tętno, EKG, testy laboratoryjne
itp.). Odnotowywane są wszelkie
interakcje z pożywieniem. Badania odbywają się w wyspecjalizowanych ośrodkach firm farmaceutycznych lub w warunkach
szpitalnych.
W badaniach pierwszej
fazy nad lekami onkologicznymi
uczestniczą osoby chore, u których spodziewane korzyści z podawania substancji badanej przewyższają ryzyko i u których metodami standardowymi nie udaje się uzyskać remisji, a ich stan
ogólny pozwala jeszcze na próbę leczenia. Nadrzędnym celem
tego etapu badania nad lekami przeciwnowotworowymi jest
ustalenie bezpieczeństwa substancji oraz maksymalnej tolerowanej przez pacjentów dawki
leku.

Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

II faza (1-2 lata)
Druga faza badań klinicznych przebiega nieco dłużej niż
poprzednia oraz jest przeprowadzana u 200-600 osób chorych
na określone schorzenie, najczęściej w więcej niż jednym ośrodku. Celem tego etapu testów jest
potwierdzenie właściwości farmakologicznych substancji badanej oraz określenie tzw. punktów
końcowych (ang. End Points), czyli wskaźników skuteczności substancji. Podczas badań klinicznych
II fazy dochodzi do ostatecznego
potwierdzenia skuteczności testowanego terapeutyku w danym schorzeniu oraz tolerancji
na ten lek. Poszukiwane są również związki pomiędzy jego bezpieczeństwem, a skutecznością
podczas krótkotrwałego i długotrwałego stosowania (tzw. ustalenie profilu bezpieczeństwa leku).
Określa się także ewentualne
skutki uboczne podawanej substancji oraz dokonuje się porównania jej działania wobec placebo
(lub leku standardowo stosowanego w leczeniu danej choroby)
metodą podwójnie ślepej próby
(ang. double-blind study). Według
tej metody, ani pacjent ani badacz (i cały personel medyczny)
nie wiedzą czy pacjentowi podawany jest lek badany, czy placebo
(lub lek standardowy, tzw. komparator).

teczności długotrwałej w schorzeniach przewlekłych. Na tym
etapie testów klinicznych dokonuje się również dalszej oceny zależności pomiędzy dawką a efektem farmakologicznym oraz tolerancji badanego leku i jego interakcji z innymi farmaceutykami.
Podobnie, jak w fazie drugiej, stosuje się tutaj metody podwójnej
ślepej próby oraz randomizacji
(czyli losowego doboru pacjentów). Ta ostatnia ma za zadanie
eliminować błędy badania, które
mogłyby powstać, gdyby przydział do obu badanych grup byłby nieprzypadkowy. Zebranie całej niezbędnej dokumentacji badania oraz wyniki potwierdzające
skuteczność badanego leku stanowią podstawę do ubiegania się
o rejestrację leku i wprowadzenie
do obrotu aptecznego. ■
mgr farm. Michał Mańka
Piśmiennictwo:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

III faza (1,5-7 lat)
Badania trzeciej fazy przeprowadzane są na dużej grupie
populacji chorych (1000-12000)
w ośrodkach w wielu krajach (tzw.
badania wieloośrodkowe). Są to
najczęściej pacjenci z powikłaniami oraz zaburzeniami funkcji narządów. Badania te mają na celu
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WITAMINY
W RECEPTURZE
Fot. Fotolia.com

APTECZNEJ
– Część II

W

poprzednim artykule rozpoczynającym
cykl prac na temat witamin w recepturze
aptecznej nie odnosiliśmy się celowo do
sposobu stosowania witaminy A w recepturze, nie
podaliśmy „złotego przepisu” na recepty złożone
z tą witaminą. Przedstawiliśmy skromny zarys – ku
przypomnieniu – właściwości biologicznych witaminy A, z odniesieniem do celowo niekompletnych
danych na temat preparatów dostępnych na rynku w formie umożliwiającej stosowanie w leku złożonym. Zamiarem naszym było wywołanie odrobiny dyskusji w środowisku aptekarskim – farmaceutów praktyków, co – sądząc po listach chyba nam
się udało.
W obecnym artykule, który mamy nadzieję stanie się odpowiedzią na zapytania czytelników,
chcielibyśmy zastanowić się nad zastosowaniem
witaminy A w recepturze, mając na uwadze przede wszystkim aspekt formalno-prawny (choć bliżej
nam do nauki niż prawa), a na drugim miejscu także
aspekt naukowy – merytoryczny.
Kolejność celowa, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania funkcjonowania szeroko pojętej
ochrony zdrowia. Ale podchodząc tak na przysłowiowy „zdrowy rozum” kolejność powinna być odwrotna, to względy merytoryczne powinny stanowić
priorytet w kwestii stanowienia prawa wykonywania leków (nie tylko recepturowych). Niestety, jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie względy merytorycz10

ne przegrywają z prawem stanowionym, które często jest bardzo zagmatwane, żeby nie powiedzieć,
że w niektórych aspektach ze sobą sprzeczne.
Ale do rzeczy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, czytamy
w §3.1., że osoba sporządzająca lek recepturowy do
wykonania leku recepturowego stosuje surowiec
o najniższym stężeniu, jeśli dany surowiec występuje w kilku stężeniach, a stężenie tego surowca nie
zostało w recepcie określone – tabela 1. W związku
z takim zapisem, należy w naszym odczuciu podzielić zapisy witaminy A na receptach złożonych na te
w jednostkach „j.m.” – czyli zapis z podaniem dawki/
stężenia i na te „inne” w gramach bądź w mililitrach
– czyli zapis z podaniem ilości. Zatem, jeżeli nie
określono w recepcie stężenia surowca (np. zapis:
Vit. A liquidum 2,0 lub Vit. A liquidum 2,0ml) – a jest
to zapis ilości, to należy użyć 2,0g lub 2,0ml surowca
o najmniejszym stężeniu z zarejestrowanych. Z kolei
przy zapisie typu: Vit. A liquidum 250 000 j.m. mamy do czynienia z zapisem stężenia, i wydaje się zasadnym użycie produktów dopuszczonych do obrotu na terenie RP zamieszczonych w Urzędowym
Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wskazanych w rozporządzeniu MZ z 2012 r.
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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Tabela 1. Skan fragmentu rozporządzenia Ministra
Zdrowia „…w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.”

z nas uznałaby to za literówkę i stwierdziła, że to
preparaty tożsame – tabela 2.
W świetle prezentowanych dotychczas aktów
prawnych i informacji, do sporządzenia leku recepturowego powinniśmy użyć witaminy A z Preparatu 1 (preparaty omówione w poprzednim artykule
w ogóle nie wchodzą w rachubę ze względu na wyższe stężenie witaminy A).
Spróbujmy prześledzić, jak to wychodzi w obliczeniach na podstawie dość popularnej w typie hipotetycznej recepty zawierającej witaminę A – przykład 1:
Rp.
Vit. A liq. 300 000 j.m.
3% Solutio Acidi borici 10,0
Eucerini
Lanolini aa ad 100,0

Jak się to ma do witaminy A omawianej w poprzednim artykule? Przedstawiliśmy preparaty witaminy A dostępne na rynku celowo pomijając jeden. Zauważyły to dociekliwe Czytelniczki. Byliśmy
ciekawi, czy większość farmaceutów-aptekarzy dostrzegła tę jakże subtelną różnicę. Różnica – oprócz
oczywiście podmiotu wytwarzającego – tkwi w stężeniu witaminy A i wynosi ona około 63 j.m. witaminy A, czyli 0,037mg witaminy A w jednej kropli, co
daje 2,7 mg w mililitrze. W mililitrze różnica dawki
witaminy A wynosi ok 10%.
W związku z powyższym nasuwa się, dość
istotne pytanie: dlaczego dopuszczono do obrotu
preparaty o tak zbliżonej dawce, czy po to, aby ułatwić sporządzanie leku recepturowego i skuteczną
farmakoterapię, czy może raczej dlatego, aby wprowadzić nazwijmy to „mały zamęt”. Szczególnie zasadne staje się to pytanie, jeśli spojrzymy na zawartość witaminy A w jednej kropli w j.m. Większość

Do wykonania tej recepty potrzebuję 300.000
j.m. witaminy A
Zakładamy użycie Preparatu 1: jedna kropla
zawiera 1607 j.m., stąd też potrzebujemy zużyć

Odmierzenie takiej ilości kropli byłoby zbyt
uciążliwe, należy więc przeliczyć na gramy.
W 1 ml mamy 45 000 j.m., to 300 000 j.m. będzie w 6,6666 ml.
Gęstość tych kropli wynosi... – niestety, mimo
usilnych starań nie jesteśmy w stanie dotrzeć do takiej informacji zwłaszcza, że nawet w ulotce informacyjnej pacjent jest zobligowany do odmierzania nawet 200 kropli na dawkę. Tak, więc pozostaje nam po pierwsze eksperymentalne ustalenie gęstości kropli, co w warunkach aptecznych może być
dość uciążliwe. W trakcie wyznaczania eksperymen-

Tabela 2. Różnice pomiędzy preparatami.

Rodzaj
preparatu

Ilość
j.m. w 1ml

1 ml

1 kropla zawiera

Dodatkowa substancja
aktywna

Preparat 1

45 000 j.m.

około 28 kropli

1607 j.m.

butylohydroksyanizol

Preparat 2

50 000 j.m.

około 30 kropli

1670 j.m.

--►

Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

11

Wszechnica aptekarska
►talnego proszę brać pod uwagę, że jest to wartość

wyznaczona dla konkretnej serii i nie możemy brać
odpowiedzialności za ewentualne różnice. Drugą
drogą rozwiązania jest żmudne liczenie ilości kropli.
Gdybyśmy zastosowali drugi preparat to:
jedna kropla zawiera 1670 j.m., czyli potrzebujemy:

W 1 ml mamy 50.000 j.m., to 300 000 będzie
w 6 ml.
Gęstość tych kropli wynosi 1,083, stąd potrzebuję 6,5 g roztworu witaminy A z Preparatu 2.
Z przedstawionych obliczeń widać wyraźnie,
że różnice nie są zbyt duże. Jako farmaceuci staramy się oczywiście o dokładne wykonanie preparatu.
Mimo wszystko, jednak zawsze wykonujemy preparat z większą lub mniejszą dokładnością. Tolerancja
tej dokładności jest nam zawsze narzucona z góry
zazwyczaj na podstawie monografii farmakopealnej. Podobnie preparaty handlowe są wykonywane z określoną dokładnością. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi przez nas w trakcie rozmów
z przedstawicielami przemysłu – ponieważ brak jest
farmakopealnej normy dotyczącej dokładności dozowania i dokładności dawki tego typu preparatów
– przyjmuje się tak samo, jak normy dla preparatów

Na podstawie tabeli 2
w Preparacie 1 mamy:
28 kropli/ml x 10 ml, czyli w opakowaniu 280 kropli
x 1607 j.m. = 449 960 j.m. w opakowaniu.
W Preparacie 2 mamy:
30 kropli/ml x 10 ml, czyli w opakowaniu 300 kropli
x 1670j.m. = 501 000 j.m. w opakowaniu.
Różnica wynosi 51 040 j.m. na opakowanie jednostkowe, czyli 10 ml.
Otwartym pytaniem pozostaje kwestia, w jakim celu został wprowadzony na rynek preparat
różniący się od obecnego na rynku o 10 %. Bo idąc
tym tropem, można oczekiwać, że w przyszłości może zostać wprowadzony na rynek preparat witaminy
A o stężeniu np. 1 j.m. w 1 ml i wówczas ten preparat należałoby stosować do receptury. Na tym etapie większość z nas aptekarzy stwierdziłaby, że no
cóż, trudno, w takim razie mogę do receptury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 2002 r. stosować
jedynie Preparat 1, w przeciwnym razie popełniam
błąd i narażam się na sankcje np. stracę refundację. Otóż nie, ponieważ jest jeszcze rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012, również
obowiązujące – tabela 3, w którym czytamy, że jako surowiec do receptury możemy stosować zarówno preparat: Vitaminum A (Retinolum) płyn doustny, jak i preparat Vitaminum A Hasco (Retinolum)
krople doustne, roztwór, jak i Vitaminum A (Retinoli
palmitas) krople doustne, roztwór.
Tak, więc z tego zapisu wynika, że do receptury możemy wziąć:
1. Preparat Vitaminum A (Retinolum) zarejestrowany jako płyn doustny – oczywiście
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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jednodawkowych, czyli bez wdawania się w szczegóły, około 10 %. Tak więc różnice w tolerancji między różnymi seriami tego samego preparatu mogą
być takie same, jak różnica pomiędzy Preparatem
1 i Preparatem 2.
Powyżej napisaliśmy, że różnice wynikające
z dawki określonej przez producenta wynoszą ok.
10%, ale nie braliśmy pod uwagę tolerancji dokładności technologicznej i tolerancji wynikającej z różnej gęstości preparatu. Przyjrzyjmy się bliżej danym
podawanym przez producentów – tabela 2
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami, różnica w ilości poszczególnych preparatów wynosi 10
% dawki.
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w najmniejszym zarejestrowanym stężeniu
(zgodnie z rozp. MZ z 2002 r.),
2. Preparat Vitaminum A Hasco (Retinolum)
zarejestrowany jako krople doustne, roztwór
– oczywiście w najmniejszym zarejestrowanym stężeniu (zgodnie z rozp. MZ z 2002 r.),
3. oraz Preparat Vitaminum A (Retinoli palmitas), krople doustne, roztwór, – oczywiście
w najmniejszym zarejestrowanym stężeniu
(zgodnie z rozp. MZ z 2002 r.).
Informacji dotyczących poszczególnych preparatów moglibyśmy szukać w Charakterystykach
Produktów Leczniczych – niestety CHPL-i dotyczących preparatów witaminy A na próżno szukać na
stronie Urzędu Rejestracji.
Tak, więc nie należy się obawiać, tak jak nasze
uważne Czytelniczki, które nadesłały zapytanie, że
sugerowaliśmy wykorzystywanie do receptury niewłaściwych preparatów witaminy A, ponieważ Vitaminum A i Vitaminum A Hasco są dla rozporządzeniodawcy różnymi preparatami.
Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje, czy mając taki zapis, jak na recepcie Przykład 1, możemy
do wykonania użyć preparatu Vitaminum A Hasco?
Czy do tego stopnia jest to inny preparat? Ale w tej
kwestii powinien o opinię do Konsultanta Krajowego wystąpić NFZ, a odpowiedź powinna być – naszym skromnym zdaniem – twierdząca, że owszem,
możemy. Podobnie – w naszym mniemaniu – do
użycia w recepturze powinien być dopuszczony
preparat witaminy A – roztwór olejowy (patrz artykuł poprzedni), jako praktycznie witamina A „in substantia”, czyli jako surowiec recepturowy.
Uważamy, że Konsultant Krajowy i Władze Samorządu Aptekarskiego powinny zasugerować Ministerstwu Zdrowia zmianę w rozporządzeniu z 2002
r. tak, aby niemożliwym była sytuacja wprowadzania
na rynek coraz to bardziej rozcieńczonych form witaminy A. Przecież im bardziej rozcieńczona forma,
tym więcej substancji dodatkowych. I dalej, im bardziej rozcieńczona forma, tym więcej rozcieńczonego preparatu należy wprowadzić do realizowanego składu recepty, np. kosztem vehiculum. Przy
takim toku postępowania, wykonanie postaci leku
o określonej masie (np. 2,0g czopki), może okazać
się w przyszłości niewykonalne. Smutnym jest to, że
nasze pole działalności zawodowej zajmują i to nie
tylko w recepturze, kwestie zastanawiania się nieAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Tabela 3. Skan fragmentu rozporządzenia Ministra
Zdrowia „…w sprawie leków, które mogą być traktowane, jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.”

jednokrotnie z lękiem nad interpretacją coraz bardziej zawiłych, wieloznacznych i niezrozumiałych do
końca przepisów, niż rzeczowa merytoryczna dyskusja o leku i pacjencie.   
To może na koniec jeszcze inna interpretacja
– oczywiście nasza subiektywna. W związku z takim
zapisem prawnym rozporządzeń, szczególnie tego
z 2002 r., może należy rozdzielić zapisy witaminy
A na receptach złożonych na te w jednostkach „j.m.”
– czyli zapis z podaniem dawki/stężenia i na te „inne” w gramach bądź w mililitrach – czyli zapis z podaniem ilości. Może należy zastanowić się nad obowiązkiem zapisu lekarskiego witaminy A na receptach złożonych tylko i wyłącznie w postaci j.m. Zatem, jeżeli nie określono w recepcie stężenia surowca (np. zapis: Vit. A liquidum 2,0 lub Vit. A liquidum
2,0ml) – a jest to zapis ilości, to należy użyć 2,0 g
lub 2,0 ml surowca o najmniejszym stężeniu z zarejestrowanych. Z kolei przy zapisie typu: Vit. A liquidum 250 000 j.m. mamy do czynienia z zapisem
stężenia i wydaje się zasadnym użycie produktów
dopuszczonych do obrotu na terenie RP, zamieszczonych w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazanych w rozporządzeniu MZ z 2012 r. (tabela 3). ■
dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk

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

dr n. farm. Michał J. Nachajski

adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Wpływ zabiegów kulinarnych
na zawartość składników
odżywczych

L

udzie przetwarzają żywność od tysiącleci. Poprzez ługowanie żołędzi
w popiele pozbywano się
substancji toksycznych, w wyniku blanszowania roślin zwiększano przyswajalność składników pokarmowych, rozmaite surowce moczono, myto i opalano,
aby pozbyć się brudu i potencjalnych, szkodliwych pasożytów.
W okresie, gdy zaczęły pojawiać
się narzędzia i naczynia kuchenne, przyrządzanie potraw stało
się łatwiejsze i dało możliwość
zmiany właściwości potraw tak,
aby były one smaczne i bardziej
pożywne. Już w starożytności zaczęto zwracać szczególną uwagę na właściwości prozdrowotne
pokarmów. Wojny, okresy głodu,
przemiany polityczne i kulturowe, wywierały
silny wpływ na
postępowanie
ludzi z surowcami przeznaczonymi do konsumpcji, a rozwój
14

technologiczny, jaki dokonał się
w XIX wieku, dał możliwość rozkwitu przetwórstwa żywności.
Z tego też względu czasy nam
obecne stoją pod znakiem niezliczonych zabiegów, wykonywanych na surowcach, korzystania z produktów zastępczych czy
wszechobecnych dodatków do
żywności.
Pojęcie przetwarzania żywności rozważa się zwykle na
dwóch podstawowych płaszczyznach, produkcyjnej – przemysłowej, oraz na poziomie „domowym” – ściśle związanym z coprzygotowywaniem
dziennym
pokarmów. Podczas działalności
przemysłowej su-

Fot. Fotolia.com

w codziennym posiłku
rowce poddawane są obróbce na
drodze skomplikowanych procesów technologicznych, a produkt
końcowy często zostaje wzbogacony różnego rodzaju dodatkami
i poddany rozmaitym zabiegom
higienizacji. Druga sfera obejmuje zabiegi, które wykonują konsumenci, a więc to, w jaki sposób
sporządzamy codzienny posiłek
i jakich metod do tego używamy. Proces przetwarzania żywności w gospodarstwie domowym składa się zazwyczaj z kilku
czynności powiązanych ze sobą:
musimy coś umyć, obrać, posiekać, pokruszyć, zetrzeć, rozdrobnić, a w końcu ugotować, usmażyć, zblanszować, upiec, uwędzić.
Niestety wszystkie etapy obróbki wykorzystywane są w wielu
przypadkach nieodpowiednio, często
nadmiernie, bezmyślnie
i niekoniecznie
ich konAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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sekwencją jest poprawa jakości,
strawności, a także parametrów
użytkowych pokarmów czy dań.
Dlatego też niezwykle ważnym
jest, aby postępować z surowcami żywieniowymi rozsądnie,
przyrządzać je prawidłowo, przetwarzać tak, aby doprowadzić do
jak najmniejszych start i równocześnie, by nie zaszły procesy obniżające jakość żywności. Celem
niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, jak decyzja o sposobie przetwarzania surowca, może
wpływać na składniki pokarmowe, zawartość witamin i substancji mineralnych oraz przedstawienie zagrożeń związanych z nieprzyrządzaniem
prawidłowym
potraw.
Podczas obróbki wstępnej,
na etapie rozdrabniania pokarmu bogatego w tłuszcze (mięso, ryby), pod wpływem światła
i tlenu, dochodzi często do utleniania składników pokarmowych.
Proces ten prowadzi do obniżenia wartości odżywczej, szkodliwych przemian chemicznych
i ma wpływ na walory smakowo –
zapachowe potraw. Dlatego też,
ze względów zdrowotnych, powinno dokonywać się zakupów
półproduktów jak najmniej przetworzonych, na przykład świeżego mięsa „w kawałku”, a nie zamrożonych i mocno
rozdrobnionych.
Zabiegi kuchenne,
takie jak gotowanie, obarczone są
stosunkowo niskim
ryzykiem szkodliwości przemian
tłuszczów zawartych w obrabianych pokarmach.
Największe niebezpieczeństwo
powstawania
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

toksycznych substancji występuje podczas smażenia, w wyniku którego dochodzi do gwałtownej zmiany temperatury oraz
pieczenia, w przypadku którego
ogrzewanie trwa bardzo długo,
a temperatura oscyluje w zakresie 200°C. Podczas wszelkich zabiegów kulinarnych, związanych
z obróbką cieplną, w szczególności podczas długiego smażenia
i pieczenia w temperaturze powyżej 180°C, bardzo często dochodzi do niekorzystnych zmian
chemicznych w tłuszczach.
Wśród najistotniejszych reakcji, które zachodzą w tłuszczu podczas smażenia i pieczenia, należy wymienić przemiany
hydrolityczne, oksydacyjne i polimeryzacyjne. Dlatego też nie
tylko sposób przetwarzania pokarmów bogatych w tłuszcz, ale
również dobór samych tłuszczów, które są wykorzystywane,
może wpływać na zdrowotność,
walory i smak finalnego produktu. Hydroliza tłuszczów zachodzi
pod wpływem wody, którą zawiera przetwarzany surowiec. Woda, mając kontakt z rozgrzanym
tłuszczem, bierze udział w jego
rozkładzie. W efekcie przemian
hydrolitycznych powstają wolne kwasy tłuszczowe, mono – i diacyloglicerole, a w końcu

również – glicerol. Ze względów
żywieniowych i dietetycznych,
częściowo zhydrolizowane tłuszcze są łatwiej przyswajalne, dzięki właściwościom emulgującym
zawartych w nich mono– i diacyglogliceroli, co sprzyja ich rozproszeniu, zwiększa obszar kontaktu z enzymami jelitowymi oraz
ułatwia procesy wchłaniania. Glicerol, powstały podczas hydrolizy tłuszczów w trakcie ciągłego
i długotrwałego ogrzewania, ulega degradacji do akroleiny, substancji bardzo szkodliwej i niebezpiecznej dla zdrowia. Objawia się to bardzo nieprzyjemnym,
charakterystycznym aromatem
oraz intensywnym dymieniem.
Akroleina to związek mogący mieć charakter rakotwórczy. Wykazano iż działa destrukcyjnie na DNA oraz jego białka
naprawcze. Tłuszcze, które zostały kilkukrotnie lub długotrwale poddane działaniu wysokiej
temperatury (smażenie, pieczenie), ulegają utlenianiu i polimeryzacji. Początek etapu utleniania charakteryzuje się typowym
aromatem niektórych tłuszczów
(np. olej palmowy – słodki podobny do fiołkowego). Sam proces oksydacji rozpoczyna się od
utworzenia reaktywnych rodników, dających początek wielu reakcjom chemicznych. W wyniku
utleniania obserwowane jest pojawienie się nadtlenków i wodorotlenków lipidów.
Powstałe w ten
sposób związki mogą mieć
charakter bardzo szkodliwy
i niebezpieczny
dla zdrowia (aldehydy, ketony,
węglowodory, etery, związki hydroksylowe).
►
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Kolejnym procesem, zachodzącym podczas smażenia
są procesy polimeryzacji, polegające na łączeniu się ze sobą
triglicerydów i innych produktów
ich utleniania. Powstałe polimery, ze względu na dużą lepkość,
doprowadzają do pojawienia się
charakterystycznego ciemnienia.
Związki te w znacznym stopniu
obniżają przyswajalność tłuszczów i ich strawność, mogą drażnić śluzówkę przewodu pokarmowego, zaburzać pracę wątroby, metabolizm witamin grupy B
oraz wykazywać działanie mutagenne.
Podczas grillowania i wędzenia produktów bogatych
w tłuszcz mogą powstawać genotoksyczne i kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Wytwarzane są
w wyniku pirolizy tłuszczu, a ich
dodatkowym źródłem podczas
wędzenia może być sam dym.
Według WHO aż 99% spożywanych przez ludzi WWA pochodzi
z żywności.
Szczególnie niepożądaną
cechą tłuszczów, w przypadku
stosowania ich do termicznego
przetwarzania żywności, jest wysoka zawartość kwasów wielonienasyconych, ulegających podczas
procesu smażenia bardzo niekorzystnym przemianom. Należą
do nich m.in. olej słonecznikowy,
sojowy i lniany. Natomiast optymalne do smażenia są oleje, charakteryzujące się wysoką temperaturą topnienia to
między innymi olej
palmowy, smalec (nieprzemysłowy) lub
oleje rafinowane z ryżu,
oliwek,
ewentualnie rzepaku.
16

Należy także z rozwagą dobierać rodzaj tłuszczu do przyrządzania konkretnych pokarmów. Na przykład frytki smażone
na oleju rafinowanym odznaczają się niższą zawartością neurotoksycznego, genotoksycznego
i kancerogennego akrylamidu,
aniżeli smażone w oleju tłoczonym na zimno. Nie można również wykorzystywać kilkukrotnie
tego samego tłuszczu. Potrawy
powinno się smażyć i piec jak
najkrócej, na dobrze rozgrzanym,
nie dymiącym tłuszczu. Korzystając natomiast z grilla węglowego,
aby zapobiec wytwarzaniu WWA,
wskazanym jest korzystanie z tacek aluminiowych.
W trakcie obróbki wstępnej surowców bogatych w białko, szczególne znaczenie ma ich
moczenie, oraz samo mycie. Podczas obmywania mięsa dochodzi do wypłukiwania frakcji białkowych z powierzchni, więc nie
należy tego robić z rozdrobnionymi surowcami. Sama obróbka
termiczna, jak długotrwałe pieczenie i smażenie, prowadzi do
zmniejszenia przyswajalności całej gamy aminokwasów. Szczególną uwagę należy zwrócić na
cysteinę, lizynę, metioninę, tryptofan, argininę i leucynę. Biologiczna dostępność aminokwasów w mięsie, rybach, mączce
rybnej i w izolatach białkowych
zmniejsza się znacząco po ogrzewaniu w tempera-

turze 115oC – 130oC po upływie
kilku godzin. Przykładem wpływu
zbyt wysokiej temperatury, stosowanej podczas przetwarzania
żywności, są straty lizyny podczas
wędzenia mięsa makreli. Ubytki tego aminokwasu w zakresie
temperaturowym
80oC-120oC,
przy krótkiej ekspozycji są bardzo
małe, lecz w tym samym procesie trwającym przez cztery godziny w temperaturze 120oC mogą
wynosić nawet 15%. W warunkach 115oC-160oC ziarna większości zbóż poddawane prażeniu
narażone są na dużą degradację
aminokwasów. Straty cysteiny
i cystyny w białkach soi ogrzewanych przez dwie godziny w temperaturze 100oC wynoszą około
30%.
Krótkotrwałe przetwarzanie produktów bogatych w białko (mięso, ryby) w temperaturze
około 300oC (pieczenie nad otwartym ogniem) może prowadzić
do powstawania mutagennych,
heterocyklicznych amin aromatycznych (HAA). W literaturze
naukowej możemy odnaleźć doniesienia z badań prowadzonych
na szczurach z których wynika,
że mutageny typu HAA obecne w żywności są wydzielane do
mleka i mogą generować powstawanie adduktów DNA w wątrobie noworodków, co w konsekwencji może przyczyniać się
do inicjacji procesu transformacji
nowotworowej.
Przemiany reologiczne
i organoleptyczne zachodzą
w białkach głównie
podczas długotrwałej
obróbki termicznej.
Szczególnie widoczne są w mięsach, których ogrzewanie powoduje obkurczanie się włókien mięśniowych, powodując ich twardnienie, zaś kolagen
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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zamienia się w żelatynę, co z kolei zmiękcza je. Wypadkowa tych
dwóch reakcji stanowi o twardości mięsa, z tego też względu
mięso pochodzące z różnych źródeł, różnych gatunków zwierząt,
o innym wieku różni się przydatnością i sposobem pieczenia.
W wyniku podwyższonej temperatury dochodzi również do
znacznej utraty wody, dzieje się
tak w wyniku reorganizacji sieci
białkowych i denaturacji białek.
Skala tego zjawiska określana jest
przez zakres i czas działania temperatury. Podczas pieczenia mięs
notowana utrata jest w granicach
40%, zaś w rybach około 20% całkowitej zawartości wody. Zmiany
zabarwienia, towarzyszące obróbce kulinarnej, wynikają głównie z reakcji grup aminowych
białek oraz grup aldehydowych
sacharydów lub produktów z reakcji utleniania lipidów. Zjawisko
to, zachodzące w podwyższonej
temperaturze nazywane jest brunatnieniem karboksylowo-aminowym. Na kolor przyrządzanych
produktów z dużą zawartością
białka wpływ mają również zachodzące reakcje enzymatyczne.
Reakcjom barwnym ulegają także podgrzane chromoproteiny,
znajdujące się w mięśniach i krwi.
Ogrzewanie surowców o wysokiej zawartości białka, skutkować
może także zmianą walorów zapachowych. Dzieję się tak głównie za przyczyną rozkładu struktur białkowych w nich zawartych
oraz rozpadu reszt aminokwasowych. Do charakterystycznych
substancji zapachowych, których
prekursorami są białka, należą

m.in. kwas fenylooctowy, indol,
kwas 2-metylobutanowy.
Powinno się więc dobierać warunki i metody przetwarzania produktów wysokobiałkowych w sposób rozsądny, pamiętając jednocześnie, że obróbka
termiczna w wielu przypadkach
jest konieczna. By w pełni wykorzystać potencjalną biologiczną wartość białek nasion roślin
strączkowych i oleistych, przede
wszystkim podczas przetwarzania żywności, powinno dochodzić do unieczynnienia lub wyeliminowania szkodliwych inhibitorów proteinaz, lektyn i niektórych
alergenów.
Węglowodany są najmniej
wrażliwymi na przetwarzanie
żywności składnikami odżywczymi pożywienia. Podczas obróbki
wstępnej jedynie długie moczenie produktu może przyczynić
się do niewielkich strat cukrów.
Sama obróbka termiczna i zachodzące podczas niej między
innymi hydroliza i dekstrynizacja polisacharydów, zawartych
w surowcach roślinnych (na przykład skrobi, inuliny czy stachiozy), umożliwia wykorzystanie węglowodanów trudno strawnych
w stanie surowym. Hydroliza nie
wpływa negatywnie na wartość
odżywczą cukrów, natomiast
dekstrynizacja w obecności białek prowadzi do szeregu reakcji
inicjowanych bezpośrednim oddziaływaniem pomiędzy grupą
karbonylową lub hemiacetalową
cukrów redukujących, a grupą
aminową aminokwasów lub peptydów, zwanych reakcją nieenzymatycznego brązowienia Millar-

da. W trakcie pieczenia i smażenia mogą tworzyć się zarówno
substancje prozdrowotne takie
jak melanoidyny w kawie, kakao,
miodzie, jak również wywierające znaczący negatywny wpływ na
zdrowie (na przykład akrylamid
o którym wspomniano w związku
z przetwarzaniem produktów bogatych w białko).
Składniki mineralne i witaminy podczas przetwarzania żywności zachowują się różnorodnie,
w zależności od rodzaju produktu
poddanego obróbce oraz samych
zabiegów stosowanych podczas
przygotowywania i przerobu surowców będących ich źródłem.
Najwięcej strat magnezu, wapnia
i żelaza powstaje podczas obierania warzyw i owoców w trakcie obróbki wstępnej. W czasie rozdrabniania ziaren bogatych w składniki mineralne usuwa się około 50%
ogólnej ich ilości, w tym do 90%
magnezu. Niacyna, pirydoksyna i tiamina są także eliminowane w dużym stopniu między innymi podczas przemiału (do 75%
strat). Na działanie tlenu i światła (krojenie mięsa, ryb, owoców,
szatkowanie warzyw) wrażliwe są
witaminy A, D, E, K, B5, B12 i C. Pokrojony w plasterki ogórek traci
30% kwasu askorbinowego, zaś
przekrojenie pomidora powoduje
ubytek witaminy C o 50% w przeciągu pierwszej godziny. Tiaminę
niszczy tlen (dlatego na przykład
wątrobę wieprzową należy przygotowywać tuż przed podaniem),
a witaminy B1 i B2 – światło, przykładowo w mleku z dostępem do
światła straty ryboflawiny mogą
sięgać aż 80%.

►
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Długotrwałe moczenie surowców również determinuje ogromne straty w zawartości
składników mineralnych i rozpuszczalnych w wodzie witamin.
Podczas namaczania nasion roślin
strączkowych, nawet 40% witaminy PP ulega degradacji, natomiast
podczas moczenia ryb można
pozbyć się aż do 60% wartościowych składników mineralnych.
Gdy moczy się obrane ziemniaki
straty witaminy C wynoszą około 10%. W trakcie tradycyjnego
gotowania lub blanszowania warzyw dochodzi do ekstrakcji substancji mineralnych i związanych
z tym strat rzędu 30-65% potasu, 15-70% magnezu i miedzi, 1020% cynku. Blanszowanie warzyw
powoduje ubytki kwasu foliowego na poziomie 70%. Szczególnie wrażliwe na starty witamin B1,
B5 i B6 są owoce i warzywa, które
podczas tradycyjnego gotowania tracą odpowiednio: 10-60%,
maksymalnie 25% i aż 80% tych
witamin. Bardzo istotny jest sam
przebieg gotowania, np. rozpoczęcie procesu od zimnej wody
podczas przygotowywania ziemniaków generuje do 41% strat witaminy C w końcowym posiłku.
Substancje te przechodzą do wywaru i pozostają w wodzie. Podczas obróbki termicznej związanej z pieczeniem i smażeniem,
prowadzonym w wysokiej temperaturze, występuje około 30%
utrata witaminy A, a ergokalcyferol w temperaturze 160-190°C przechodzi w biologicznie nieaktywne izomery. Wypiek pieczywa może
zniszczyć do 15% witaminy B6, a około 4060% witaminy B1 tracone jest podczas pieczenia mięsa.
18

W związku z powyższym
już na etapie obróbki wstępnej
produktu należy mieć na uwadze,
iż długotrwałe, nieodpowiednie
mycie surowców może doprowadzić do strat. Nie należy moczyć
produktów przed gotowaniem
i jeśli to już konieczne – obierać
bardzo cienko. Wskazane jest także używanie wyłącznie ostrych,
nie zardzewiałych narzędzi podczas obróbki wstępnej (śladowe ilości żelaza i miedzi mogą
wpływać katalitycznie na rozpad
witamin C i E). Surowce bogate
w minerały i składniki mineralne
winny być także przygotowywane z rozwagą podczas obróbki
zasadniczej i z wykorzystaniem
najmniej inwazyjnych procesów
(gotowanie na parze, smażenie
bez tłuszczu). Dzięki temu będzie
możliwe zachowanie największej
ilości wartościowych składników
mineralnych i witamin.
Przetwarzanie żywności jest
codziennością w wielu gospodarstwach domowych, procesem na
który zwykle składają się: obróbka wstępna (czyszczenie, płukanie, krojenie) oraz obróbka zasadnicza (związana z termicznym
przetwarzaniem żywności). Oba
te etapy mają swoje cele i uzasadnienie oczywistego zastosowania, związane z wyeliminowa-

niem niepożądanych zanieczyszczeń, drobnoustrojów, składników nieodżywczych, inaktywacją
enzymów, zwiększeniem strawności i przyswajalności składników odżywczych, poprawą struktury, konsystencji i nadaniem
odpowiednich cech organoleptycznych przygotowywanemu do
konsumpcji pokarmowi. Zastosowanie zabiegów związanych
z obróbką, oprócz przytoczonych
korzyści, często wpływa równocześnie destrukcyjnie na składniki prozdrowotne konsumowanego pokarmu, wywołując ich straty
na każdym etapie przetwarzania.
Do powstania większych ubytków
przyczynia się przede wszystkim
brak wiedzy i niedbałość przyrządzającego posiłek. Jako przykład
wspomnijmy, że poprawną technologię przygotowania ziemniaków (na etapie obróbki wstępnej
i dobrania odpowiednich parametrów obróbki termicznej) stosuje około 20% ankietowanych,
natomiast warzyw zielonych i buraków – jedynie 10% ankietowanych.
Przetwarzanie żywności
związane jest nie tylko z występowaniem strat witamin, składników mineralnych, i składników
pokarmowych produktów. Często może także prowadzić do ekspozycji organizmu na substancje
szkodliwe, powstające podczas
nieprawidłowej obróbki. Powinniśmy dokonywać świadomego
wyboru, zarówno półproduktów
(świeże warzywa, owoce, mięso
w kawałku), narzędzi (odpowiednie noże, sztućce, tarki, patelnie,
garnki) oraz metod (krótkotrwałe mycie w zimnej wodzie, gotowanie na parze, odpowiednie
parametry smażenia, gotowania, pieczenia), jak
i urządzeń do prowad z e n i a obróbki. Nadchodzące
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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święta Bożego Narodzenia to
dobra okazja, by pomyśleć, czy
to, w jaki sposób przygotowujemy żywność, nie pozbawia jej
nadmiernych ilości składników
niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu, lub – co dużo gorsze – czy
nie narażamy siebie i innych na
niebezpieczne produkty przemiany substancji zawartych w żywności. ■
mgr Michał Stawarczyk
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Sport to zdrowie

Zapraszamy na XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w Narciarstwie Alpejskim – Karpacz 2014
Rozpoczynamy przygotowania do Mistrzostw Narciarskich. Celem naszych
wspólnych działań jest, jak
zawsze, integracja środowiska farmaceutycznego i ich
rodzin z różnych regionów
Polski, a także wspaniała zabawa, podczas której można podszkolić umiejętności
narciarskie, uczestniczyć w zawodach profesjonalnie przygotowanych, a także pobawić się w gronie
przyjaciół i miłośników narciarstwa.
Przewidujemy następujący harmonogram:
Spotkanie integracyjne przed zawodami, w piątek 24 stycznia 2014 w „Chacie Karkonoskiej”
w Karpaczu, ulica Wolna 4, o godz. 19.00 (rozdanie
numerów startowych dla obecnych i ostatnie komunikaty związane z zawodami).
Sobota - dzień zawodów. Spotykamy się na
stoku „Karpatka” przy ul. Myśliwskiej w Karpaczu
(sztucznie naśnieżny w razie potrzeby). Tam ro-
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zegrane zostały ostatnie Mistrzostwa (dojazd we
własnym zakresie).
Od strony techniczno sportowej pieczę nad
wszystkim trzymać będą instruktorzy narciarscy ze
„Szkoły Zdobywców Horyzont".
Wieczorem uroczyste rozdanie nagród i zakończenie zawodów, a następnie kolacja i zabawa
do białego rana w „Chacie Karkonoskiej”.
Opłaty, konto do wpłat, rejestracja, dane do
rejestracji, ilość startujących w tym osoby towarzyszące – podobnie jak w latach ubiegłych.
Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie. Pełna oferta miejsc noclegowych na
www.karpacz.pl.
Potwierdzenie wpłaty wraz z pisemnym
zgłoszeniem uczestnictwa wysyłacie Państwo
do dnia 10 stycznia 2014 r
Bliższe informacje znajdą Państwo na
stronie internetowej DIA: http://www.dia.com.
pl/pl/zapraszamy_na_xiv_mistrzostwa_polski_
farmaceutow_w_narciarstwie_alpejskim/4101/
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Depresja
u pacjentów
w wieku
podeszłym

D

epresja jest wśród osób
starszych częstym problemem. Pomimo, że dotyka kilku osób na sto (a w placówkach opiekuńczych jej rozpowszechnienie dochodzi nawet do
40%) często pozostaje nierozpoznana. Szacuje się, że w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej jedynie 10% chorych uzyskuje odpowiednią pomoc. Jednym
z powodów takiego stanu rzeczy
jest nieco inny obraz kliniczny depresji w porównaniu z osobami
młodszymi. Ponadto istnieje nieprawidłowe przekonanie, że depresja jest nierozłącznie związana z podeszłym wiekiem i w istocie jest immanentną częścią starości. Prowadzi to sytuacji w której wielu chorych nie otrzyma nigdy odpowiedniego rozpoznania
ani leczenia (według powszechnego mniemania, iż na starość nie
ma żadnego lekarstwa…). Depresję u osób starszych często traktuje się jako naturalne następstwo chorób somatycznych, często przewlekłych i nieuleczalnych.
Konsekwencje nieleczenia
depresji
Nierozpoznana i nieleczona depresja niesie jednak za sobą
20

poważne konsekwencje. Podwaja ryzyko chorób układu krążenia,
w tym ostrych incydentów wieńcowych, zwiększa śmiertelność
(zarówno w drodze samobójstwa jak i w konsekwencji zaniechania leczenia chorób somatycznych), pogarsza efekty rehabilitacji. Osoby chorujące na depresję
częściej korzystają z usług opieki
zdrowotnej, uzależniają się od leków (uspokajających i nasennych),
alkoholu. W następstwie nieleczonych stanów depresyjnych niejednokrotnie rozwija się niepełnosprawność starszych pacjentów,
która prowadzi do konieczności
korzystania z dodatkowych form
opieki oraz pogarszania się jakości życia zarówno samych chorych
jak i ich opiekunów.
Depresja jest uleczalna
Zapewnienie odpowiedniego leczenia powoduje, że remisję
można uzyskać u około 80% chorych. W większości przypadków
odpowiednie postępowanie terapeutyczne może rozpocząć lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej.
Konsultacji i leczenia w warunkach
specjalistycznej opieki psychiatrycznej wymagają jednak chorzy
z ciężkimi, psychotycznymi epizo-

dami depresji, chorobą afektywną dwubiegunową oraz pacjenci cierpiący na kilka różnych chorób oraz przyjmujący wiele leków.
Opieka nad chorymi cierpiącymi
na wiele różnych schorzeń wymaga często dobrej współpracy pomiędzy lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, psychiatrą oraz
innymi specjalistami.
Jakie są objawy depresji?
Do najczęstszych objawów
depresji w wieku podeszłym należą:
• Utrzymujące się długotrwale
poczucie smutku (ponad dwa
tygodnie);
• Poczucie spowolnienia;
• Nadmierne zamartwianie się
sprawami finansowymi;
• Nadmierne zamartwianie się
problemami zdrowotnymi;
• Częsta płaczliwość;
• Poczucie braku wartości;
• Poczucie braku jakiejkolwiek
nadziei;
• Zmiany masy ciała (zarówno
chudnięcie jak i zwiększenie
masy ciała);
• Niepokój ruchowy;
• Problemy ze snem (zarówno trudności z zaśnięciem,
przebudzanie się w nocy oraz
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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wczesne wybudzanie się);
Zaburzenia koncentracji uwagi;
Problemy somatyczne takie
jak bóle o niejasnej przyczynie czy zaburzenia ze strony
układu pokarmowego.

Należy pamiętać jednak,
że osoby starsze często nie mówią wprost o obniżeniu nastroju,
smutku, czy depresji. Często skarżą się na osłabienie, zmęczenie,
brak energii, co powoduje, że wycofują się ze swoich dotychczasowych aktywności społecznych.
Niejednokrotnie podkreślają nasilenie własnych dolegliwości somatycznych (np. bólu, duszności,
sztywności stawów) usprawiedliwiając ograniczenie swojej obecności wśród ludzi.
Rozpoznanie depresji
Rozpoznanie depresji u osób
w wieku podeszłym stawia się
w oparciu o te same kryteria diagnostyczne co u osób młodszych.
Kryteria diagnostyczne ICD 10 dla
epizodu depresji zostały zebrane
w tabeli 1.
W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD 10) objawy
depresji zostały podzielone na
dwie grupy:
1. objawy podstawowe, osiowe;

2. objawy dodatkowe.
Aby rozpoznać epizod depresji powinny być obecne przynajmniej dwa z trzech następujących objawów:
1) obniżony nastrój,
2) spadek energii/męczliwość
3) utrata zainteresowań, zadowolenia lub anhedonia.
Jak łatwo zauważyć smutek, najbardziej kojarzący się nam
wszystkim z depresją wcale nie
musi być obecny. Istotny jest natomiast czas utrzymywania się
objawów, ich uporczywość. Epizod depresji możemy rozpoznać
dopiero wówczas, gdy wystarczająca liczba objawów utrzymuje
się minimum dwa tygodnie.
Istotne jest, aby w tym
okresie objawy utrzymywały się
przez większość czasu oraz aby
ich nasilenie zdecydowanie różniło się od stanu „normalnego”, typowego dla danej osoby.
Epizod depresji może mieć
nasilenie: lekkie, umiarkowane
lub ciężkie.
1. Epizod lekki:
• Obecne 2 objawy osiowe.
• Przynajmniej 4 objawy depresyjne (podstawowe + dodatkowe).
2. Epizod umiarkowany
• Obecne 2 objawy osiowe.
• Przynajmniej 6 objawów de-

presyjnych (podstawowe +
dodatkowe).
3. Epizod ciężki
• Obecne wszystkie objawy
osiowe.
• Przynajmniej 5 objawów dodatkowych.
• Dalszy podział w zależności
od obecności objawów psychotycznych.
Epizod depresji u osób
w wieku podeszłym najczęściej
jest kolejnym epizodem w przebiegu zaburzenia depresyjnego
nawracającego, które rozpoczyna
się zwykle w 4-5 dekadzie życia,
u części pacjentów jednak pierwszy epizod depresji występuje
dopiero w wieku podeszłym. Często jest wówczas jednym z objawów naczyniowego uszkodzenia
mózgu czy rozpoczynającego się
procesu neurodegeneracyjnego.
Należy jednak pamiętać o epizodach depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
(CHAD) oraz uporczywych zaburzeniach depresyjnych o niezbyt
dużym nasileniu, ale za to trwających często latami (dystymia).
Dość często u osób w wieku podeszłym możemy postawić rozpoznanie organicznych zaburzeń
nastroju, gdy stany depresyjne
występują w przebiegu schorzeń
somatycznych takich jak zaburze-

TABELA 1. Objawy depresji wg ICD 10

Objawy depresji

Opis

Objawy podstawowe:

- nastrój depresyjny
- utrata zainteresowań lub anhedonia
- zmniejszenie aktywności (energii) lub zwiększona męczliwość

Objawy dodatkowe:

- niska samoocena, spadek zaufania do siebie
- nadmierne lub nieuzasadnione poczucie winy
- nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie albo zachowania samobójcze
- osłabienie koncentracji i uwagi, skargi na zmniejszoną zdolność myślenia
- zaburzona aktywność psychoruchowa: pobudzenie lub zahamowanie (obiektywne
lub subiektywne)
- zaburzenia snu,
- zmiany łaknienia (wzrost lub spadek) wraz z odpowiednią zmianą masy ciała
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rowe czy naczyniowe uszkodzenie OUN. W tych przypadkach
należy jednak wykazać związek
przyczynowo-skutkowy. Nie wystarczy powiedzieć, że skoro pacjent przeszedł udar 2 lata temu,
to obecna depresja trwająca od
miesiąca jest jego konsekwencją.
Każdy z nas może mieć
depresję

Dla wielu z nas depresja jest
jedynie naturalną konsekwencją
przykrych wydarzeń życiowych.
Gdyby to jednak było prawdą,
wszyscy byśmy musieli przeżywać epizody depresyjne, bo każdy z nas w przebiegu swojego życia doświadcza różnych sytuacji
wywołujących stres. Tak się jednak nie dzieje, nie każda rozpacz
czy żałoba to depresja, chociaż
utrata bliskich osób, pracy, statusu społecznego może do depresji
doprowadzić. W wielu przypadkach depresja pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Pacjenci niejednokrotnie mówią, że powinni być
szczęśliwi, niczego im nie brakuje,
że nie wiedzą jaką przyczynę ma
ich zły stan psychiczny. W istocie
depresja jest psychologicznym
odzwierciedleniem biologicznych
zmian w obrębie mózgu i pod
tym względem podobna jest do
innych chorób somatycznych takich jak np. cukrzyca czy astma.
Na jej przebieg mają wpływ fizjologiczne zmiany występujące w ośrodkowym układzie nerwowym w procesie starzenia, patologie OUN, choroby ogólnoustrojowe czy leki lub substancje
psychoaktywne jakie się aktualnie przyjmuje. Czynniki psychologiczne, społeczne, chociaż bardzo
istotne, nie są niezbędne do tego
aby depresja się pojawiła.
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Żałoba czy depresja?
Wraz z wiekiem człowiek
doświadcza różnych trudnych
przeżyć związanych ze stratami
jakich doznaje. Utrata niezależności, zdrowia, zdolności do poruszania się, długoletniej kariery czy kogoś kogo się kocha będzie w naturalny sposób bolesna. Przeżywanie smutku, żałoby w takich sytuacjach jest normalne i zdrowe. Czym innym jest
jednak przeżywanie smutku, nawet długotrwałe, a czym innym
utrata wszelkiej nadziei czy odczuwania przyjemności, co skutkuje pojawieniem się myśli dotyczących własnej śmierci czy
wręcz tendencji samobójczych.
Różnicowanie pomiędzy depresją a żałobą nie jest proste.
Oba stany posiadają wiele wspólnych objawów. W przebiegu żałoby pojawia się wiele emocji, na
zmianę mogą występować dobre i złe dni. Nawet w najtrudniejszym okresie żałoby mogą pojawić się chwile odczuwania przyjemności czy szczęścia. W przypadku depresji poczucie pustki i braku nadziei jest ciągłe. Ponadto często pojawia się wszechogarniające poczucie winy, myśli o śmierci i umieraniu, poczucie braku jakiejkolwiek nadziei czy
braku wartości. U pacjentów depresyjnych możemy zaobserwować spowolnienie mowy, spowolnienie ruchów całego ciała, trudności w funkcjonowaniu w pracy, szkole czy domu. W skrajnych
przypadkach chorzy mogą słyszeć dźwięki lub widzieć rzeczy,
osoby, których nikt inny nie dostrzega. Mówimy wtedy o objawach psychotycznych w przebiegu depresji.

Depresja a choroby
somatyczne
U osób młodszych występowanie depresji często wiąże
się z czynnikami genetycznymi,
rodzinnymi. W przypadku osób
starszych są one jednak mniej
istotne. Duże znaczenie przypisuje się natomiast stanowi zdrowia somatycznego. Depresja jest
bowiem często powikłaniem wielu typowych dla wieku podeszłego chorób. Warto podkreślić, że
stany depresyjne mogą być wywołane zarówno psychologiczną
reakcją związaną z wystąpieniem
przewlekłej choroby, jak i być bardziej biologicznym następstwem
wpływu chorób somatycznych
na funkcjonowanie mózgu. Właściwie każda przewlekła choroba,
związana z odczuwaniem bólu,
powodująca ograniczenie sprawności lub stanowiąca zagrożenie
życia może prowadzić do rozwoju depresji lub jej nawrotu, czy
pogorszenia dotychczasowego
przebiegu (w przypadku osób
cierpiących na zaburzenie depresyjne wcześniej, w okresie przed
ujawnieniem się choroby). Wśród
chorób związanych z wystąpieniem depresji należy wymienić:
a) Przewlekłe infekcje (WZW typu C, infekcja HIV, borelioza)
b) Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego
(OUN) (np. stan po udarze
mózgu)
c) Choroba wieńcowa
d) Choroba nowotworowa
e) Choroby zwyrodnieniowe
OUN (ch. Parkinsona, ch. Alzheimera)
f) Cukrzyca
g) Zaburzenia endokrynologiczne (np. choroby tarczycy, przysadki, nadnerczy)
h) Stany niedoborowe (np. niedobór witaminy B12, D)
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i)
j)

Choroby autoimmunologiczne (toczeń układowy, stwardnienie rozsiane)
Choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna
choroba płuc, zespół bezdechu nocnego)

Lista ta nie wyczerpuje jednak wszystkich chorób związanych z wystąpieniem zaburzeń
nastroju. Do tego w patogenezie
depresji nie należy pominąć psychotropowego wpływu „leków
somatycznych”.
Przyjmowane leki i depresja
Objawy depresji mogą być
objawami ubocznymi wielu przyjmowanych przez pacjentów leków i to zarówno tych przepisywanych przez lekarzy jak i kupowanych bez recepty (OTC). Ryzyko wystąpienia depresji jako objawu ubocznego rośnie wraz liczbą przyjmowanych przez chorych
medykamentów. Osoby starsze

są tu szczególnie predysponowane, ze względu na związane
ze starzeniem organizmu zmiany
metaboliczne oraz zwykle bogatą
współchorobowość. Wśród leków
mogących mieć wpływ na przebieg depresji należy wymienić:
a) Leki stosowne w leczeniu nadciśnienia tętniczego (klonidyna, metyldopa, rezerpina, inhibitory konwertazy angiotensyny, niejednoznaczne dane dotyczą też beta-blokerów i blokerów kanału wapniowego)
b) Leki obniżające poziom cholesterolu (statyny)
c) Leki hormonalne (sterydy nadnerczowe, hormonalna terapia
zastępcza (HTZ), leczenie hormonalne w nowotworach sutka, chorobach prostaty)
d) Leki przeciwparkinsonowskie
e) Niektóre antybiotyki (szczególnie fluorowane chinolony)
f) Leki zmniejszające wydzielanie kwasu w żołądku (ranitydyna, cymetydyna)

g) Niektóre leki stosowane
w chemioterapii (winkrystyna, winblastyna)
Lista ta nie wyczerpuje jednak wszystkich „podejrzanych” leków, gdyż u osób wrażliwych praktycznie każdy przyjmowany preparat może być podejrzany. Jeśli objawy depresyjne zaczynają się po rozpoczęciu leczenia nowym lekiem zawsze trzeba
o tym fakcie porozmawiać z lekarzem.
W wielu przypadkach osoby z depresją, u których pojawia się lęk, napięcie czy problemy z zaśnięciem próbują „samoleczenia” alkoholem.
Alkohol i depresja
Spożywanie alkoholu jest
niestety dosyć powszechnym
sposobem „radzenia sobie” ze
stresem życia codziennego. Pozwala na chwilę zapomnieć o bólu, chorobie, samotności. Wiele
osób spożywa alkohol również

Tabela 2.
Otępienie czy depresja?
Depresja

Otępienie

Pogorszenie funkcji poznawczych
występuje dość szybko (dni, tygodnie).

Pogorszenie poznawcze rozwija się stopniowo w ciągu wielu
miesięcy/lat.

Pacjenci zwykle prawidłowo podają datę,
miejsce pobytu.

Pacjenci są zwykle zagubieni i zdezorientowani, często gubią się
w znanych sobie miejscach.

Problemy z koncentracją.

Problemy z pamięcią krótkotrwałe.

Mowa i ruchy mogą być spowolnione,
ale zwykle nie są istotne zaburzone.

Mówienie, pisanie, zdolności motoryczne są zaburzone.

Pacjenci zwykle zauważają i skarżą się na
problem z pamięcią.

Chorzy często nie zauważają swoich problemów z pamięcią
i codziennym funkcjonowaniem.
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►jako środek nasenny. O ile niewielkie ilości alkoholu mogą mieć
korzystny wpływ na nasze zdrowie, o tyle przewlekłe nadużywanie alkoholu może spowodować
liczne problemy natury zdrowotnej, zarówno somatycznej
jak i psychiatrycznej. Przewlekłe
nadużywanie alkoholu może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń nastroju, drażliwości, trwałych zmian charakteru czy zespołu zależności alkoholowej. Należy podkreślić, że alkohol wchodzi w liczne interakcje z przyjmowanymi przez chorych lekami, co
może dodatkowo komplikować
problemy zdrowotne.
Oprócz alkoholu w ramach
„samoleczenia” pacjenci depresyjni wykorzystują leki przeciwbólowe oraz środki nasenne
i uspokajające. Ich nadużywanie
może jednak prowadzić do niebezpiecznych sytuacji takich jak
uzależnienie (z różnymi konsekwencjami), upadki, zaburzenia

świadomości, które jeśli występują dość często, mogą być błędnie
rozpoznawane jako otępienie.
Otępienie czy depresja?
Problemy z pamięcią, koncentracją, gorsze radzenie sobie
w życiu codziennym, zaniedbywanie swoich obowiązków, apatia, spowolnienie psychoruchowe mogą być u osób starszych
zarówno objawami depresji jak
i rozwijającego się otępienia. Pomimo licznych podobieństw możemy zaobserwować pewne różnice. Zostały one zebrane w tabeli 2. Należy jednak podkreślić, że
objawy otępienia i depresji mogą
występować równocześnie. Jedna
choroba drugiej nie wyklucza.
Leczenie depresji
Leczenie depresji u osób
w wieku podeszłym w większości
przypadków jest równie skutecz-

ne co u osób młodszych. W zaplanowaniu odpowiedniego postępowania należy uwzględnić:
a) Metody biologiczne (farmakoterapia, terapia elektrowstrząsowa);
b) Metody psychoterapeutyczne
(psychoedukacja, psychoterapia wspierająca, terapia behawioralno-poznawcza);
c) Interwencje psychospołeczne
(pomoc społeczna, wsparcie
osób bliskich).
Leczenie depresji zwykle
możemy prowadzić w domu pacjenta. W sytuacjach szczególnych: gdy występują myśli i tendencje samobójcze, objawom towarzyszą zaburzenia funkcji poznawczych (podejrzenie otępienia), objawy psychotyczne, podejrzewamy nadużywanie leków czy
alkoholu, oraz w sytuacji gdy chory nie ma wystarczającego wsparcia ze strony bliskich należy rozważyć hospitalizację.

Fot. © hikrcn - Fotolia.com
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Leczenie depresji możemy
podzielić przynajmniej na dwa
etapy:
1. Leczenie epizodu depresji;
2. Leczenie podtrzymujące, zapobiegające wystąpieniu kolejnego nawrotu.
Podczas wyboru leku powinniśmy się kierować profilem
oraz nasileniem objawów choroby, możliwością wystąpienia interakcji lekowych oraz możliwych
działań niepożądanych. Zwykle
jako leki pierwszego rzutu stosowane są inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI).
Ze względu na potencjał wchodzenia w interakcje lekowe oraz
okres półtrwania najchętniej wybierane są sertralina i citalopram,
a w ostatnich latach również escitalopram. Podczas rozpoczynania terapii należy poinformować
pacjentów i ich rodziny o fakcie,
że efektu przeciwdepresyjnego
możemy się spodziewać dopiero po kilku tygodniach leczenia
(zwykle 3-4, ale u osób starszych
okres ten może być nawet dłuższy). Dobrze jest też uprzedzić
pacjenta o możliwym nasileniu
się somatycznych objawów lęku
na początku leczenia.
W sytuacjach szczególnych,
gdy w obrazie klinicznym dominuje bezsenność i niepokój na
początku leczenia warto rozważyć mianserynę, mirtazapinę czy
trazodon. Moklobemid jest natomiast zalecany przy cechach
„atypowości” epizodu, takich jak
nadmierna senność w ciągu dnia
i wzmożone łaknienie. U chorych o niezbyt nasilonych objawach depresji oraz wyraźnym lęku warto jako opcję terapeutyczną rozważyć tianeptynę. Lek ten
jest bezpieczny u osób z chorobami somatycznymi i ma stosunkowo niedużo interakcji.
Leki o podwójnym mechanizmie działania - serotoninowo
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noradrenergicznym (SNRI) (wenlafaksyna, duloksetyna) oraz leki
trójcykliczne (TCA) mają zastosowanie u pacjentów starszych jedynie jako leki kolejnego wyboru.
Zaletą ich jest wysoka skuteczność, ale wadą wyraźnie gorszy
niż SSRI profil bezpieczeństwa.
SNRI mogą wywoływać trudne
do leczenia zwyżki ciśnienia tętniczego oraz problemy z oddawaniem moczu (uwaga na rozrost
gruczołu krokowego). TCA niekorzystnie wpływają na przekaźnictwo mięśnia sercowego, przez
co zwiększają ryzyko groźnych
dla życia zaburzeń rytmu serca.
Dawkowanie leków SSRI jest
podobne jak u osób młodszych.
Zwykle zaczynamy jednak od nieco niższych dawek początkowych,
by stopniowo je podnieść do dawek terapeutycznych, monitorując
na bieżąco bezpieczeństwo stosowania leków. Bardzo ważny jest
odpowiednio długi czas przyjmowania leków przeciwdepresyjnych.
Na pierwsze efekty terapii zaleca
się oczekiwanie przynajmniej 2-4
tygodni.
W przypadku nieskuteczności leczenia pierwszego rzutu można rozważyć następujące
strategie:
a) Zmiana na inny lek z grupy
SSRI;
b) Zmiana na lek z grupy leków
o działaniu serotoninowo-noradrenergicznym (SNRI), takich jak wenlafaksyna, duloksetyna, milnacipram (obecnie
niedostępny na rynku polskim);
c) Augmentacja dotychczasowego leczenia przeciwdepresyjnego przy pomocy: soli litu, buspironu, bupropionu czy
leków przeciwpadaczkowych;
d) Terapia kombinowana SSRI
plus mianseryna/mirtazapina
(uwaga na ryzyko zespołu serotoninowego);

e) Potencjalizacja leczenia przeciwdepresyjnego lekiem przeciwpsychotycznym (flupentyksol, sulpiryd, amisulpryd,
kwetiapina, olanzapina, risperidon).
Stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest szczególnie
istotne w depresji psychotycznej,
gdy typowym objawom zespołu depresyjnego towarzyszą nieprawdziwe sądy (urojenia zgodne lub niezgodne z nastrojem)
oraz doznania omamowe.
Leczenie długoterminowe
depresji
Po ustąpieniu pierwszego
epizodu powinniśmy zaproponować pacjentowi tak zwane leczenie konsolidujące poprawę.
Obecnie uważa się, że zastosowane leki oraz dawki powinny być
takie same jak w leczeniu epizodu. Zalecany przez większość ekspertów czas trwania takiego leczenia to minimum 6 miesięcy liczone od momentu wystąpienia
pełnej poprawy.
W przypadku pacjentów
po kolejnym epizodzie mówimy o leczeniu zapobiegającym
nawrotom. Proponowany czas
trwania leczenia zapobiegającego po 2 epizodzie to 12-18 miesięcy, w przypadku trzeciego epizodu 18-36 miesięcy, a w przypadku większej liczby dotychczasowych epizodów rozważa się leczenie bezterminowe.
Metody pozafarmakologiczne
wspomagające leczenie
Do metod pozafarmakologicznych pomocnych w leczeniu depresji oraz zapobieganiu jej
nawrotom należą:
• Wsparcie osób bliskich, rodziny, przyjaciół
25
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•

Uczestniczenie w grupach
wsparcia/samopomocy
Psychoterapia

Osoby starsze, podobnie
jak młodsze, mogą odnieść korzyści z psychoterapii. Metoda
ta może być alternatywą dla farmakoterapii w przypadku epizodów o łagodnym nasileniu (prawdopodobnie również o nasileniu umiarkowanym) u pacjentów,
którzy odnoszą się niechętnie do
przyjmowania leków. Psychoterapia może być skuteczna również
w zapobieganiu nawrotom. Istnieją doniesienia, że terapia łączona: farmakoterapia plus terapia behawioralno-poznawcza
oraz farmakoterapia plus terapia
interpersonalna są bardziej skuteczne w zapobieganiu nawrotowi depresji niż sama farmakoterapia.
Istnieją doniesienia, że
jednym z motorów rozwoju depresji w wieku podeszłym jest
brak tzw. pozytywnych wzmocnień. Osoby starsze wycofują
się z wielu aktywności, rzadziej
uczestniczą w życiu towarzyskim,
niechętnie wychodzą z domu.
W związku z tym rzadziej „coś im
się uda zrobić dobrze”, rzadziej są
chwaleni, rzadziej czują się „ważni”. Gdy połączy się to z utrwalonymi schematami poznawczymi
– pojawia się depresja. Stąd wydaje się niezmiernie istotne, aby
chorych zachęcać do podejmowania nowych aktywności oraz
wspólnie z nimi oceniać efekty
takiego postępowania. Pacjenci,
którzy w trakcie leczenia zaczynają uczęszczać na zorganizowane pod opieką instruktora zajęcia fizyczne (fitness, yoga, tai chi)
rzadziej doświadczają nawrotu
choroby. Bardzo dobrą ofertę dla
seniorów stanowią również uni-
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wersytety trzeciego wieku, kluby
seniora, sanatoria czy inne formy
grupowego spędzania wolnego
czasu. Dzięki takim aktywnościom można skupiać się na bieżących doświadczeniach oraz tworzyć plany na przyszłość.

•

•

Jak możemy zapobiegać
depresji wieku podeszłego?
Depresja w wieku podeszłym związana jest często
z obecnością chorób somatycznych, w tym w szczególności chorób układu krążenia oraz przewlekłego bólu. Zachowanie „zdrowego stylu życia” w średnim wieku
może zapobiegać rozwojowi depresji w wieku podeszłym. Szczególne znaczenie ma tu kontrola
„naczyniowych czynników ryzyka” takich jak nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, nadmierna masa ciała, palenie tytoniu, zła dieta.
Niezmiernie ważna jest również
regularna aktywność fizyczna
oraz dbanie o utrzymywanie odpowiedniej sieci społecznej, która
wraz z wiekiem ma tendencję do
ograniczania się.
Warto zapamiętać
•

•

•

Depresja u osób starszych może być trudna do rozpoznawania, bo jej objawy (apatia, ciągłe zmęczenie, problemy z pamięcią) są podobne do typowych problemów związanych
z wiekiem.
Pacjenci często skarżą się na
nietypowe dolegliwości somatyczne, bóle, zaburzenia
pamięci oraz występowaniem
tych dolegliwości tłumaczą
wycofanie się z różnych aktywności.
Samotność, izolacja, problemy
rodzinne mogą być czynnika-

•

mi, które wywołują i podtrzymują depresję.
Kliniczna depresja powinna być leczona podobnie jak
u osób młodszych.
Leczenie depresji u osób starszych jest skuteczne, możliwe
jest uzyskanie pełnej remisji,
należy jednak stosować leki
w dawkach terapeutycznych
oraz pamiętać o tym, że odpowiedź na leczenie jest odroczona zwykle o kilka tygodni.
Należy pamiętać o działaniach
pozafarmakologicznych: psychoterapii, zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, pozytywnych wzmocnień oraz aktywności fizycznej. ■
dr n med. Marcin Wojtera

Oddział Psychogeriatrii CSK IS
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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Anielski
korzeń

O

d skutków anielskich, których doświadaczali najdawniejsi lekarze – Angelica nazywany. Wyszła ta roślina
(wiejskiemu ludowi bardzo dobrze
znana) z mody używania, chociaż
warta jest, aby do tegoż powróciła. Korzeń ma przyjemny, trwały
i mocny zapach, smak zaś szczypiący, gorzkawy, z miłą do tego
słodyczą pomieszany, która napełnia usta żuiąc go, podniebienie
nawet i wargi z daiącem się czuć
ciepłem. Nie tylko sam korzeń jest
dzielnem lekarstwem lecz i żywiczna guma płynąca z niego,
użytyeczną być może tak skutecznie jak nie mogą lepiej przysługiwać się zamorskie gumy i żywice.
Z takim to tajemniczym opisem
spotykamy się w „Wyborze roślin
krajowych“ z 1806 roku. Botanik
czy farmakognosta z pewnością zna już odpowiedź. „Anielska“ roślina to Angelica Archangelika czyli dzięgiel lub też arcydzięgiel litwor, zwany również lekarskim (Archangelica officinalis).
Choć w powyższym przypadku,
autor Jacek August Dziarkowski
wskazuje na dzięgla leśnego, będącego podgatunkiem arcydzięgla lekarskiego to pod względem
skutków lekarskich rośliny te wykazują podobne działanie.
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis) należący do
rodziny selerowatych (Apiaceae)
w stanie naturalnym spotykany
jest na terenach górzystych w Europie i Azji. W Polsce roślina ta
objęta jest ścisłą ochroną gatunkową ze względu na coraz rzadsze występowanie spowodowane pozyskiwaniem tej rośliny dla
celów zielarskich. Dla zapewnienia odpowiednich ilości surowca
prowadzone są obecnie uprawy.
Arcydzięgiel od dawna
uznawany jest za jedną z ważniejszych roślin leczniczych. Przede wszystkim ceniony ze względu na korzystny wpływ na pracę przewodu pokarmowego poprzez pobudzanie wytwarzania
soku żołądkowego i enzymów
trawiennych. Przetwory z arcydzięgla działają rozkurczająco na
mięśnie przewodu pokarmowego,
znosząc wzdęcia i bóle brzucha.
Surowcami leczniczymi są: korzeń (Radix Angelicae) oraz owoc
(Fructus Angelicae). Wymienione
powyżej działanie jest wynikiem
obecności olejków eterycznych
(ok. 1%). Głównym składnikiem
olejku jest b-felandren, a-pinen,
p-cymen oraz kwasy: hydroksypentanowy i masłowy. Również
obecność kumaryn: angelicyna,

ostol, imeratoryna, ksantotoksyna, bergapten, umbeliferon, a ponadto garbników, flawonoidów
i kwasów organicznych decyduje o leczniczych właściwościach
surowców pozyskiwanych z arcydzięgla. Ze względu na zawartość
kumaryn, które wykazują działanie uspokajające, roślina ta polecana jest w chorobach związanych
z nadmiernym napięciem układu nerwowego. Napary lub tinktury przygotowane z korzenia arcydzięgla zalecane są w niestrawnościach, bezkwaśności, braku
łaknienia na tle nerwowym, a także w stanach zapalnych i skurczowych jelita cienkiego.
Korzeń arcydzięgla w postaci naparów stosowany przed
posiłkiem polecany jest jako lek
żołądkowy, zaś po posiłkach jako
wiatropędny. Według zaleceń
profesora Aleksandra Ożarowskiego („Ziołolecznictwo” pod
red. A. Ożarowskiego, 1976): do
zaparzania należy użyć: 5-15g korzenia na 500 ml wody. Stosować
w dawkach podzielonych 1/2-1/3
szklanki, 2-3 razy dziennie odpowiednio przed lub po posiłkach. Profesor Jan Muszyński zaleca z kolei przetwory z arcydzięgla jako środek orzeźwiający przy
zapaściach i stanach wyczerpa- ►
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► nia nerwowego na skutek chorób

zakaźnych, zaznaczając iż dawka dzienna korzenia może dochodzić do 20g (J. Muszyński ”Ziołolecznictwo i leki roślinne”, 1951).
O popularności i leczniczym wykorzystaniu surowców
z arcydzięgla świadczą dawne
podręczniki i poradniki. Dawni lekarze przepisywali także ziele i nasiona Dzięgla. Na północy
młode pędy jadają wprost za jarzynę lub też zaprawny w cukrze
korzeń oraz pędzą z niego wódkę dietetyczną – zwłaszcza w czasach cholery – czytamy w „Opisaniu roślin dwulistniowych lekarskich i przemysłowych” autorstwa Jgnacego Rafała Czerwiakowskiego z 1859 roku. Informacja ta wskazywałaby, iż w I połowie XIX wieku, lekarskie użycie arcydzięgla nie było już powszechne. Potwierdza to również Krzysztof Kluk w „Dykcyona-

Ilustracja - Katarzyna Typek
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rzu roślinnym” z 1805 roku, pisząc: dawniejsi lekarze zachwalali korzeń przeciwko truciźnie i powietrzu, na zapsowaną krew, wewnętrzne wrzody, na zimny i wilgotny kaszel i na zepsowany żołądek. Autor wnosi także informację o kulinarnym użyciu łodyżek arcydzięgla: łodygi ze skórki obdarte i cukrem powleczone, są w niektórych krajach dla
pieszczonych ust przysmaczkiem.
Z kolei o korzeniach arcydzięglowych smażonych w cukrze, pisze
cytowany już we wstępie Jacek
Dziarkowski, donosząc iż wśród
ówczesnych mieszkańców Anglii,
takie kulinarium ma na celu odświeżenie ust jak i ochronę przed
cząstkami powietrza mglistego
i niezdrowego. Ciekawą informacja, jaką odnajdujemy w ”Wyborze roślin krajowych” jest użycie sproszkowanego korzenia arcydzięgla razem z tabaką. Spo-

sób ten jak podaje autor: uwalnia nozdrze od flegmy, umacnia
błonę i gruczołki w niej się znajdujące, a zarazem broni od przyjęcia szkodliwej powietrza zarazy i katarów. W tym samym podręczniku odnajdujemy przepis
na korzeń arcydzięgla wytrawiany octem, który następnie polecany jest do odkażania powietrza
lub po zmieszaniu z miodem do
kuracji do stosowania wewnętrznego. Jacek Dziarkowski podaje
również wskazania do stosowania nasion dzięgla: nasienie dzięglu na proszek utłuczone i część
jego ze czterema częściami sadła
topionego wieprzowego na maść
zmieszana, zagubia wszędzie robactwo przez chorobę lub tez
z zaniedbanego ochędostwa wylęgłe smarując nią rano i na noc
miejsca w których się znajduje.
Powyższe informacje to
jeszcze nie wszystko co tłumaczyłoby nazwanie tej rośliny „anielską”. Otóż korzeń arcydzięgla był
niegdyś jednym z ważniejszych
środków chroniących przed morowym powietrzem i, jak głoszą legendy: ofiarowanym przez
anioły.
Morowe powietrze czyli epidemie dżumy, czarnej ospy, tyfusu i cholery nękające niegdyś całą
Europę, skłaniały do poszukiwania środków chroniących przed
zarażeniem. W „Herbarzu polskim“ Marcina z Urzędowa korzeń
arcydzięgla polecany jest jako: jedyne a osobliwe lekarstwo przeciw jadom wszystkim. Zarażenie
morowego powietrza oddala, ciało wyczyszcza, aby nie było sposobne ku zarażeniu od powietrza
a to trzymając w uściech w lecie
z wodą różaną a w zimie z winem: bo przez urynę a pot jadowite powietrze wypędza.
Podobne zastosowanie korzenia arcydzięgla odnajdujeAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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my w „Nowym chemiku paryzkim“, wydanym jak głosi podtytuł
przez: „sławnego doktora medycyny i chemika Pana Lion“ w 1836
roku. Autor podaje przepis na
Ocet Bezoarodowy Berliński:
Ocet Bezoarodowy Berliński
po pół skrupuła:
Korzenia angieliki
Korzenia mięty
Korzenia walerianu
Kwiatu rumianku
Jagód jałowcowy
Bobków
oraz po uncji:
szafranu wschodniego
kamfory
Wszystkie wymienione składniki należało sproszkować (z wyjątkiem kamfory)
i moczyć w 6 funtach tęgiego
octu przez piętnaście dni. Po
tym czasie po przefiltrowaniu
dodawano kamfory rozpuszczonej w spirytusie. Jak podaje autor „Nowego chemika“: ten
ocet używa się wewnatrz w maglinach, w powietrzu morowem,
w żółtej gorączce, w szkorbucie i w zaraźliwych chorobach.
Na jedną dozę bierze się drachmę lub półtora na człowieka silnego, cokolwiek rozpuszcza się
wodą.

Miejmy nadzieję, że morowe powietrze nie jest zagrożeniem dla ludzkości w XXI wieku.
Na wszelki wypadek jednak lepiej zaopatrzyć sie w korzeń arcydzięgla w odpowiednich ilościach. Może niekoniecznie musimy przyrządzać ocet bezoarodowy, ale np. likier kartuzów lub
dzięgielówkę warto mieć na podorędziu?! ■
mgr farm. Joanna Typek
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Trądzik
pospolity

T

rądzik pospolity dotyczy 80% osób w wieku od
11 do 30 lat. W większości przypadków trądzik występuje w łagodnej lub średnio nasilonej postaci [1]. 15% zachorowań ma przebieg ciężki. Etiopatogeneza trądziku jest złożona. Na jego rozwój ma przede
wszystkim wpływ nadmierny łojotok, nadmierne rogowacenie
w ujściu mieszka włosowego, flora bakteryjna, jak również czynniki hormonalne, odczyny zapalne i predyspozycje genetyczne.
W trądziku złuszczane korneocyty są silniej ze sobą połączone,
prawdopodobnie z powodu niedoboru kwasu linolowego. Wskutek gromadzenia w ujściu mieszka włosowego keratyny i łoju powstają mikrozaskórniki. Poprzedzają one wszystkie zmiany trądzikowe. W wyniku nadmiernego
rogowacenia następuje rozciągnięcie gruczołu łojowego, wydzielina łojowa gromadząca się
pod czopem rogowym jest idealnym podłożem do namnażania się bakterii z gatunku Propionibacterium acnes, które kolonizują skórę. Beztlenowce te me-

tabolizują łój w celu wytworzenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz innych substancji, które działają prozapalnie [1]. W zależności od nasilenia stadium trądziku pospolitego rozróżnia się
zmiany niezapalne, czyli zaskórniki otwarte i zamknięte, jak również wykwity zapalne czyli krostki, guzy rzadziej cysty czy nacieki
zapalne. Zmiany najczęściej występują na twarzy, klatce piersiowej i plecach. Częstą pozostałością po trądziku pospolitym są blizny i przebarwienia [2].
Leczenie trądziku należy
uzależnić od jego postaci, ciężkości oraz lokalizacji wykwitów.
Większość postępowań terapeutycznych w łagodnym i średnio
nasilonym trądziku koncentruje się na zapobieganiu powstania kolejnych wykwitów. W terapii zaskórników optymalne są
środki keratolityczne [3]. W przypadku wykwitów zapalnych należy stosować leki przeciwzapalne
oraz antybiotyki, czasami proponuje się też terapię hormonalną.
Proces leczenia trądziku jest długotrwały. Poprawa wyglądu skóry następuje zwykle po 8 tygo- ►
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► Tabela 1.
Podział
trądziku pospolitego
Trądzik zaskórnikowy
Trądzik grudkowy
Trądzik krostkowy
Trądzik grudkowo-krostkowy
Trądzik guzkowo-cystowy
Trądzik ropowiczy
Trądzik bliznowcowy
Trądzik skupiony
Trądzik z samouszkodzenia
Trądzik polekowy

dniach kuracji. Podstawową zasadą leczenia jest oddziaływanie na
czynniki patogenne występujące
u danego pacjenta [4].
Stosowane w terapii leki
mają działanie:
- przeciwłojotokowe;
- przeciwzapalne;
- przeciwbakteryjne;
- komedo i keratolityczne.
Leczenie ogólne trądziku
jest zalecane w przypadku nasilonych i ciężkich postaci trądziku grudkowo-krostkowego i skupionego. Antybiotyki podawane
ogólnie działają zarówno przeciwzapalnie, jak i przeciwbakteryjne. Najczęściej zaleca się tetracyklinę, zazwyczaj w dawce 1g/24h
w dwóch podzielonych porcjach.
Długoterminowym celem leczenia antybiotykami jest opanowanie rozwoju wykwitów trądzikowych do momentu, gdy wraz
z wiekiem ustąpi skłonność do
występowania szpecących zmian.
Leczenie hormonalne stosuje się
u kobiet po 20 roku życia, wykorzystując leki antyandrogenowe.
Niestety trądzik może nawrócić
po zakończeniu kuracji [5].
30

Leczenie izotretynoiną jest
skuteczne u prawie 90% chorych.
Pacjentom należy uświadomić
fakt, że przez pierwsze 2-3 miesiące leczenia zmiany mogą się
klinicznie nasilić. Izotretynoina
działa na wszystkie elementy
patogenezy trądziku. Całkowita
dawka podczas leczenia wynosi
ok. 120mg/kg masy ciała. Pochodne witaminy A, czyli retinoidy, działają przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie i ograniczają
łojotok. Redukują liczbę zaskórników. Stosuje się formę 13-cis witaminy A – isotretioninę w postaci 0,05% żelu. Pochodne witaminy
A mogą wywołać podrażnienie
skóry, należy też unikać promieniowania UV [6].
Leczenie zewnętrzne stosuje się u osób o małym lub średnim nasileniu trądziku. Popularną
substancją aktywną stosowaną
wówczas jest nadtlenek benzoilu.
Jest to środek przeciwbakteryjny. Podczas jego rozkładu uwolniony zostaje tlen, który hamuje rozwój bakterii beztlenowych.
Jest dostępny w wielu postaciach farmaceutycznych, takich
jak mydła, toniki i żele, a stężenie
substancji czynnej wynosi w nich
2,5-10%. Do skutków niepożądanych terapii tym środkiem należą podrażnienie oraz łuszczenie
się skóry. Lek może także odbarwiać ubrania oraz włosy, o czym
należy uprzedzić pacjentów. Niewskazane jest korzystanie z solarium i kąpieli słonecznych w trakcie kuracji [4, 5].
W leczeniu zapalnej postaci trądziku wykorzystuje się również antybiotyki stosowane miejscowo. Są to kremy, żele oraz płyny do stosowania na skórę. Najczęściej stosuje się klindamycynę
lub erytromycynę. Polecane są
one szczególnie w trądziku grudkowo-krostkowym [3]. Miejscowe

preparaty antybiotyków zazwyczaj nakłada się na zmiany dwa
razy dziennie – rano i wieczorem.
W leczeniu trądziku zapalnego skuteczny jest również kwas
azelainowy. Posiada on właściwości przeciwbakteryjne, dodatkowo hamuje syntezę melaniny.
Zmniejsza tworzenie się zaskórników poprzez regulację procesu
powstawania keratyny [5].
Alfa-hydroksykwasy (AHA)
i beta-hydroksykwasy (BHA) mają zdolność rozluźniania keratynocytw i odblokowywania porów. Ponadto mają właściwości
złuszczające, przeciwbakteryjne,
zwężają pory, nie powodują jednocześnie przesuszenia skóry [4].
Najprostszym przedstawicielem
tej grupy związków jest kwas glikolowy. Preparaty z kwasem glikolowym w stężeniu 15% stosowane są w przypadku skóry np.
ze zmianami trądzikowymi, bliznami oraz przebarwieniami potrądzikowymi. Preparaty z AHA
i BHA powinny być stosowane
łącznie z preparatami zawierającymi filtry UV, ponieważ zmniejszenie warstwy rogowej naskórka zwiększa ryzyko zmian barwnikowych i innych uszkodzeń
wywołanych promieniowaniem
UV. W aptekach dostępna jest cała gama produktów z kwasami
AHA i BHA: kremy, peelingi, toniki i sztyfty dla cery trądzikowej.
Działaniem przeciwzapalnym, przeciwłojotokowym, antybakteryjnym charakteryzują się
także preparaty siarki, ale niektórzy chorzy nie akceptują ich
nieprzyjemnego zapachu. Organicznym związkiem zawierającym
w swoim składzie dużą ilość siarki jest tioksolon (19,1%). Dostępna jest także cała gama mydeł
i kremów siarkowych. Przy długotrwałym stosowaniu preparaty z siarką mogą przesuszać skóAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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właściwości relaksacyjne, stosowany jest przy cerze trądzikowej.
Szałwia bogata jest w garbniki,
witaminy z grupy B, PP oraz witaminę C i ma działanie ściągające,
przeciwzapalne i odkażające. Redukuje proces zapalny. Również
nasienie lnu można wykorzystać do walki z trądzikiem dzięki właściwościom zmiękczającym
i przeciwzapalnym. Zioła zawarte w mydłach, tonikach i kremach
przeznaczonych do codziennej pielęgnacji skóry skłonnej do
przetłuszczania się i trądzikowej
zalecane są jako uzupełnienie terapii stanów zapalnych. Preparaty
ziołowe dzięki zawartym w nim
naturalnym składnikom pozytywnie wpływają na stan skóry.
Przede wszystkim odpowiadają za jej pielęgnację i łagodzenie
powstałych podrażnień. Ponadto zwalczają grzyby oraz bakterie, które są przyczyną powstawania zmian związanych z trądzikiem pospolitym. Dodatkowo nie
powodują zbytniego przesuszenia skóry [8, 9].

Bardzo ważne jest również
unikanie przez chorych czynników sprzyjających powstawaniu
wykwitów trądzikowych.
•

Należy ograniczać kontakt ze
słońcem, gdyż tylko pozornie i krótkotrwale poprawia
ono stan skóry trądzikowej.
Opalanie sprzyja powstawaniu przebarwień, a w późniejszym terminie nasila zamiany
trądzikowe.

•

Filtry przeciwsłoneczne oraz
preparaty zmiękczające skórę
nakładane na twarz i skórę tułowia nie powinny nasilać powstawania zaskórników.

•

Jeżeli dla zapewnienia dobrego samopoczucia pacjenta
niezbędny jest makijaż, należy stosować kosmetyki wykonane na bazie wody.

•

Pacjenci powinni unikać dotykania twarzy dłońmi, noszenia
szalików i golfów, które mogą
podrażniać skórę twarzy.

Fot. © apops - Fotolia.com

rę. Wówczas niezawodne są kremy z witaminą F. Przyspiesza ona
ziarninowanie i regenerację skóry, jest niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania. Witamina F odbudowuje płaszcz lipidowy naskórka i normalizuje jego
właściwości ochronne. Zapobiega utracie wody. Z tego też powodu zaleca się stosowanie maści pielęgnacyjnych z witaminą F
podczas przebiegu trądziku [7].
Wiele roślin jest bardzo pomocnych przy leczeniu trądziku.
Tradycyjnie w łagodnych zmianach skórnych towarzyszących
trądzikowi stosuje się ziele fiołka
trójbarwnego w postaci herbatki bądź tabletek wzbogaconych
cynkiem. Ze skutecznych właściwości antyseptycznych najbardziej znany jest olejek z drzewa
herbacianego. Hamuje on rozwój bakterii beztlenowych i obniża aktywność gruczołów łojowych. Wpływa też na szybsze gojenie się ran i redukcję blizn. Także olejek różany, który jest antyseptykiem i jednocześnie ma

►
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•

Należy pamiętać, że zbyt częste mycie, szczególnie preparatami antybakteryjnymi, może dodatkowo wysuszać skórę
i spowodować wzmożoną produkcję sebum.

•

Należy zrezygnować z kremów
matujących, gdyż ich większość dodatkowo może wysuszać skórę, zamykać pory i ujścia gruczołów łojowych.

•

Niewskazane jest samodzielne
wyciskanie wszelkiego rodzaju
zmian skórnych. Przyczynia się
to bezpośrednio do roznoszenia stanów zapalnych, a dodatkowo może grozić powstaniem blizny.

•

W przypadku mężczyzn konieczna jest rezygnacja ze
standardowych maszynek do
golenia, gdyż powodują one
podrażnienie i często nadkażenie zmian trądzikowych.
Lepszym rozwiązaniem są maszynki elektryczne. ■
mgr Agnieszka Migasiewicz
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Obfitość
pożądana
– świąteczny, prezentowy
„zawrót głowy”
(Ewa Sitko) Pani Magdo, usłyszałam wczoraj w radio: brytyjscy naukowcy stwierdzili,
że statystycznie tylko przez
pierwsze dwadzieścia trzy
minuty robienia zakupów
jesteśmy w stanie zachować zdrowy rozsądek. Później narażamy się na kupowanie mniej kontrolowane
i stąd niebezpieczeństwo
rozrzutności i nadmiaru.
Lektor przekazujący informację podkreślił, że warto skorzystać z tej wiedzy
w czasie, kiedy rzucamy się
w wir przedświątecznych
zakupów, ze szczególnym
uwzględnieniem wybierania prezentów. Obdarowywanie się w czasie świąt Bożego Narodzenia jest mocno wpisane w naszą kulturę
i zachowanie rozwagi przychodzi czasami ze szczególnym trudem. Odczytałam tę informację jako zachętę do umiaru i uwagi
w obdarowywaniu się.
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Moja myśl ewaluowała
jednak przewrotnie i pojawiło się pytanie, czy są takie prezenty, gdzie obfitość
jest jak najbardziej dopuszczalna, a każdy prezent pożądany i trafiony? Myślałam
dalej, kto może dać mi taki prezent, który będzie jak
najmniej naznaczony ryzykiem przypadkowości? Jaki to powinien być prezent?
Czy materialny, czy też nie?
(Magdalena Bucior) Odpowiedź
na te pytania nasuwa mi
się jedna. Najlepiej siebie
obdarzymy tylko my sami.
Myślę również, że najcenniejszy, najbardziej przydatny podarunek świąteczny powinien mieć niematerialny wymiar (on jest najmniej narażony na przemijalność, zniszczenie, zgubienie czy schowanie na
dnie szafy). Pojawia się więc
kolejne pytanie: co znaczy
– obdarzać siebie i czym

niematerialnym można siebie samego obdarzyć?
(E) Można przyjąć, że ponieważ
ludzie najlepiej wiedzą, czego chcą, a czego nie chcą, to
obdarzanie samego siebie będzie polegało na skrzętnym
zbieraniu dobrych doświadczeń i budowaniu własnej
osoby w oparciu o te „zbiory”.
(M) No tak, ale czy obdarzać siebie oznacza aktywnie poszukiwać nowych przeżyć, czy też
tylko interpretować to, co nam
się przytrafia?
(E)

Myślę, że obdarzać siebie oznacza i jedno, i drugie.
Z jednej strony, aby czegoś
doświadczyć, trzeba stworzyć
przestrzeń takich doświadczeń. Czyli aktywnie wykreować zdarzenie, na którym
nam zależy. Jeżeli mam ochotę na to, aby zobaczyć piękne
górskie widoki – muszę wyjść
z domu. Przestrzegałabym je33
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dynie przed pewnym mitologizowaniem aktywnego wypoczynku – wartościowe jest
jakoby jedynie to, co jest kolejnym wyjazdem, co łączy
się ze zmianą miejsca, z zobaczeniem dodatkowego filmu,
z poznaniem nowych osób.
Każdy weekend zaplanowany
– ani chwili straconej na „nicnierobieniu”. A przecież przestrzeń nowych doświadczeń
nie musi być taka dynamiczna,
bo często okazuje się, że w tym
szukaniu przeżyć jesteśmy po
prostu bardzo zmęczeni. Na
przykład pidżama-breakfast,
czyli niespiesznie celebrowany
poranek, może być takim czasem, w którym wreszcie możemy porozmawiać z najbliższymi, nie spinać się upływem godzin, doświadczyć nie wychodząc z domu, tego, co także
istotne. „Pidżama-breakfast”
może być symbolem takiego czasu, w którym od „dziania się” jest ważniejsze „bycie”,
chociażby razem. I taki czas
też jest nam potrzebny. Taki
czas także warto czasami sobie wykreować.
Ale wracając do wątku obdarzania siebie poprzez doświadczenia – darem może
być czerpanie także z tego,
co nam się przytrafia a czego
aktywnie nie poszukiwaliśmy.
Są ludzie (do takiego spojrzenia chciałbym farmaceutów w trakcie naszej rozmowy
zachęcić), dla których darem
jest każde nowe doświadczenie – i to, w którym świadomie
i aktywnie wzięli udział, i to,
którego się nie spodziewali,
a które, nawet jeżeli było trudne, zostało zinterpretowane
w kategoriach doświadczenia
wartościowego, rozwijającego.
(M) Jak warunek musi spełniać
zdarzenie, aby było drogą takiego właśnie rozwoju?
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(E) To nie jest tak, że rozwijamy
się (lub nie rozwijamy) w wyniku wydarzeń trudnych, traumatycznych, że na przykład
człowiek, który nie doświadczył cierpienia nie ma szansy na rozwój. Nie to, co mi
się zdarzyło, ale to, co z tego
wyniosłem, jest istotne. Pod
wpływem jakiegoś zdarzenia
i mojego myślenia o nim mogę podjąć pracę nad związkiem, zmienić relację z dziećmi, z pracownikami. Przeżycie
zdarzenia jako rozwoju oznacza podjęcie pod jego wpływem jakieś wewnętrznej pracy na przykład odstąpienia
od przekonania „zawsze mam
rację” i zaufania drugiej osobie. Ktoś podejmie pracę ze
specjalistą, ktoś inny poprosi przyjaciela o rozmowę, zapyta się go „Co ty o tym myślisz”. Przeżycie doświadczenia jako daru oznacza wyjście
z jego centrum i przeanalizowanie go z pozycji zewnętrznego obserwatora, ze wszystkim trudnymi konsekwencjami. Takie doświadczenie staje się szansą na poznanie na
przykład własnych motywacji. Nie wiem, czy będzie nam
później z taką wiedzą łatwiej,
czy trudniej… Ale trudno wyobrazić mi sobie dążenie do
dojrzałości bez pozyskiwania
takiej wiedzy.
(M) Chciałabym jeszcze wrócić
do wątku obdarzania siebie
w postaci aktywnego, czasami
łączącego się także z kosztami finansowymi, wydarzenia.
Skąd, na jakiej drodze, można
uzyskać gotowość do obdarzania siebie samego?
(E) Obdarzanie siebie bierze się
z przekonania, że mam prawo
taki prezent sobie zrobić. Nie
jest to przekonanie oczywiste. Postawy altruistyczne czę-

sto utożsamia się ze zgodą na
zaniedbywanie siebie, świadome pomniejszanie swoich potrzeb, przesuwanie ich na dalszy plan.
Czymś innym jest jasna,
prawdziwa w stosunku do
siebie deklaracja, że w tym
i w tym momencie pracuję na
rzecz zadowolenia i szczęścia
drugiej osoby, czymś innym
poczucie niemożności zadbania o siebie. Nie chcę czegoś
zrobić, odczuwam dyskomfort, czuję się źle, mam poczucie wykorzystania, ale mimo wszystko na przykład nie
potrafię odmówić i przyjmuję
na siebie dodatkowe obowiązki zamiast wreszcie skorzystać
z wolnego dnia. W pierwszym
przypadku darzy się dwóm
stronom. Osoba obdarowywana doświadcza przyjemności, ale obdarowująca także
jest zadowolona i szczęśliwa.
Świadomie podejmuje decyzję
o obdarzaniu innych, nie czuje się do tego ani zewnętrznie
przymuszona, ani też przymuszona jakąś swoją nieumiejętnością. Daje jej to zadowolenie i radość. W drugim przypadku brakuje dobrych emocji
– pojawiają się złość, poczucie
krzywdy, przekonanie o naiwności. Mamy prawo zrobić coś
dla siebie, mamy prawo odmówić, mamy prawo poprosić
o pomoc. Wewnętrzne przyzwolenie na zadbanie o siebie
nie ma nic wspólnego z „byciem nie w porządku”
(M) Biblijne „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” jest zawołaniem o przeżywanie siebie jako człowieka, który zasługuje na troskę, zainteresowanie i wsparcie. Przeżywanie
siebie jako osoby wartościowej i ważnej pozwala na dzielenie się z innymi. Nie można obdarzać czymś, czego się
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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nie ma. Jeżeli chcę dawać innym chociażby radość, szacunek – muszę zadbać o to, aby
to uzyskać, najpierw od samej siebie. Jest to szczególnie
ważne w bliskich, dorosłych
relacjach na przykład z partnerem, rodzicami, dorosłymi
dziećmi. W partnerskiej relacji
z innymi mogę równorzędnie
obdarzać i czerpać z wartościowego kontaktu. W sytuacji braku wewnętrznej sympatii do siebie łatwiej o manipulowanie lub rezygnowanie ze
swoich potrzeb.
(E) Zaczynam pakować świąteczny prezent dla siebie i do „koszyka” wkładam: przekonanie
o mojej wartości oraz moją
gotowość do obdarowywania
siebie.
(M) Wypełniajmy ten „koszyk”
dalej. Darem jest także czas
dla siebie. Obdarowywanie
siebie wolnym czasem nie jest
łatwe. To dar, którego złożenie wymaga świadomej strategii i świadomej rezygnacji
z, niekiedy bardzo kuszących,

głasków: poczucia perfekcjonizmu, profesjonalizmu, powszechnego uznania lub sympatii, poczucia rozwoju. Obdarzanie siebie czasem jest
trudne, bo trudno nam z tych
wymienionych społecznych
wzmocnień zrezygnować. Pojawiające się od kilku lat pojęcie osoby „wystarczająco dobrej” utożsamia się z postawą bylejakości, zadowolenia
z przeciętności, brakiem dążenia do sukcesu. Tymczasem
na każdym z poziomów (także fizjologicznym) czas dla
siebie przynosi mnóstwo korzyści. Wystarczy wspomnieć
chociażby o zyskach mentalnych: uporządkowaniu myśli,
odstąpieniu od rutyny, zyskaniu oddechu na twórcze rozwiązanie problemu.
Darem dla siebie jest także
czas dany innym. Farmaceuta, tak jak każdy inny człowiek
wypełnia swój prezentowy koszyk nie tylko doświadczeniami z pracy, ale także z życia osobistego. Niektórzy terapeuci zachęcają, aby budowanie ważnej relacji, na przy-

kład małżeńskiej, zawierało
elementy wzajemnego obdarowywania się „prezentami”.
Darowanie czasu bliskim tak,
aby mogli zrobić coś ważnego dla siebie, zrealizować jakieś swoje marzenie wpisuje
się w obszar obdarowywania
i otwiera drogę wdzięczności za dar. Dar zaangażowania,
przekierowania wysiłku, obdarzenia zaufaniem i wolnością.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że to podejście trochę
odmienne od tego, które nazywa się kompromisem.
W poszukiwaniu kompromisu obie strony wypośrodkowują pomiędzy swoimi potrzebami a potrzebami partnera („nie nad morze i nie
w góry, pojedziemy na Mazury”). W rezultacie nikt nie ma
w pełni tego, na czym najbardziej mu zależy. W podejściu „prezentowym” uwzględnia się wzajemne obdarzanie.
A więc żona pozwala mężowi
na zrealizowanie na przykład
wymarzonego wyjazdu i on
odwdzięcza się jej tym samym.

Fot. © Jeanette Dietl - Fotolia.com

►
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zachodu wypełnienie prezentowego kosza – wdzięczność.
Wdzięczność, którą człowiek
czuje wobec kogoś i ta, która jest wobec niego wyrażana.
„Koszyk” farmaceuty, który na
co dzień spotyka się z ludźmi potrzebującymi pomocy
i który tej pomocy im udziela, powinien być wypełniony,
czy wręcz przepełniony od
wdzięczności.

(M) Spotkanie z farmaceutą przy
pierwszym stole jest zazwyczaj spotkaniem krótkim: opis
problemu, porada, wydanie
leku. Nie zmienia to faktu, że
może być spotkaniem wartościowym. I farmaceuta, i pacjent mogą dołożyć wszelkich
starań, aby takie spotkanie było ważne i wartościowe. Wielokrotnie o warunkach takiego
spotkania pisaliśmy. Dla wielu osób (np. starszych) przyjście po poradę do apteki staje
się zwyczajem, rytuałem, odwiedzeniem przyjaznego, bliskiego miejsca. Dawką energii,
czasami jedyną chwilą uważności ze strony innych, wręcz
bardzo ważnym wydarzeniem
w planie dnia. Jestem pewna,
że w sytuacji doświadczania
i życzliwości, i profesjonalizmu
pacjenci odczuwają wdzięczność, nawet jeżeli tego nie
werbalizują. Wyrażają to pośrednio – wracając do naszej
apteki, polecając ją
innym, czasami
„zamęczając”
nas pytaniami czy wątpliwościami.
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Ale dzisiaj chciałabym skoncentrować się na wdzięczności
nie tylko tej zawodowej, ale na
wdzięczności w szerszym, bardziej osobistym planie.
Wdzięczność jest uczuciem wartościowym, bo pozwala nam na dostrzeżenie
czyjegoś wysiłku, chęci. I warto swoją wdzięczność wyrażać – słowa „dziękuję, bardzo
mi pomogłeś” są sygnałem,
że czyjaś praca, często bezinteresowne zaangażowanie
zostały docenione. Warto pisać o tym, że także w bardzo
bliskich, rodzinnych relacjach
wyrażenie wdzięczności jest
ważne. Warto jednak pamiętać, że wdzięczność wymuszona nie jest wdzięcznością autentyczną, prawdziwą. Są takie
relacje, w której długoletnie
działanie na rzecz innej osoby, wypełnione nie tyle miłością, chęcią obdarowywania, co
właśnie nadzieją na późniejsze
dowody wdzięczności skutkuje nie tyle autentyczną, szczerą wdzięcznością, co poczuciem winy, uwikłania i złością.
To nie budowanie wdzięczności, a raczej budowanie poczucia „zadłużania”, czyli manipulowanie.
(E) Warto więc przyglądać się temu, co dzieje się na naszym
pierwszym
motywacyjnym
planie. Jeżeli mocno dąży-

my do uruchomienia poczucia
wdzięczności zamiast cieszyć
się z dawania, pomagania, służenia komuś, to nie otrzymamy prawdziwej wdzięczności,
szczerego „dziękuję”.
(M) Tak. Wdzięczność, którą warto mieć w świątecznym „koszyku”, to wdzięczność prawdziwa, niewymuszona, taka,
która jest niejako produktem
ubocznym mojego zaangażowania i prawdziwej radości
drugiej strony.
(E) Do momentu obdarowywania
się prezentami w wigilijny wieczór pozostało jeszcze trochę
czasu. Proponuję (sobie, Pani – Pani Magdo – i czytelnikom) wykorzystać go na dopełnienie „kosza prezentów”
od siebie dla siebie. Mamy już
w nim: prawo do daru, czas
dla siebie i innych, wdzięczność „od” i „wobec”. Co jeszcze w nim być może?
Odpowiedź na to pytanie najpełniej zna ten, który
pragnie siebie obdarowywać
i wydobędzie te dary zanurzając się odważnie w historię
własnego życia. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Fot. © rangizzz - Fotolia.com

► (E) Ujawnia się nam kolejne warte
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Zza pierwszego stołu

O reklamie aptek
raz jeszcze...

Z

godnie z zasadami obowiązującego na terenie RP
prawa farmaceutycznego
„Apteka jest placówką ochrony
zdrowia publicznego…” [USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, D.U. Nr 45,
poz. 271, Rozdział 7 „Apteki”, Art.
86. 1.] . Zgodnie z powyżej cytowanym prawem [Art. 86. 2.] „Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia
usług farmaceutycznych…”. Prawo to mówi również o tym [Art.
87.2.], że „Apteki ogólnodostępne
przeznaczone są do: 1) zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne
artykuły, o których mowa w Art.
86 ust. 8; 2), wykonywania czynności określonych w Art. 86 ust. 1
i 2.”. Aby apteka była apteką, prawo literalnie określa, iż [Art. 88.
1.] „W aptece ogólnodostępnej
musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w Art. 2b
ust. 1 pkt. 1, 2 i 5-7 272) ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9,
poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238),
odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej „kierownikiem apteki”;..”. Nawet na czas
swojej nieobecności [Art. 88. 4.]
„Kierownik apteki wyznacza,
na czas swojej nieobecności spoAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

wodowanej chorobą lub urlopem,
farmaceutę, o którym mowa
w ust. 1, do jego zastępowania,
w trybie określonym w Art. 95
ust. 4 pkt. 5.”. Jak z powyższego
wynika, aptece nie wolno funkcjonować bez obecnego w niej
magistra farmacji, gdyż [Art. 92.]
„W godzinach czynności apteki
powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w Art.
88 ust. 1.”. Każdy farmaceuta,
wykonujący swoje obowiązki również w aptece, jest obowiązany
do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, postępując zgodnie
z zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Aptekarza RP, uchwalonego Uchwałą Nr VI/25/2012 na
VI Krajowym Zjeździe Aptekarzy,
w dniu 22 stycznia 2012 r. Zgodnie z Art. 19. 1. w/w kodeksu „Aptekarz nie reklamuje siebie oraz
swoich usług. Nie uczestniczy
w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi
obyczajami.” oraz Art. 19. 2. „Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększania
konsumpcji produktów leczniczych.”, a jego postępowanie jest
podyktowane „godnością zawodu”, więc naruszeniem owej „godności” może być „…każde zachowanie Aptekarza, które wykracza
poza dobro nadrzędne, jakim jest
dobro pacjenta - jednostki jedy-

nej i niepowtarzalnej.”. Powyższy
stan prawny w swej logicznej całości spina zakaz reklamy aptek
[Art. 94a, 1.]” Zabroniona jest
reklama działalności aptek lub
punktów aptecznych skierowana
do publicznej wiadomości…”.
Powyższe przypomnienie
aktów prawnych pokazuje, że skoro apteka może istnieć tylko i wyłącznie dlatego, że pracuje tam
farmaceuta, a tenże farmaceuta nie może się reklamować, to
również reklama apteki nie może mieć miejsca. Jest to w logicznym sensie warunek sine qua non
gwarantujący farmaceucie możliwość wykonywania pracy bez
wchodzenia w konflikt z prawem.
Farmaceuci nie mogą się reklamować z powodu przynależności
tego zawodu do grupy zawodów
zaufania społecznego. Podobnie
jak lekarze, prawnicy czy dziennikarze. Jeśli zatem oczekujemy
od przedstawiciela naszej profesji jego całkowitej bezstronności
i obiektywizmu w pracy dla dobra
pacjenta, to nie możemy wprowadzać jakiejkolwiek formy wpływu
na odbiorcę (pacjenta), jaką niewątpliwie jest reklama. Zgodnie
z orzecznictwem sądów w tym zakresie, reklama nakłania do nabycia produktu bądź usługi. Zachęca więc pacjenta do postępowania zgodnie z wolą reklamodawcy
pozbawiając odbiorcę (pacjenta) ►
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► racjonalności wyboru. W kontek-

ście aptek ma to szczególny wymiar, bowiem pacjent w aptece,
poszukujący ratunku, nie kieruje
się rozsądkiem oceniając obiektywnie swój stan zdrowia podczas nabywania produktu leczniczego, czy jakiegokolwiek innego produktu. Za to racjonalnością
postępowania musi kierować się
farmaceuta. Jako osoba odpowiedzialna decyduje o procesie terapii, a ten proces w żaden sposób
nie może być wynikiem czy to reklamy, czy też promocji, lecz tylko i wyłącznie musi być oparty na
empirycznie dowiedzionych wynikach badań. Dziwi fakt, jak bardzo lekceważeni jesteśmy (jako
farmaceuci!) przez obrońców reklamy w aptekach. Nie należy się
dziwić różnego rodzaju autorytetom, które swoimi słowami uwiarygodniają konieczność powrotu
reklamy do aptek, gdyż ci ludzie
nie muszą się znać na zasadach
wykonywania naszego zawodu..
Niegodziwym jest szczególnie
postępowanie samych farmaceutów, którzy wbrew logice i zasadom etyki prą do przywrócenia
reklamy aptek. Świadczy to o braku zrozumienia zasad prawa, o niskim poziomie zrozumienia zasad
funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, jakimi są apteki oraz
o tym, że etyka zawodowa jest
tym osobom nieznana. Dlatego
jestem pełny uznania dla postawy
Ministra Zdrowia, który uciął dyskusję związaną z reklamą aptek.
Jako farmaceuta czynnie wykonujący pracę w aptece oraz jako
członek samorządu zawodowego
farmaceutów mam nadzieję, że
żadne sugestie związane z próbą
„doprecyzowania definicji reklamy aptek” wobec przedstawionej
powyżej argumentacji, nie znajdą zrozumienia w Ministerstwie
Zdrowia. ■
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
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Pewnego razu do apteki...
Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani, która przedstawiła się jako moja „klientka”. Tonem wyższym niż zwykle używa
się podczas rozmów poinformowała mnie, że jest bardzo niezadowolona z zakupu inhalatora, który jej poleciłem. Stwierdziła, że
chciałaby się ze mną spotkać aby mi wytłumaczyć powód swojego
niezadowolenia. Zgodziłem się - do spotkania doszło następnego dnia. Pani przyszła w towarzystwie swojej koleżanki oraz dzieci i przyniosła ze sobą ów inhalator. Problem stanowiła rzekoma
wadliwość sprzętu. Inhalator nie „dymił” tak jak inhalator, który widziała u swojej koleżanki. Na potrzeby artykułu nie przytaczam
całej rozmowy, która pomimo, że w swym tonie rozpoczęła się podobnie jak rozmowa przez telefon, to zakończyła w postaci miłej pogawędki. Okazało się bowiem, że właścicielka inhalatora nie
w pełni zapoznała się z jego instrukcją i budową. Można powiedzieć, że miałem szczęście, bo co by było gdyby okazało się, że to
jednak ja jestem winny polecenia wadliwego sprzętu…?
Próba połączenia naszego wykształcenia i pracy w formie sprzedawcy to duże wyzwanie. Niestety w obecnych realiach
prawnych praca w aptece to handel. Zatem w oczach naszych pacjentów czy klientów jesteśmy tymi, którzy liczą na zysk. Wiedzeni
przykrym doświadczeniem mają prawo w nas widzieć również nieuczciwych sprzedawców. Stąd bardzo ważne jest to, by nigdy nie
robić niczego, co w ich oczach jawi się jak cyniczne kupczenie. Jak
to zrobić? Przede wszystkim należy zawsze pamiętać o słowach
przyrzeczeń składanych na koniec studiów i przy odbieraniu prawa
wykonywania zawodu. A zatem o Kodeksie Etyki Aptekarza, gdzie
wyraźnie jest napisane, iż „zdrowie chorego jest najwyższym prawem”. Ubolewania godnym jest fakt, że stworzona rzeczywistość
prawna i forma wynagradzania nas, farmaceutów, w aptekach nie
daje szansy na funkcjonowanie w zgodzie z zasadami etyki. Należy
to jak najszybciej zmienić.
Inną kwestią, którą w tym przypadku trzeba poruszyć, jest
niezwykle istotny aspekt „odpowiedzialności za słowo”. To, co i jak
mówimy do chorego czy szukającego pomocy człowieka, ma niebagatelne znaczenie. W jego sytuacji może być to „walką o życie”,
podczas gdy dla nas jest to zaledwie jeszcze jeden i to na dodatek prozaiczny incydent. Dla człowieka upatrującego rozwiązania
swojego problemu w aptece, przyjmowanie każdej informacji, czyli naszej wypowiedzi, jest ratunkiem. Nasza postawa, spokój, rzeczowość wynikająca z posiadanej wiedzy, empatia i co niezwykle
istotne – poczucie misji w swojej pracy, przyniesie efekt. Nie możemy opryskliwie zbywać i w niewybrednych słowach zlekceważyć
kogoś, kto szuka u nas ratunku. Nie chodzi tu tylko o utratę budowanego przez lata wizerunku, lecz o pozbawiania chorego wiary w to, że jako farmaceuci mamy dawać wsparcie w trudnych dla
niego chwilach. ■
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
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POMYSŁ KIEŁKOWAŁ POWOLI
OPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA – 12.10.2013 r.

P

omysł kiełkował powoli. Prezes Opolskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr Andrzej
Prygiel przedstawił go Radzie. Rada zaakceptowała. Do realizacji pomysłu przyłączyło się
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział
Opolski oraz Sekcja Etyczno-Historyczna „Źródło”.
Na kolejnym spotkaniu padają słowa: „warto by
było”, „trzeba by było”, „należałoby”.
Już nie ma wątpliwości. Organizatorzy: mgr
Andrzej Prygiel, mgr Irena Sikora, mgr Maria Pająk
mówią jednym głosem: „Powinniśmy zorganizować I Opolski Dzień Aptekarza”.
Rysuje się forma, kształt i program. Cel jest
bardzo widoczny. Dostrzec, uhonorować i podziękować tym, którzy w tym zawodowym maratonie
stawiali pierwsze kroki, którzy swoim zawodowym
zaangażowaniem, swoją postawą układali pierwsze cegiełki w tym gmachu, który można nazwać
„FARMACJA-APTEKA”. Budowali jego wizerunek,
autorytet i prestiż, którzy umacniali przekonanie
w pacjentach, że to zawód społecznego zaufania,
którzy słowami „Salus aegroti suprema lex” rozpoczynali swoją codzienną pracę. A czasy łatwe nie
były.
Jako wyznacznik w tym rozumowaniu przyjęto CZAS. Dostrzec, uhonorować, podziękować
wszystkim, którzy 50 lat temu odbierali dyplom
mgr farmacji na swoich uczelniach.
Lawina organizacyjna ruszyła. Ustalono program. Wyznaczono termin. Rozesłano zaproszenia. Powoli zbliżał się 12.10.2013.
Sobota. Na dworze Złota Polska Jesień. Godzina 13.00 - Msza Święta w intencji Opolskich
Aptekarzy oraz ich rodzin w Kościele Matki Boskiej
Bolesnej i Św. Wojciecha w Opolu.

Mszę świętą celebruje duszpasterz aptekarzy ks. prałat Albert Glaeser. Ministrantem jest
mgr Józef Boryczka. Mgr Walter Pyka rozpoczyna
„Modlitwą Aptekarza”.
Boże,
który dokładnie ważysz
każde moje słowo,
który leczysz skutecznie,
który doradzasz serdecznie,
który ustaliłeś skład mixtury vitae,
który znasz ludzką dosis letalis,
który stanowisz pierwiastek nadziei,
któryś symbolem miłości wiecznej,
pomóż nam tu,
pod krzyżem,
napisać najprostszy wzór wiary.
„Dzisiaj do Matki Boskiej Bolesnej przyszli Aptekarze, by na jej ręce złożyć dziękczynienie, prośby i nadzieje” – powiedział ks. prałat witając zebranych w kościele. Dosyć spora grupa. Było dużo o wdzięczności, zawierzeniu i łasce przetrwania.
Jest wiersz.
„Podziękowanie”
To już kolejne nasze spotkanie;
lata lecą,
czas ucieka.
Nasza obecność jest jak zobowiązanie nie narzekać, nie narzekać.

►
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Taka jest przecież kolejność zdarzeń,
los nas uczynił „wspólną klasą”.
Dziękujemy Ci, Panie,
że dałeś nam tyle marzeń
i trochę czasu, trochę czasu.
Nie przynosimy dzisiaj naręczy żalu,
choć zegar szybciej godziny strąca.
Pozwól jednak, Panie,
niech się w nas wszystkie płomyki wypalą
do końca, do końca.
Niech takie będą nasze spotkania;
przygarnij wszystkich, naszych bliskich,
obdarz nas, Panie, łaską przetrwania.
i miłosierdziem,
przede wszystkim, przede wszystkim.

Na zakończenie prezesi: mgr Andrzej Prygiel
i mgr Irena Sikora wręczają ks. prałatowi honorowe wyróżnienie za jego dwudziestoletnią duchową
opiekę nad środowiskiem aptekarskim. Piękna statuetka z miłorzębem.

Z kościoła już tylko 100 m by znaleźć się
w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego.
W roli studentów aptekarze z rodzinami. Są zaproszeni goście:
1. Marszałek Województwa – dr Roman Kolek
2. Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej – dr nauk
farm. Piotr Brukiewicz
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3. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – mgr
farm. Marek Brach
4. Prezes Salus International – Aleksander Żurek
5. przedstawiciel Opolskiego oddziału NFZ – mgr
farm. Jacek Depo
Krótkie przywitanie Prezesa mgr Andrzeja
Prygla. Okolicznościowe życzenia Prezesa PTFarmu – mgr Ireny Sikory.
Do katedry podchodzi Rektor Uniwersytetu
Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Nicieja.
„Dzieje Aptekarstwa Polskiego na Kresach
Wschodnich”. Wykład barwny, bogaty w fakty,
obejmujący udział aptekarzy w tamtej epoce. Jest
o pięknych, polskich, przedwojennych kurortach.
W blasku Łukasiewiczowej lampy „Kresowa Atlantyda” jawi się wyraźniejsza a w Zaleszczykach
znów zapachniało morelami i winogronami.
Po zakończonym wykładzie Profesora rozpoczyna się okolicznościowe wystąpienie Prezesa
OIA mgr Andrzeja Prygla. Temat – problemy z reklamą leków. Okazuje się, że to temat „przerabiany” przez aptekarzy już bardzo dawno. Są okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.
Uhonorowanie zasłużonych dla Aptekarstwa
Opolskiego. Pani mgr Maria Pająk wyczytuje nazwiska, prezes mgr Andrzej Prygiel wręcza dyplomy a prezes mgr Irena Sikora wręcza czerwone róże. Jest radość, są brawa i łzy wzruszenia. Urodzinową wiązankę róż i okolicznościowy list gratulacyjny otrzymuje mgr Walter Pyka.
Po pięknej ceremonii wręczenia dyplomów następuje wspólne odnowienie przysięgi aptekarskiej.
Jest godz. 16.00, Prezes zapowiada przerwę
na kawę i inne smakołyki. Przestronny korytarz
Uniwersytetu zapełnił się uczestnikami, spotkania
są bardzo ciepłe, gratulacje dla uhonorowanych,
są bardzo osobiste wspomnienia i podziękowania.
Dopełnia się przestrzeń dla ducha i ciała.
Zebrani w Auli Błękitnej Aptekarze (około
120 osób) gromkimi brawami, na stojąco, dali wyraz wdzięczności i podziękowania dla organizatorów.
Ostatnie słowo należy do Prezesa: Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten
I Opolski Dzień Aptekarza miał nie tylko świąteczny charakter, ale, że był wyrazem naszej wdzięczności dla Seniorów całej Aptekarskiej Społeczności.
Do zobaczenia za rok. ■
Relację, której fragmenty przedstawiamy przekazała
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Aktualności

Antybiotykooporność
– coraz większe zagrożenie

P

roblem antybiotykooporności drobnoustrojów jest
jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny, bagatelizowanym w zasadzie już od momentu wykrycia pierwszego antybiotyku
przez Aleksandra Fleminga, który w trakcie wykładu odbierając
nagrodę Nobla przestrzegał, że
„Mogą nadejść czasy gdy penicylina będzie mogła być kupiona
przez każdego w sklepie. Istnieje
więc niebezpieczeństwo, że niewykształcony (nieświadomy) człowiek będzie ją przyjmował w zbyt
niskiej dawce i drobnoustroje poddawane subletalnym dawkom leku staną się oporne.” Po latach
poszukiwań i odkryciu „cudownych leków”, za jakie uważano
antybiotyki, medycyna ponownie
staje w obliczu braku opcji leczenia zakażeń bakteryjnych. Na naszych oczach rozgrywa się dramat wyścigu, w którym bakterie
pokonują bariery terapeutyczne.
Sytuacje, które do niedawna nie
stanowiły zagrożenia dla pacjentów, stają się realnym niebezpieczeństwem dla ich zdrowia i żyAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

cia. Niestety dzieje się tak w dużej mierze na nasze własne życzenie – w efekcie nadmiernego
i niewłaściwego gospodarowania lekami przeciwdrobnoustrojowymi. Dynamika świata bakterii przechytrzyła możliwości walki
z chorobotwórczymi patogenami
człowieka. Na podstawie danych
Europejskiego Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) z powodu zakażeń wywoływanych przez bakterie oporne na wszystkie dostępne antybiotyki w Unii Europejskiej
umiera co roku około 25 000 pacjentów (1). Antybiotykooporność, która do niedawna w powszechnej opinii kojarzyć się mogła jedynie ze zjawiskiem ze sfery badań naukowych, staje się naszą codziennością. Walka z zahamowaniem rozprzestrzeniania się
tego zjawiska, jest możliwa tylko
wtedy, gdy terapia antybiotykami
stanie się procesem opartym na
wiedzy i odpowiedzialności. Wymaga to kształtowania świadomości środowisk medycznych –
lekarzy, farmaceutów, mikrobio-

logów, ale też samych pacjentów.
Z punktu widzenia zjawiska lekooporności przewagą lecznictwa
zamkniętego w procesie walki z zakażeniami wywoływanymi lekoopornymi drobnoustrojami jest większa kontrola diagnostyczna i terapeutyczna. Jednak
to w praktyce pozaszpitalnej używa się znacząco więcej antybiotyków i dlatego zjawisko lekooporności pojawiającej się w efekcie nadużywania, bądź niewłaściwego stosowania antybiotyków
dotyczy w coraz większym stopniu również zakażeń nabywanych
w środowisku pozaszpitalnym
(wywoływanych przede wszystkim przez pneumokoki ale także pozaszpitalne szczepy Staphylococcus aureus, czy Escherichia coli). Dodatkowo utrudnienia racjonalnej antybiotykoterapii w opiece ambulatoryjnej wynikają z ograniczonych możliwości diagnostyki mikrobiologicznej i zaplanowania antybiotykoterapii celowanej, ukierunkowanej na walkę z konkretnym, potwierdzonym w badaniach patogenem.
►
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Zachowaniem szczególnego ryzyka, wpisującym się w obszar nadużywania stosowania antybiotyków i związanej z tym presji antybiotyków na środowisko,
jest samoleczenie antybiotykami.
Racjonalne przyjmowanie leków
w leczeniu objawów lub dolegliwości diagnozowanych samodzielnie przez pacjenta, bez konsultacji z lekarzem jest możliwe,
ale przy spełnieniu określonych
warunków. Po pierwsze, korzyści wynikające ze stosowania leku powinny znacznie przewyższać wynikające z tego tytułu ryzyko, ponadto prawdopodobieństwo przedawkowania lub niewłaściwego użycia leku powinno
być odpowiednio niskie, pacjent
powinien być w stanie sam zdiagnozować wskazania do zastosowania leku, powinna istnieć możliwość właściwego i dostatecznego oznakowania leku i wreszcie ocena bezpieczeństwa i efektywności leku powinna być możliwa bez konieczności konsultacji

z lekarzem. Żaden z wymienionych warunków nie jest spełniony
w odniesieniu do antybiotykoterapii. Trzeba pamiętać, że decyzja
o włączeniu antybiotyku do terapii wymaga aktualnej wiedzy mikrobiologicznej, farmakologicznej
i epidemiologicznej, często również wykonania niezbędnych badań diagnostycznych. Dodatkowo
specyfika grupy leków przeciwdrobnoustrojowych polega między innymi na wieloczynnikowym
uwarunkowaniu skuteczności ich
działania, która zależy przede
wszystkim od wrażliwości drobnoustroju, penetracji antybiotyku
do miejsca zakażenia oraz stężenia, koniecznego do osiągnięcia
efektu bakteriobójczego lub bakteriostatycznego.
Potencjalnym źródłem antybiotyku podczas procesu samoleczenia, poza pozyskaniem
wbrew prawu leku z apteki, są pozostałości leku po poprzednich
kuracjach. Możliwość „przetrzymania” antybiotyku pojawia się,

kiedy ilość antybiotyku przepisanego na recepcie jest większa niż
potrzebna do pojedynczej kuracji,
gdy występują działania niepożądane uniemożliwiające dalsze
przyjmowanie leku, a także w sytuacji, gdy lek przyjmowany jest
niezgodnie z zaleceniami lekarza i zostaje odstawiony po ustąpieniu objawów, bez zakończenia
przepisanej kuracji. Inne sytuacje
dostępu do antybiotyku z pominięciem konsultacji z lekarzem, to
na przykład otrzymanie leku od
rodziny, przyjaciół, czy sąsiadów,
którzy nie wykorzystali przepisanych im leków. Przetrzymywanie pozostałości leków po poprzednich kuracjach stwarza potencjalne ryzyko niepotrzebnego
i niewłaściwego ich użycia, dlatego powinny one być oddawane
do apteki w celu utylizacji. Kolejnym przykładem pozyskania antybiotyku „na zapas”, jest przepisanie lub wymuszenie przepisania antybiotyku przez lekarza
„na wszelki wypadek”, z uwagą

Fot. © Alliance - Fotolia.com.jpg
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o braku konieczności rozpoczęcia
antybiotykoterapii „od razu”, ale
z zaleceniem obserwowania rozwoju choroby i przyjęcia antybiotyku w razie nieustępowania lub
pojawiania się kolejnych symptomów świadczących o zakażeniu
bakteryjnym. Rozpoczynanie samoleczenia tak pozyskanym antybiotykiem, na podstawie samodzielnie zdiagnozowanych przez
pacjenta objawów, bez konsultacji z lekarzem czy farmaceutą
niesie za sobą ogromne ryzyko
z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, skuteczności aktualnej i kolejnych terapii, a także możliwości generowania i dalszego rozpowszechniania zjawiska oporności na antybiotyki.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiej Agencji ds. Leków oraz
polskiego prawa farmaceutycznego leki przeciwbakteryjne powinny być wydawane wyłącznie
na receptę (7). Niestety, wbrew
racjonalnym przesłankom, aktualnej wiedzy medycznej i zaleceniom najistotniejszych instytucji
w obszarze zdrowia, badania potwierdzają jednak występowanie
zjawiska samoleczenia antybiotykami (2-4). Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że wśród objawów wymienianych jako najczęstsze przyczyny przyjmowania
antybiotyków bez wskazań lekarza znalazły się ból gardła, kaszel,
objawy grypy i zapalenia oskrzeli – a więc objawy zakażeń wirusowych, wobec których antybiotyki są bezskuteczne, a powodują jedynie działania niepożądane.
Co więcej, stosowanie antybiotyków w przebiegu zakażeń o innej
etiologii niż bakteryjna, skutkuje
niepotrzebną ekspozycją drobnoustrojów na tę grupę leków, co
z kolei sprzyja szerzeniu się antybiotykooporności. Badania wykaAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

zują bezpośredni związek pomiędzy stosowaniem antybiotyków
a pojawianiem się zjawiska antybiotykooporności. Najsilniejszy
efekt utrzymywania się bakterii
antybiotykoopornych obserwuje się miesiąc od przeprowadzonej terapii, ale może utrzymywać
się on nawet do 12 miesięcy, co
stanowi rezerwuar antybiotykoopornych drobnoustrojów. Skutkuje to nie tylko wzrostem populacji nosicieli lekoopornych drobnoustrojów, ale też utratą skuteczności działania antybiotyków
pierwszego wyboru, koniecznością stosowania leków „z górnej
półki” i wyczerpywaniem opcji
terapeutycznych (5).
Dynamicznie rozwijająca się
farmakoterapia dąży do zagwarantowania skuteczności leków,
a jednocześnie zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania oraz
dostępu do informacji umożliwiających lekarzom i pacjentom podejmowanie świadomych decyzji
w zakresie leczenia. Współczesny
otwarty i łatwy dostęp do wiedzy
na temat terapii i leków zwiększa
szansę na podniesienie wiedzy
pacjentów, ale z pewnością niewystarczającej, aby podejmować
decyzje o samoleczeniu. Samoleczenie antybiotykami jest również jednym z kluczowych tematów dostrzeżonym przez światowe i europejskie instytucje zdrowia publicznego, takie jak ECDC,
a także kluczowym problemem
poruszanym w ramach kampanii
Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Przyjmowanie antybiotyku bez potwierdzenia etiologii bakteryjnej zakażenia prowadzi do selekcji szczepów opornych, zaburza fizjologiczną florę
bakteryjną, która może nabywać
nowe mechanizmy oporności
i stanowić źródło genów oporności dla potencjalnych patogenów

człowieka. Zachowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii powinno być obowiązkiem lekarzy,
farmaceutów, ale i samych pacjentów – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie ich
skuteczności. ■
Anna Olczak-Pieńkowska
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Narodowy Instytut Leków
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Wczesne wykrycie zakażenia HIV jest kwestią istotną, nie
tylko z punktu widzenia wdrożenia terapii, ale i profilaktyki. Szacuje się, że do około 70% nowych
zakażeń HIV drogą kontaktów
seksualnych dochodzi z powodu
braku znajomości statusu serologicznego przez osoby zakażone.
Aby skutecznie zmierzyć się z epidemią należy wzmocnić systemy
pozwalające na wykrywanie zakażeń tak wcześnie, jak to możliwe.
Zarówno w interesie szeroko pojętego zdrowia publicznego jak
i samego pacjenta warto zatem
rozważyć zlecenie testu w kierunku HIV. W ocenie stanów klinicznych w których koniecznie
należy zlecić test, pomocne będą
rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Są one
dostępne na stronie internetowej
www.ptnaids.pl w zakładce rekomendacje. Badanie to można wykonać obecnie w wielu miejscach,
np. laboratoriach referencyjnych
czy laboratoriach Stacji Sanepid.
Pacjentom bez skierowania,
którzy na wykonanie testu decydują się po przeanalizowaniu poziomu swoich ryzykownych za44

chowań zalecamy wykonanie tego badania w jednym z 32 punktów (PKD) działających na terenie
całego kraju. Test jest tam anonimowy i bezpłatny.
Pełna informacja o tym systemie testowania znajduje się na
stronie internetowej Krajowego
Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia: www.aids.gov.
pl Strona ta jest także wirtualnym kompendium wiedzy o HIV
i AIDS. Stąd można także przejść
do zakładki Internetowej Poradni HIV/AIDS, gdzie możliwe jest,
w sposób anonimowy, zadanie
drogą poczty elektronicznej dowolnego pytania w zakresie tematyki HIV/AIDS. Istnieje również
możliwość wyjaśnienia nurtujących pytań w rozmowie ze specjalistami z Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania, nr tel.: 801 888 448
(płatne za pierwszą minutę połączenia) lub 22 692 82 26.
Osoby, które chcą obniżyć
poziom niepokoju, planują wykonanie testu lub poszukują pomocy w oszacowaniu ryzyka zakażenia HIV w kontekście sytuacji
z przeszłości, mogą skorzystać
z telefonu zaufania. Lekarzom
niektórych specjalności Krajowe

Centrum ds. AIDS oferuje portal
edukacyjny www.hiv-aids.edu.pl
połączony z możliwością zdobycia punktów edukacyjnych. Dane
uzyskane anonimowo w punktach testowania są każdego roku analizowane celem efektywnego dostosowania programów
profilaktycznych do bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Poniżej przedstawiamy podstawowe
informacje na temat Punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
(PKD) oraz skróconą analizę danych zebranych w roku 2012.
Sieć punktów anonimowego i bezpłatnego testowania
tworzona jest od wielu lat i obejmuje obecnie wszystkie województwa.
Punkty konsultacyjno –
diagnostyczne (PKD), zgodnie ze
standardami europejskimi, zapewniają:
a) profesjonalny personel – certyfikowanych doradców HIV/AIDS;
b) wysoki poziom jakości świadczonych usług;
c) łatwy dostęp do usług;
d) szybką diagnozę.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w Punktach są:
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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2. Rezultaty społeczne:
 dotarcie z informacją o możliwości wykonania testu i korzyści zdrowotnych z tego
wynikających do szerokich
grup społecznych;
 wzrost liczby osób, które
podchodzą do wykonania testu jako badania rutynowego;
 zmiana zachowań klientów
punktów na bezpieczniejsze;
 pozyskanie danych epidemiologicznych dotyczących
dróg zakażenia – w świetle
ogólnego braku danych (zarówno behawioralnych jak
i epidemiologicznych) opisujących zakażenia HIV w naszym kraju.





Wykonywanie anonimowych
i bezpłatnych badań diagnostycznych wykrywających
zakażenia HIV, oferowanych
wszystkim osobom o ryzykownych zachowaniach chcącym przeprowadzić badanie
w sposób dyskretny, bez podawania danych personalnych. Pozwala to między innymi na wykrywanie wczesnych zakażeń HIV, prowadzące do przerwania dalszej
transmisji. Umożliwia to także objęcie w odpowiednim
momencie opieką medyczną
i swoistą terapią osób zakażonych, co w konsekwencji
również ma znaczenie przeciwepidemiczne.
Prowadzenie profesjonalnego poradnictwa, mającego
ważne znaczenie edukacyjne
i profilaktyczne, polegające
między innymi na uświadamianiu wszystkim zgłaszającym się do PKD ich ryzykownych zachowań i możliwości

Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013



zmiany tych zachowań na inne
zmniejszające lub eliminujące ryzyko zakażenia. Może to
również obniżyć częstotliwość
zakażeń HIV w populacji.
Gromadzenie danych epidemiologicznych o drogach
szerzenia się zakażeń HIV
w Polsce, w oparciu o informacje uzyskane od osób
poddających się testowaniu.
Pozwala to na opracowywanie skutecznych programów
profilaktycznych mających na
celu ograniczenie możliwości
szerzenia się zakażeń HIV.

Efekty wynikające z funkcjonowania PKD można podzielić na:
1. Rezultaty zdrowotne w populacji ogólnej:
 wcześniejsze podjęcie leczenia przez osoby, u których wykryto zakażenie,
a tym samym przedłużenie życia we względnym
komforcie.

3. Rezultaty ekonomiczne:
 liczba wykrytych zakażeń minimalizuje liczbę kolejnych
zakażeń, które mogą powstać
w wyniku ryzykownych zachowań;
 koszt leków ARV dla 1 osoby zakażonej wynosi ok.
42 000,00 złotych rocznie,
leczenie ratujące życie może trwać do 25-30 lat, natomiast koszt działań profilaktycznych w PKD na 1 osobę
wykonującą test w kierunku HIV wynosi średnio 60 zł
rocznie (3/4 osób przychodzi
do Punktu dwa razy – poradnictwo przed testem i po
otrzymaniu wyniku – co daje
kwotę 30 zł za jedną wizytę);
 każde zakażenie HIV, któremu udało się zapobiec to
oszczędności także finansowe - tylko dzięki braku konieczności leczenia to minimum ok. 1.050.000-1.260.000
złotych.
Analiza danych z punktów
konsultacyjno – diagnostycznych za rok 2012 (1)
Do punktów konsultacyjno
– diagnostycznych w celu wyko- ►
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►

nania testu w kierunku HIV zgłaszają się osoby, które są w pewnym stopniu świadome podejmowania ryzykownych zachowań
i z własnej inicjatywy zgłaszają
się na wykonanie badania. Osoby te także relatywnie częściej niż
ogół społeczeństwa podejmują
ryzykowne zachowania, stąd prewalencja zakażeń HIV w PKD jest
wyższa i utrzymuje się od kilku lat
na stałym poziomie ok. 1,2%.
46

Obecnie w PKD wykrywa
się ok 1/3 wszystkich zakażeń HIV
w Polsce.
W 2012 roku 51% osób
zgłaszających się do PKD w celu wykonania testu stanowili mężczyźni (to o 3% więcej niż
w populacji generalnej, gdzie ich
udział według GUS wynosił 48%).
Do punktów anonimowego i bezpłatnego testowania
najczęściej zgłaszają się osoby

młode znajdujące się w grupie wiekowej 19-35 lat: łącznie
ponad 70% kobiet i mężczyzn.
W 2012 roku w wylosowanej populacji najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w wieku 26 lat
(6%) i mężczyźni 29 letni (7%).
Blisko co trzecia osoba zgłaszająca się do PKD była mieszkańcem województwa mazowieckiego. Najrzadziej testowały się osoby
mieszkające w województwach:
lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Struktura miejsca zamieszkania klientów PKD różni się od rozkładu
zamieszkania populacji generalnej. Znacząca nadreprezentacja mieszkańców widoczna jest
w województwie mazowieckim
i dolnośląskim. Natomiast niedoreprezentowane są województwa
wielkopolskie i małopolskie.
Testujący się to w większości mieszkańcy miast – 84% osób
zgłaszających się do placówek.
Porównując do populacji generalnej można zauważyć znaczące
różnice dotyczące miejsca zamieszkania, zwłaszcza w przypadku mieszkańców wsi. Powodem
występowania różnic jest lokaliAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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zacja placówek PKD w miastach,
a także większa świadomość zagrożeń związanych z kontaktami
seksualnymi.
Według doradców pracujących w PKD dla 93% klientów
sytuacja ryzykowna była związana z ich aktywnością seksualną.
Tylko 1% badanych narażony był
bardziej na zakażenie ze względu na przyjmowanie środków
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

psychoaktywnych drogą iniekcji
(IDU). W 5% przypadków powodem przeprowadzenia testu była
ciąża.
82% badających się w PKD
to osoby deklarujące orientację
heteroseksualną, 12% homoseksualną, zaś 4% biseksualną.
Orientacja seksualna determinuje
płeć partnerów seksualnych, dlatego też najwięcej klientów PKD

miało doświadczenia seksualne
typu mężczyzna + kobieta (M+K)
– 85%.
Stosowanie prezerwatyw
może zmniejszać ryzyko zakażenia HIV pod warunkiem, że są dobrej jakości, poprawnie używane
od początku do końca kontaktu,
nie ulegną uszkodzeniu ani nie
zsuną się. Klienci PKD mają tendencję używania prezerwatyw ze
stałym partnerem częściej w kontaktach waginalnych niż oralnych
czy analnych (36% vs. 4%, 9%), jak
również poza stałymi związkami.
Analizując strukturę płci
i wieku osób, u których wykryto
zakażenie HIV w PKD wyraźnie
widać, iż zdecydowanie częściej
wykrywa się HIV wśród mężczyzn
w przedziale wiekowym 20-39 lat.
W ostatnich latach obserwuje się, iż główną drogą zakażenia HIV wśród klientów PKD są
ryzykowne kontakty seksualne,
ze zdecydowaną przewagą kon-►
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►taktów homoseksualnych. Iniek-

cyjni użytkownicy narkotyków
stanowią niewielki odsetek zakażonych, ale też ta grupa rzadziej
korzysta z usług punktów.
Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2012 rok można
wywnioskować, że w porównaniu
z populacją losową klientów PKD,
wśród osób z dodatnim wynikiem testu istotnie częściej przeważają:
 mężczyźni (90% HIV+ vs. 51%
populacja losowa)
 mieszkańcy miast (89% HIV+
vs. 84% populacja losowa)
 osoby stanu wolnego (64%
HIV+ vs. 55% populacja losowa)
 osoby o deklarowanej orientacji homoseksualnej (59% HIV+
vs. 12% populacja losowa)
 posiadający kiedykolwiek
partnera zakażonego (25%
HIV+ vs. 3% populacja losowa)
 posiadający kiedykolwiek
partnera IDU (6% HIV+ vs.
3% populacja losowa)
 posiadający kiedykolwiek partnera z innego kraju (22% HIV+
vs. 16% populacja losowa)
 uprawiający seks pod wpływem narkotyków (10% HIV+
vs. 4% populacja losowa)
 uprawiający seks pod wpływem alkoholu (31% HIV+ vs.
20% populacja losowa)
 przyjmujący narkotyki drogą
iniekcji (8% HIV+ vs. 1% populacja losowa)
Późna wykrywalność zakażeń HIV stanowi poważny problem niemal we wszystkich krajach. Opublikowane 3 września
b.r. w PLOS Medicine wyniki badań epidemiologicznych COHERE,
na podstawie danych zebranych
w Europie pomiędzy rokiem 2000
a 2011 wskazują, iż pomimo kilkuprocentowej poprawy, która nastąpiła w ostatnich latach, prob48
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lem późnego wykrycia zakażenia
HIV dotyczy 54% pacjentów. Odsetek ten jest najwyższy w populacji heteroseksualnych mężczyzn
(66%), migrantów z Afryki (65%)
oraz pacjentów w krajach południowoeuropejskich. W przypadku późnego wykrycia zakażenia
HIV rokowania dla pacjenta są
znacznie gorsze, często uzyskujemy mniejszą efektywność terapii ARV, zwiększa się także ryzyko wystąpienia zakażeń oportunistycznych. Sytuacja taka powoduje wystąpienie określonych
implikacji, także finansowych, dla
systemu ochrony zdrowia. Polska,
jeśli nie liczyć badań wykonywanych w krwiodawstwie, należy
do krajów europejskich o jednym
z najniższych wskaźników testowania w kierunku HIV. ■
Marta Walichnowska
Anna Marzec-Bogusławska
Krajowe Centrum ds. AIDS
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OPIEKA FARMACEUTYCZNA
W SAMOLECZENIU
WYBRANYCH SCHORZEŃ
Rośnie liczba specyfików,
których status zmienia się z „dostępny na receptę” na „bez recepty”. W grupie tej wymienić można chociażby inhibitory pompy
protonowej, leki przeciwhistaminowe czy niektóre leki przeciwbólowe. Z jednej strony cieszy to
farmaceutów, gdyż zwiększa się
pula środków, jakie mogą zaproponować swoim pacjentom, jednocześnie wiąże się to z rosnącą odpowiedzialnością za współudział w postawieniu diagnozy i doborze leku OTC. Co więcej, wiele środków stosowanych
w samoleczeniu, jest dostępnych
w tak zwanym obrocie pozaaptecznym. O tym, co i na jaką dolegliwość kupić informują wszechobecne reklamy. Stawia to przed
farmaceutami całkiem nowe wyzwanie – w jaki sposób skłonić pacjentów, aby po potrzebny preparat wstąpili właśnie do
apteki. Jak konkludują w przedmowie Autorzy: „Każdy kontakt
z pacjentem to możliwość pokazania mu, że warto przyjść do apteki i skorzystać z pomocy wykwalifikowanych farmaceutów. Każda
odpowiednia porada uświadamia
naszym pacjentom zalety konieczności sprzedawania niektórych leków w aptece.”
Porada farmaceutyczna powinna być udzielona w oparciu o rzetelny wywiad, który nie
może jednak być zbyt obszerny –
na ogół nie pozwalają na to realia obsługi pacjenta „przy okienku”. Jak zatem sprawnie obsłużyć
chorego udzielając mu skutecznej
pomocy? Co jeszcze można dora50

dzić? O co jeszcze należy zapytać?
Książka „Opieka farmaceutyczna
w samoleczeniu wybranych chorób” pomyślana jest z myślą o farmaceutach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie
obsługi pacjentów nabywających
preparaty OTC i stara się pomóc
w rozwiązaniu powyższych dylematów.
Każdy rozdział książki poświęcony jest konkretnej dolegliwości i składa się zasadniczo
z czterech części:
• krótkiej etiopatogenezy schorzenia;
• schematu blokowego, który pomaga wytyczyć kluczowe punkty, według których
może przebiegać porada;
• omówienia grup środków
znajdujących zastosowanie
w danej dolegliwości wraz
z przykładami konkretnych
preparatów;
• rubryki „wskazówki dodatkowe” zawierającej zebrane

w punktach przykłady porad,
jakie mogą być udzielone
pacjentowi, dotyczące między innymi stylu życia, diety, alternatywnych i dodatkowych metod leczenia czy zabiegów, jakie pacjent może
przeprowadzić w warunkach
domowych.
Zaproponowane leki gotowe
należy traktować raczej jako inspirację, gdyż bardzo duża liczba
leków OTC, suplementów i wyrobów medycznych uniemożliwia
wymienienie wszystkich.
Publikacja opisuje wiele dolegliwości nie będących na ogół
przedmiotem omówienia w podręcznikach farmakologii. Trudno
bowiem napotkać w nich opracowania haseł takich jak: krwawienie z nosa, łamliwość paznokci
czy odciski. W spisie treści Czytelnicy znajdą ponadto takie
działy jak nadmierna potliwość,
rzucanie palenia, zapalenie dziąseł, skręcenie i wiele innych ułożonych alfabetycznie.
Co istotne w wielu przypadkach publikacja określa ponadto,
kiedy samoleczenie danej dolegliwości powinno się zakończyć,
wytyczając wyraźne granice użycia niektórych grup produktów
(przykładowo brak poprawy po
8 godzinach od zażycia leku, dolegliwości utrzymujące się ponad trzy dni). Zwraca jednocześnie uwagę, kiedy porada powinna
polegać na niezwłocznym skierowaniu chorego do lekarza bez
wydania leku z apteki. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska

K. Lennecke, K. Hagel,
K. Przondzionko
„Opieka farmaceutyczna
w samoleczeniu wybranych chorób”
Redakcja wydania II polskiego
– prof. dr hab. farm. Barbara Filipek
MedPharm Polska, 2012 r., 328 stron
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Październik 2013:

tendencja wzrostowa
utrzymana
PIOTR KULA
Prezes PharmaExpert

mentach rynku. Znaczący wzrost
przypadł segmentowi leków refundowanych, którego wartość

zwiększyła się o 116,5 mln PLN.
Sprzedaż leków pełnopłatnych
była wyższa o 69,3 mln PLN niż

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku
farmaceutycznego (dane w mln PLN)
Tabela 1: październik 2013 vs październik 2012

W

październiku 2013
największy wzrost
zanotował segment
leków refundowanych, którego wartość zwiększyła się o 38,1
mln PLN (+4,21%) wobec analogicznego okresu ub. r. Segment sprzedaży odręcznej wzrósł
o 24,9 mln PLN (+2,51%), a segment leków pełnopłatnych na receptę zwiększył się o 14,7 mln
PLN (+2,66%). W porównaniu
do poprzedniego miesiąca br.
również nastąpił wzrost wartości sprzedaży we wszystkich segAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

październik październik
2012
2013

zm. (%)

Leki Refundowane

906

944

4,21%

Leki Pełnopłatne

553

568

2,66%

Sprzedaż Odręczna

992

1 016

2,51%

Całkowity obrót

2 468

2 547

3,20%

Tabela 2: wrzesień 2013 vs październik 2013
wrzesień
2013

październik
2013

zm. (%)

Leki Refundowane

828

944

14,08%

Leki Pełnopłatne

498

568

13,91%

Sprzedaż Odręczna

959

1 016

6,01%

Całkowity obrót

2 301

2 547

10,71%

►
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►we wrześniu br. Dla produktów

dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrost ten był najniższy, ale
i tak było to o 57,6 mln PLN więcej niż przed miesiącem.
Po 10 miesiącach 2013r.
rynek apteczny zwiększył swoją wartość o 1 195 mln PLN
(+5,50%) względem wyników
osiągniętych w analogicznym
okresie ub. r. Najwięcej, bo o 559
mln PLN (+6,43%) wzrosła sprzedaż odręczna.

Statystyczna
apteka
Statystyczna
apteka
W październiku 2013r. wartość sprzedaży dla statystycznej
apteki wyniosła 186,5 tys. PLN.

W porównaniu do października
2012r. statystyczna apteka zwiększyła wartość sprzedaży o 5,5 tys.
PLN (+3,04%). Natomiast względem września br. wartość sprzedaży wzrosła o 18,0 tys. PLN
(+10,68%).
W porównaniu do analogicznego okresu z 2012r. wartość
sprzedaży statystycznej apteki
najbardziej zwiększyła się w segmencie leków refundowanych
(+4,04%). Sprzedaż statystycznej apteki w segmencie leków
pełnopłatnych wzrosła o 2,49%,
a w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 2,35%. Względem września br. wzrost wartości  
sprzedaży był większy i dotyczył

RYNEK FARMACEUTYCZNY
Wartość miesięczna sprzedaży statystycznej apteki w latach 2012-2013

wszystkich segmentów rynku. Dla
statystycznej apteki największy
wzrost wartości przyniosła sprzedaż leków refundowanych, która
była większa o 14,06% niż przed
miesiącem. Dla leków pełnopłatnych wzrost wartości sprzedaży
wyniósł 13,88%, a dla produktów
w sprzedaży odręcznej 5,98%.
Średnia cena produktów
sprzedawanych
w
aptekach
w październiku 2013r. wyniosła
16,67 PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca średnia cena
była wyższa o 1,65%, a wobec
października 2012r. (16,42 PLN)
wzrosła o 1,57%. Natomiast średnia marża apteczna w październiku 2013r. wyniosła 27,80%. To
o 0,68 pp mniej niż przed miesiącem i o 0,75 pp więcej niż w analogicznym okresie ub. r. (27,05%).
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PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2013
Sprzedaż:
27,7 mld
Ref undacja:
7,1 mld
Prognoza sprzedaży: od +3% do +5% (względem 2012 r.)
Prognoza ref undacji: od +2% do +4% (względem 2012 r.)
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REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

W październiku poziom
współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł 29,63%.
Wskaźnik ten wzrósł względem
września br. o 0,78 pp. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych w porównaniu do
analogicznego miesiąca ubiegłego roku (28,10%) zwiększył się
o 1,53 pp. W październiku pacjenci wydali na leki refundowane
279,8 mln PLN, tj. o 41,0 mln PLN
więcej niż we wrześniu br. i o 25,2
mln PLN więcej niż w październiku 2012 r.
W październiku pacjenci
zapłacili 73,92% z 2 547 mln PLN,
stanowiących całkowitą wartość
sprzedaży w aptekach (pozostałą
część stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem września br. udział ten zmniejszył się
o 0,49 pp. Wartościowo wydatki
pacjentów zwiększyły się o 170,8
mln PLN. W październiku 2013r.
pacjenci wydali na wszystkie proAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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dukty lecznicze zakupione w aptekach 1 883 mln PLN. To o 66,1
mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2012r. Udział pacjentów w zapłacie za leki wzrósł
w tym okresie o 0,31 pp.
Prognoza
Prognozawartości
wartościsprzedaży
sprzedaży
leków leków
na rokna
2013
rok 2013
W październiku prognoza
wartości dla całego rynku i refundacji nie uległa istotnej zmianie.
Na koniec 2013 r. rynek powinien
osiągnąć wartość 27,7 mld PLN.
To o 4,5% więcej niż wartość ryn-

ku za poprzedni rok (wzrost prognozy 0,3 pp). Natomiast wartość
refundacji na koniec 2013 roku
osiągnie poziom 7,1 mld PLN, tj.
będzie o 2,4% większa niż w roku
2012 (spadek prognozy o 0,1 pp).
Prognozowaneceny
cenyi marże
i marżena
Prognozowane
na koniec
bieżącego
koniec
bieżącego
roku roku
Średnia cena leków na koniec roku wyniesie 16,46 PLN, co
oznacza wzrost wobec cen z ubiegłego roku o 1,8%. Za wzrost cen
sprzedaży odpowiadają segmen-

ty produktów nierefundowanych
(zarówno dostępne na receptę,
jak i w sprzedaży odręcznej). Natomiast średnia cena leków refundowanych będzie o 0,8% niższa od ubiegłorocznej. Szacunkowa wielkość marży na koniec roku wyniesie 27,60%. Będzie ona
większa o 3,5% od ubiegłorocznej (wzrost marży dotyczy wszystkich segmentów rynku). Średnia
wartość sprzedaży na pacjenta
na koniec br. wyniesie 46,62 PLN
(+4,1%). Liczba pacjentów w aptece wzrośnie o 0,8% względem
ubiegłego roku. ■

Muzealny kalejdoskop

„Apteka i drogerya,
czyli historia farmacji w pigułce”
Mamy zaszczyt zaprosić
Państwa na wystawę pod nazwą „Apteka i drogerya, czyli historia farmacji w pigułce”. Będzie
to podróż przez wieki, pokazująca zmiany w farmacji od XVII
wieku do okresu międzywojennego. Polecamy wiele ciekawych
eksponatów, między innymi pojemnik z apteki Napoleona Bonaparte, karafki biedermeierowskie,
opakowania z najsłynniejszych
polskich aptek, zbiór opakowań
porcelanowych po proszkach do
zębów z przełomu XIX i XX wieku
oraz wiele innych atrakcji. ■
Adam Zwolak

Dyrektor Muzeum
- Zamek w Baranowie Sandomierskim

lek. stom. Piotr Kuźnik

kurator wystawy

Wystawa w Muzeum - Zamek w Baranowie
Sandomierskim czynna będzie do końca grudnia 2013 r.
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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H

anna Nast całe swoje
życie miała do czynienia z farmacją. Nie tylko
dziadkowie byli farmaceutami, ale
także rodzeństwo matki: Wanda,
która prowadziła aptekę w Warszawie przy ul. Kruczej i Włodzimierz prowadzący w Łodzi aptekę
ojca przy ul. Narutowicza 6. Również ojciec - Kazimierz Jan Armatys prowadził aptekę, początkowo wraz ze swoim ojcem w Stanisławowie, natomiast po wojnie
pracował w aptece Włodzimierza
Głuchowskiego.
Dorastanie w takiej rodzinie musiało z pewnością mieć
54

wpływ na młodą Hannę, która od
najmłodszych lat zwracała uwagę na precyzję i dokładność z jaką wykonuje się ten jakże odpowiedzialny zawód. Ta precyzja widoczna jest właśnie w twórczości
pani Hanny Nast, która obrała
swoją życiową drogę tak jak matka Wiesława, trzecie dziecko Bronisława Głuchowskiego i została
artystą.
Hanna Nast ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1964 roku w pracowni prof.
Juliana Pałki. Zajmuje się grafiką użytkową, w której szczególne miejsce zajmują karty oko-

licznościowe. Pierwsze projekty
i karty świąteczne powstały jeszcze w czasach szkolnych. W miarę upływu czasu i nabierania doświadczenia stawały się coraz
bardziej dokładne, rzecz by można są wykonane z precyzją farmaceuty.
Ulubioną techniką autorki
jest collage. Technika niezwykle
plastyczna i interesująca, dająca
bogate możliwości wykorzystania i łączenia różnych materiałów.
To bogactwo struktur i faktur daje niesamowite wręcz przestrzenne efekty. Autorskie kompozycje
składają się z misternie przygotowanych drobnych elementów,
które wycinane są z kolorowych
papierów, tektur i tkanin. Używa
też innych materiałów jak cekiny,
sznurki, koronki, słomki, sklejki
i inne. Całość tworzy niesamowite naturalistyczne wrażenie. Wycięte elementy naklejone na kolorowy karton łączone są tradycyjnymi technikami plastycznymi,
takimi jak kreska, akwarela czy
prósz.
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Muzealny kalejdoskop
Tematyka kart jest bardzo różna, na wystawie zaprezentowane są karty świąteczne.
Tworzą one historię związaną
ze Świętami Bożego Narodzenia. Jest i Zwiastowanie, Pokłon
Trzech Króli i Święta Rodzina. Inne są bardziej dowcipne i przedstawiają historyjki związane z Mikołajem czy aniołkami. Na nich
to Mikołaj schodzi z prezentami
na ziemię po linie, którą trzymają aniołki, zmęczony zasypia na
księżycu, czy wycina choinki z lasu. Każda karta to inna historia,
która może być natchnieniem do
świątecznego opowiadania przy
rodzinnej wieczerzy wigilijnej.
W obecnych czasach widać pęd do wielkości, powstają wielkoformatowe obrazy. Mało kto bawi się w dobrym tego
słowa znaczeniu tak misternymi
i małymi formami sztuki. Dzięki
temu jednak karty te są niezwykle unikatowe i zyskują szereg
zwolenników i kolekcjonerów nie
tylko w Polsce. ■
Elżbieta Łacina

Wystawa w łódzkim muzeum
potrwa do 13 grudnia 2013
roku. Na wystawie obejrzeć
można prace powstałe
w latach 1964-2013.
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – SIERPIEŃ 2013
W sierpniu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych wydał 58 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu
w Polsce, obejmujących 22 jednostki klasyfikacyjne 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/produktylecznicze) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2013 r.”
został opublikowany przez Urząd 12 września 2013.

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy,
pochodne mocznika
Glimepiridum: Glimepiride Aurobindo to 18. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 16 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Glidiamid
(ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm) i Glibezid (Jelfa), od kwietnia 2006 Glibetic
(Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja
2006 Glimesan (1A Pharma), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton),
Glemid (Egis) i Melyd (Stada), od stycznia 2009
Glimepiride Arrow (Arrow Poland), od maja 2011
Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod
nazwą Glimepiride Astron), od października 2011
Glitoprel (Polfarmex) i od marca 2012 Lamar (Polfa
Warszawa).
Do sprzedaży nie został jeszcze wprowadzony preparat Glimegamma (Wörwag).
Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim
(Apotex), Betaglid (Teva Kraków; preparat wprowadzony na rynek w styczniu 2006), Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimeGen (Generics), GlimeHexal (Sandoz; lek był obecny na rynku), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis
Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma),
Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), Glimepirid-Ratiopharm (lek
był obecny na rynku od lutego 2006), GlimTek (Ratiopharm), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter), Limeral (+Pharma; lek był obecny na rynku od
marca 2007), Meglimid (Krka), Oltar (Menarini; lek
był obecny na rynku).
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C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01E/C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca
Ubidecarenonum: Koenzym Q10 forte (Hasco-Lek)
to 3. zarejestrowana marka ubidekarenonu jako produktu leczniczego. Do sprzedaży wprowadzono 2
marki produktów leczniczych: Naturkaps Koenzym
Q10 (Hasco-Lek) oraz Vita Care Q10 i Vita Care
Q10-D (Jemo-Pharm). Ponadto na rynek zostało
wprowadzonych co najmniej 32 środki spożywcze
z ubidekarenonem: Bio‑Quinon Q10 (Pharma Nord),
Bioactive Q10 Uniqinol (Pharma Nord), Coenzyme
Q10 (Bio-Oil), CoQ10 (Now Foods), Doppelherz Aktiv Koenzym Q10 (Queisser), Energit Koenzym Q10
(Vitar), Envit Q10 (Polfa Pabianice), Forma Dietetix
Q10 (Biofarm), Gervit Q10 (Biofaktor), Health Care
Koenzym Q10 (Camette), Koenzym Q 10 (Herbapol Kraków), Koenzym Q 10 (Generica), Koenzym
Q-Gel (Walmark), Koenzym Q10 (Tactica Pharmaceuticals), Koenzym Q10 (Noventis), Koenzym Q10
(Kaneka Nutriens), Koenzym Q10 (Salviafarm-Vitae), Koenzym Q10 (Varia), Koenzym Q10 i Koenzym Q10 Vesisorb (Walmark), Koenzym Q10 Forte
(Hasco-Lek), Naturkaps Koenzym Q10 i Naturkaps
Koenzym Q10 Mite (Hasco-Lek), Platinum Edition
Nutri-Nano CoQ-10 3.1x (Solgar), Q Max (SVUS
Pharma), Q10 Classic MSE Monopreparat (MSE
Pharmazeutika), Q10 Plus (Biofarm), Royal Plus
Q10 (Danfarma), Scandic Koenzym Q10 (Camette), Sublingual CoQ10 (Calivita), Supherb Co-Q-10
(Subherb), Ubichinol Koenzym Q10 (Kenay), Vesisorb Q10 (Walmark), Vita Care Q10 Cardio i Vita
Care Q10 Dental (Jemo-Pharm).
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II,
leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne
Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan +
hydrochlorothiazide Aurobindo to 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. 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 d.d.), od
sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od
maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011
Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex
HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT
Arrow (Arrow Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Fair-Med, Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).
Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm;
lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm,
Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).
C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne
Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Gisartan
(Sigillata), Simirtan (Sigillata), Tegizide (Adamed)
i Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz to odpowiednio 7., 8, 9. i 10. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer)
i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na
rynku: Actelsar HCT (Actavis), Kinzalkomb (Bayer)
i Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis.
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; G03AA15 – Chlormadinon
i estrogen
Chlormadinonum+ethinylestradiolum: Tyarena
(Teva) to 3. zarejestrowany środek o podanym składzie. Do sprzedaży od stycznia 2011 wprowadzono
Madinette (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na
rynku preparat Dinostrine (Actavis).
G03AC – Progestageny
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Desogestrelum: Diamilla (Actavis) to 11. zarejestrowana marka preparatów dezogestrelu. Do
obrotu wprowadzono 6 środków: Cerazette (Organon), od maja 2008 Azalia (Gedeon Richter), od
czerwca 2012 Ovulan (Polfa Pabianice) i Symonette (SymPhar), od lipca 2013 Dessette Mono (Sun-Farm) i od sierpnia 2013 Limetic (Polpharma). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Desirett (Temapharm), Dezogestrel Besins, Dezogestrel
Famy Care i Suzette (Teva).
G03D – Progestageny; G03DA – Pochodne
pregnenu-4
Progesteronum: Prolutex inj. (IBSA) to 3. zarejestrowana marka preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od
czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DH – Karbapenemy
Meropenemum: Meropenem Teva to 10. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży
wprowadzono 5 leków: Meronem (AstraZeneca),
od marca 2011 Meropenem Sandoz, od stycznia
2012 Meropenem Kabi (Fresenius Kabi), od czerwca 2012 Meropenem Hospira i od sierpnia 2012
Meropenem Polfa Łódź. Nie pojawiły się jeszcze
w obrocie: Meropenem GSK (GlaxoSmithKline),
Meropenem Noridem (Noridem Enterprises), Meropental (Farma-Projekt), Nableran (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Mepereost (Sandoz), Reopemest
(Sandoz).
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA
– Fluorochinolony
Ciprofloxacinum: Ciprolon (Hikma) tabl. powl. to
12. zarejestrowana w tej klasie marka cyprofloksacyny. Do obrotu wprowadzono 6 leków doustnych:
Ciphin (Zentiva), Ciprinol (Krka), Ciprobay (Bayer;
lek oryginalny), Cipronex (Polpharma), Cipropol
(Gedeon Richter Polska), Proxacin (Polfa Warszawa) i od sierpnia 2008 Cyprofloksacyna (Actavis).
Do sprzedaży wprowadzono także 5 preparatów iniekcyjnych: Ciprinol (Krka), Cipronex (Polpharma),
Proxacin (Polfa Warszawa), od października 2007
Ciprofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) i od lutego
2010 Ciprofloxacinum Claris (Claris Lifesciences).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Ciprofloxacin Fair-Med (Fair-Med Healthcare) i Ciproquin (Claris Lifesciences). Skreślono z Rejestru: Cifran (Ranbaxy; lek był obecny na rynku), Ciprobay
inj. (Bayer; lek był obecny na rynku), Ciprofloxacin- ►
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►-1A Pharma (preparat wprowadzony do obrotu od
listopada 2008, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą CiproLek), Ciprofloxacin Redibag inj. (Baxter;
lek był obecny na rynku od marca 2009), Ciproteva
tabl. powl. (Teva; lek zarejestrowany wcześniej
przez firmę Tenlec pod nazwą Cipro Tenlec) i Ciproteva inj. (Tenlec).
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Voriconazolum: Voriconazole Sandoz to 5. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord
(Accord Healthcare), Voriconazole Tiefenbacher
(Alfred E. Tiefenbacher) i Voriconazol Polpharma.

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego; M01AE51 –
Ibuprofen, leki złożone
Ibuprofenum+pseudoephedrinum: Ibum Zatoki
(Hasco-Lek) to 8. zarejestrowana marka preparatu
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono
7 leków: Acatar Zatoki (US Pharmacia), Ibum Grip
(Hasco-Lek; lek wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod nazwą Ibum Extra), Ibuprom Zatoki (US
Pharmacia), Modafen (Zentiva), Nurofen Zatoki
(Reckitt Benckiser; wcześniej lek wprowadzono na
rynek pod nazwą Nurofen na przeziębienie i grypę, a następnie jako Nurofen Antigrip), od września
2008 Rhinafen (Polpharma) i od października 2013
Ibum Zatoki (Hasco-Lek). Nie pojawił się jeszcze
w obrocie Zatoprom (GlaxoSmithKline, Poznań).
Skreślono z Rejestru: Advil Cold (Wyeth-Lederle)
oraz Ibufen Plus (Medana Pharma).
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A
– Środki zwiotczające mięśnie działające
obwodowo; M03AC – Inne czwartorzędowe
związki amoniowe
Cisatracurium: Cisatracurium Kabi (Fresenius
Kabi) w dawce 5 mg/ml to rozszerzenie względem
dawek wprowadzonych wcześniej. Zarejestrowano 5 marek leków z cisatrakurium. Do sprzedaży
wprowadzono 4 leki: Nimbex (GlaxoSmithKline; lek
oryginalny), od sierpnia 2012 Cisatracurium Kabi
(Fresenius Kabi), od października 2012 Cisatracurium Actavis i od grudnia 2012 Cisatracurium
Hospira. Nie pojawił się jeszcze na rynku Cisatracurium Mylan. Skreślono z Rejestru: Cisatracurium
Teva.
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N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE
– Anilidy
Paracetamolum: Paracetamol Dr. Max (GlaxoSmithKline) to 42. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych
drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol 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 Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm),
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci,
Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong)
i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol
Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Filofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco
(Hasco-Lek), Paracetamol - Herbapol Wrocław, Paracetamol Marcmed, Paracetamol Polfa-Łódź, Paracetamol Polfarmex, Paracetamol Rubital (Gemi),
Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) 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 (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol 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
Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline),
Panadol Novum (GlaxoSmithKline), Paracetamol
Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol
APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino
Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring,
Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj.,
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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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 Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CD – Pochodne
benzodiazepiny
Midazolamum: Mizormic (Jelfa) to 7. zarejestrowany preparat do wstrzyknięć z midazolamem. Na
rynku pojawiły się 4 leki: Midanium (Polfa Warszawa), Midazolam Chiesi (lek wprowadzony początkowo pod nazwą Midazolam Torrex), Sopodorm
(ICN Polfa Rzeszów) i od listopada 2010 Midazolam Accord (Accord Healthcare). Lek oryginalny
Dormicum (Roche) dostępny jest w postaci doustnej. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Midazolam Accord (Accord Healthcare), Midazolam Sandoz. Skreślono z Rejestru: Dormicum inj.
(Roche), Fulsed (Ranbaxy), Midazolam-MIP (MIP
Pharma Polska).
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB –
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny
Escitalopramum: Elicea Q-Tab (Axxon) w postaci
tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej to
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej
tabletek powlekanych. Zarejestrowano 21 marek
escitalopramu. Do sprzedaży wprowadzono 14 marek: Lexapro i od marca 2012 Lexapro Meltz (Lundbeck; lek oryginalny), od stycznia 2010 Depralin
(Polpharma), od lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin
(Adamed), od czerwca 2010 Escitil (Egis) i Lenuxin
(Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2010 Pramatis
(Sandoz), od kwietnia 2011 Servenon (Glenmark),
od lipca 2011 Escitalopram Actavis (lek zarejestrowany początkowo przez firmę Alchemia pod nazwą
Escitalopram Alchemia), od listopada 2011 Aciprex
(Biofarm), od grudnia 2011 Nexpram (Lekam), od
stycznia 2013 Escitalopram PharmaSwiss, od maja
2013 Symescital (SymPhar) i od października 2013
Pralex (Orion).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Benel
(Farmalider), Betesda (Axxon), Deprigen (Biogened), Escipram (G.L. Pharma), Escitasan (Stada),
Esprolan (Medana Pharma) i Pramogen (Generics).
Skreślono z Rejestru: Andepram (Alchemia), EscerAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

tal (Zentiva; lek zarejestrowany początkowo pod
nazwą Esoprex), Escitalopram-1A Pharma, Escitalopram Pfizer, Escitalopram Teva (Teva; lek zarejestrowany początkowo przez Vera Pharma pod nazwą Escitalopram Vera), Laprides (Teva), Miraklide
(Vipharm).
N06D – Leki przeciw demencji;
N06DA – Antycholinoesterazy
Rivastigminum: Rivastigmin +Pharma to 31. zarejestrowana marka rywastygminy, a Rivastigmine Teva w postaci systemów transdermalnych to
rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej
roztworu doustnego. Do sprzedaży wprowadzono
15 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic
(ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin
Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod
nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa
Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011
Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod
nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine
Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza), od lutego 2012 Rivastigmine Actavis i od października
2013 Permente (Alvogen).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau
Farma Group), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong
(Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine
1A Pharma, Rivastigmine Acino, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding,
Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm, Werendi (Acino).
Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia
(Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine
Teva kaps. (lek był dostępny na rynku od grudnia
2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od
stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.
N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu
Memantinum: Mirvedol (Gedeon Richter Polska),
Xapimant (Sandoz) i Memigmin (Egis) to odpowiednio 11., 12. i 13. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 5 leków: Axura
(Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm), od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis) i od października 2013 Marixino (Consilient►
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► Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Krka pod nazwą Maruxa). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży preparaty: Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Orion, Memantine Ratiopharm.

R – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach
nosa; R01A – Środki udrażniające nos i inne
preparaty stosowane miejscowo do nosa;
R01AD – Kortykosteroidy; R01AD58 – Flutykazon w połączeniach
Fluticasoni propionas+azelastini hydrochloridum: Azeflu, Dylastine, Dymista i Azecort (wszystkie: Meda) to odpowiednio 1., 2., 3. i 4. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów o podanym
składzie – nowe zestawienie substancji czynnych.
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki
adrenergiczne i inne leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
R03AK06 – Salmeterol i inne leki stosowane
w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych
Salmeterolum+fluticasonum: Salmeson (Elpen)
to 4. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 3 marki: Seretide
i Seretide Dysk (GlaxoSmithKline) oraz od lutego
2013 Asaris (Polfarmex) i Salmex (Celon). Skreślono z Rejestru: Saltikan i Saltikan P (GlaxoSmithKline, Poznań).
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
Ambroxolum: Ambroxoli hydrochloridum Fontane
w postaci syropu w dawce 15 mg/5 ml to rozszerzenie względem zarejestrowanej wcześniej dawki
30 mg/5 ml. Zarejestrowano 19 marek ambroksolu.
W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ambroksol Takeda (preparat wprowadzony wcześniej
pod nazwą Ambroksol Nycomed), Ambrosol Teva
(Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior
i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan i Mucosolvan Mini (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny),
od października 2011 Ambrotaxer (Sopharma), od
sierpnia 2012 Envil kaszel i Envil kaszel junior (Aflofarm; lek wprowadzony wcześniej na rynek przez
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Polfę Grodzisk pod nazwą Mukobron, a następnie
przez Aflofarm pod nazwą Ambroxol Aflofarm) i od
października 2013 Ambroxol 123ratio. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ambrosolvan (Teva),
Ambroxol hydrochloride Cyathus (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs), Ambroxoli hydrochloridum Fontane. W postaci doustnej jednodawkowej
do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A
Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan
(Pro.Med.CS), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów),
Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), Tussal Expectorans
(Biofarm) i od sierpnia 2012 Envil kaszel (Aflofarm;
lek wprowadzony wcześniej na rynek przez Polfę
Grodzisk pod nazwą Mukobron, a następnie przez
Aflofarm pod nazwą Entus Max). Nie pojawiła się
na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 2 leki: Aflegan (ICN
Polfa Rzeszów) i AmbroHexal (Sandoz). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambro tabl.
(1A Pharma), Ambro S (1A Pharma), Medox krople
(Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin),
Mucosolvan granulat (Boehringer Ingelheim) i iniekcyjny Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
Desloratadinum:
Desloratadine
Ratiopharm
w postaci roztworu doustnego to rozszerzenie
w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 41 marek desloratadyny. Na rynku pojawiło się 14 leków: Aerius
(Merck Sharp & Dohme), Azomyr (Merck Sharp
& Dohme), od sierpnia 2012 Dehistar (Galena)
i Deslodyna (Hasco-Lek), od września 2012 Dynid (Glenmark), od października 2012 Suprodeslon (S‑Lab) i Symdes (SymPhar), od grudnia 2012
Hitaxa (Adamed) i Jovesto (Sandoz), od stycznia
2013 Delortan (Polfa Warszawa), od marca 2013
Dasselta (Krka), od kwietnia 2013 Goldesin (Tactica Pharmaceuticals), od maja 2013 Desloratadine
Actavis i od lipca 2013 Desloratadine Mylan.
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków:
Clarderin (ICN Polfa Rzeszów), Deloriar (Specifar), Denovals (Specifar), Desada (Adamed),
Deslix (Medana Pharma), Desloraphar (Disphar),
Desloratadine +Pharma, Desloratadine Arrow (Arrow Poland), Desloratadine Farmaprojects, Desloratadine Labormed, Desloratadine Lupin, Desloratadine Peseri, Desloratadine PMCS (Pro.Med.
CS), Desloratadine Ratiopharm, Desloratadine
Teva, Desloratadyna Actavis, Desloratadyna ApoAptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013
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tex, Desloratadyna Ibermedgen, Lordestin (Gedeon Richter Polska), Lorinespes (Specifar), Metlox
(Krotex-Poland), Neoclarityn (Merck Sharp & Dohme), Pylodes (PharmaSwiss), Rodispes (Specifar),
Sigtalaz (Sigillata), Tahistol (Specifar), Yosqiero
(Sandoz).
Skreślono z Rejestru: Desloratadine Zentiva.
V – Preparaty różne
V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze
Homeopathicum: Viburcol Plus (Heel) w postaci
kropli to złożony lek homeopatyczny stosowany
wspomagająco w stanach niepokoju u niemowląt
i małych dzieci, przebiegającego z gorączką lub
bez gorączki, występującego w trakcie np. ząbkowania, kolki niemowlęcej lub przeziębienia.

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: “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 o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

2013-11-26

Nowe rejestracje – UE – CZERWIEC 2013
- UZUPEŁNIENIE
W czerwcu 2013 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 decyzji o
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.
Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (awanafil, enzalutamid, pazopanib) oraz substancji
czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym nowego zestawienia (dekstrometorfan +
chinidyna) oraz nowej postaci (implant autologicznych chondrocytów na matrycy kolagenowej).
Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z
uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne
szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.
ema.europa.eu).

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory
kinazy białkowej
Pazopanibum: Votrient (Glaxo Group) jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym [ang.
Renal Cell Carcinoma (RCC)] oraz w leczeniu pacjentów, u których wcześniej stosowano cytokiny
z powodu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Pazopanib jest podawanym doustnie silnym,
o wielokierunkowym działaniu, inhibitorem kinazy
tyrozynowej receptorów naczyniowego czynnika
wzrostu śródbłonka (VEGFR)-1, -2, i -3, płytkowopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR)-α i –β oraz
receptora czynnika komórek macierzystych (c-KIT),
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

z wartościami IC50 wynoszącymi odpowiednio 10,
30, 47, 71, 84 i 74 nM. W doświadczeniach nieklinicznych pazopanib hamował w sposób zależny od
dawki indukowaną przez ligandy autofosforylację
receptorów VEGFR-2, c-Kit i PDGFR-β w komórkach. W warunkach in vivo pazopanib hamował indukowaną VEGF fosforylację VEGFR-2 w płucach
myszy, angiogenezę w badaniach na różnych modelach zwierzęcych i wzrost licznych ksenoprzeszczepów nowotworów człowieka u myszy. Votrient
został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą
dopuszczenia warunkowego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dowody świadczące o korzyści
ze stosowania leku. Europejska Agencja Leków
dokona każdego roku przeglądu nowych informacji
o produkcie i, w razie konieczności, nastąpi aktualizacja Charakterystyki Produktu Leczniczego.
2013-11-04
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Nowe rejestracje – UE – PAŹDZIERNIK 2013

W październiku 2013 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 2 decyzje
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u
ludzi. Dotyczą one 2 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym 1 leku sierocego
(defibrotyd). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej
preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AX – Inne leki przeciwzakrzepowe
Defibrotidum: Defitelio (Gentium) to 1. zarejestrowany lek z defibrotydem, wytwarzanym z błony śluzowej jelita wieprzowego. Defitelio jest wskazany do
stosowania w leczeniu ciężkiej postaci zarostowej
choroby żył (ang. Veno-occlusive disease, VOD)
wątroby, nazywanej także zespołem niewydolności zatokowej wątroby (ang. Sinusoidal obstructive
syndrome, SOS) i występującej po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang.
Haematopoietic stem-cell transplantation, HSCT).
Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych,
a także u młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku powyżej 1 miesiąca.
Wykazano, że w warunkach in vitro defibrotyd wiąże się z różnymi miejscami wiązania na śródbłonku
naczyń krwionośnych, które uczestniczą w procesach kontrolujących czynność komórek, i inicjuje reakcje sprzyjające ochronie aktywowanych komórek
śródbłonka. Wykazano także, że defibrotyd zapobiega apoptozie komórek śródbłonka indukowanej
przez fludarabinę, ale jednocześnie nie wpływa na
przeciwbiałaczkowe działanie tego leku. Defibrotyd
hamuje ekspresję heparanazy, przyczyniając się
do zachowania integralności macierzy pozakomórkowej, a tym samym również homeostazy tkanek.
Zakłada się, że te działania mają na celu ochronę
komórek śródbłonka. Wykazano też, że w warunkach in vitro defibrotyd nasila czynność tkankowego aktywatora plazminogenu (ang. Tissue-type
plasminogen activator, t-PA) i zmniejsza aktywność
inhibitora aktywatora plazminogenu 1 (ang. Plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1), w wyniku czego
dochodzi do osłabienia aktywności prokoagulantu
oraz zwiększenia potencjału fibrynolitycznego komórek śródbłonka. Wykazano również, że defibrotyd wykazuje się słabą aktywność profibrynolityczną in vitro.
Patofizjologia zarostowej choroby żył jest wieloczynnikowa i złożona. Decydujące znaczenie
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w patofizjologii tej choroby mają takie czynniki, jak
uszkodzenie komórek śródbłonka oraz wzmożona
aktywność prozakrzepowa z jednoczesnym zmniejszeniem aktywności fibrynolitycznej. Mechanizm
działania defibrotydu nie został w pełni wyjaśniony,
jednak dane z badań in vitro potwierdzają rolę defibrotydu w procesach ochrony komórek śródbłonka,
jak i jego znaczenie dla przywrócenia równowagi
między aktywnością zakrzepową i fibrynolityczną.
Nie określono jednak farmakodynamicznego działania defibrotydu w warunkach in vivo.
Defibrotyd oznaczono jako sierocy produkt leczniczy decyzją Komisji Europejskiej z 29 lipca 2004.
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające
wzrost kolonii komórkowych
Filgrastimum: Grastofil (Apotex) to 8. zarejestrowany lek z filgrastymem. Grastofil jest produktem
leczniczym biopodobnym. Do sprzedaży wprowadzono 4 leki: lek oryginalny Neupogen (Amgen), od
października 2009 Zarzio (Sandoz), od września
2010 Tevagrastim (Teva) i od maja 2012 Nivestim
(Hospira). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Biograstim (CT Arzneimittel), Filgrastim Hexal, Ratiograstim (Ratiopharm). Skreślono z unijnego Rejestru: Filgrastim Ratiopharm.
Lek jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania
neutropenii i zmniejszenia częstości występowania
neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących
chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu
stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem
przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania
neutropenii u dorosłych pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem
szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko
przedłużonej ciężkiej neutropenii. Lek jest też wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych
Aptekarz Polski, 87(65e) listopad 2013

Nowe rejestracje i nowości na rynku

krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC) u dorosłych. U dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną
neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ang.
absolute neutrophil count, ANC) ≤0,5 x 109/L oraz
ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego
Grastofil jest wskazane w celu zwiększenia liczby
neutrofilów i zmniejszenia częstości i czasu trwania
objawów związanych z zakażeniem. Grastofil jest
wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC
mniejsze lub równe 1,0 x 109/L) u dorosłych z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu
zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie
można zastosować innych metod leczenia neutropenii.
Ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) jest glikoproteiną regulującą wytwarzanie i uwalnianie neutrofilów ze szpiku kostnego.
Filgrastym (r-metHuG-CSF) powoduje znaczne
zwiększenie liczby neutrofilów we krwi obwodowej
w ciągu 24 godzin, przy niewielkim wzroście liczby
monocytów. U niektórych pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią filgrastym może również wywoływać niewielkie zwiększenie liczby granulocytów
eozynochłonnych i bazofilów w stosunku wartości
początkowych; u niektórych z tych pacjentów już
przed leczeniem może wystąpić eozynofilia lub bazofilia. W zalecanym zakresie dawek zwiększenie
liczby neutrofilów zależy od dawki. Neutrofile wytwarzane w odpowiedzi na leczenie filgrastymem
wykazują prawidłową lub zwiększoną aktywność,
co wykazały badania chemotaksji i fagocytozy. Po

zakończeniu leczenia filgrastymem liczba krążących neutrofilów zmniejsza się o 50% w ciągu 1-2
dni, a następnie wraca do wartości prawidłowych
w ciągu 1-7 dni.
Filgrastym będący rekombinowanym metionylowanym ludzkim czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) jest wytwarzany techniką rekombinacji DNA z komórek Escherichia coli (BL21).
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 27 VIII 2013 dotycząca zmiany nazwy
handlowej zarejestrowanego 5 VIII 2013 preparatu Pomalidomide Celgene (Celgene Europe)
na Imnovid – substancja czynna: pomalidomid,
klasa L04AX;
• decyzja z 3 IX 2013 dotycząca wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Rasitrio (Novartis Europharm), zarejestrowanego 22 XI 2011
– substancje czynne: aliskiren + amlodypina +
hydrochlorotiazyd, klasa C09XA54.
2013-11-14

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: “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.

NOWOŚCI NA RYNKU – PAŹDZIERNIK 2013
W październiku 2013 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 28 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji

A06AD

Kalii sulfas + magnesii sulfas +
natrii sulfas

Eziclen

Ipsen

PL 04.2013

A10BG

Pioglitazonum

Pioglitazone
Bioton

Bioton

PL 07.2012

A10BX

Exenatidum

Bydureon

Bristol-Myers
Squibb/Astra
Zeneca

UE 06.2011
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B05BB02

Kalii chloridum + glucosum

Potassium
Braun
chloride +
glucose B. Braun

PL 10.2012

C03DA

Spironolactonum

Finospir

Orion

PL 04.2012

C09CA

Valsartanum

Valsartan
123ratio

123ratio

PL 11.2010
Valsartan Teva,
zm. 11.2012
Valsartan
123ratio

G03AA09

Desogestrelum +
ethinylestradiolum

Dessette

Sun-Farm

PL 01.2013

G04BE

Sildenafilum

Yextor

Tactica
PL 10.2012
Pharmaceuticals

J07CA

Diphtheriae + haemophilus
Hexacima
+ hepatitidis B + pertussis +
poliomyelitidis + tetani vaccinum

L01XE

Imatinibum

L01XE

Sanofi Pasteur

UE 04.2013

Telux

Nobilus Ent

PL 04.2013

Regorafenibum

Stivarga

Bayer

UE 08.2013

M01AE51

Ibuprofenum +
pseudoephedrinum

Ibum Zatoki

Hasco-Lek

PL 08.2013

M05BA

Acidum ibandronicum

Ibandronic acid
Stada

Stada

PL 08.2012

M05BA

Acidum risedronicum

Yarisen

Valentis

PL 08.2008
Norifaz*, zm.
05.2013 Yarisen

M05BA

Acidum zoledronicum

Osporil

Egis

PL 11.2012

M05BA

Acidum zoledronicum

Symdronic

SymPhar

PL 08.2012

N06AB

Citalopramum

Citalopram
Vitabalans

Vitabalans

PL 06.2012

N06AB

Escitalopramum

Pralex

Orion

PL 03.2012

N06DA

Donepezilum

Donestad

Stada

PL 09.2010
Dobedipil,
zm. 07.2011
Donestad

N06DA

Rivastigminum

Permente

Alvogen

PL 05.2013
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N06DX

Memantinum

Marixino

Consilient Health UE 04.2013
Maruxa, zm.
08.2013
Marixino

R02AD

Lidocainum

Trachisan

Engelhard

PL 06.2007

R03AC

Salbutamolum

Aspulmo

Temapharm

PL 01.2011

R05CB

Ambroxolum

Ambroxol
123ratio

123ratio

PL 08.2012

R06AE

Levocetirizinum

Nossin

Apotex

PL 04.2013

S01AE

Ofloxacinum

Ofloxacin-POS

Ursapharm

PL 11.2012

S01EC

Dorzolamidum

Dorzolamid
Stada

Stada

PL 06.2011

S01ED51

Timololum + dorzolamidum

Dropzol Tim

S-Lab

PL 08.2011
Venturax, zm.
07.2013 Dropzol
Tim

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w październiku 2013 r. wprowadzono do sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
• A01AD, benzydaminum – Hascosept forte
(Hasco-Lek), PL 07.2013;
• A06AB, sennosidum (Sennae folium) – Senalax
Extra (Hasco-Lek), PL 05.2012;
• R02AA, cetylpyridinium chloride – Septolete Junior (Krka), PL 12.2006 Septolete Cherry*, zm.
2013 Septolete Junior.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD –
Inne środki do stosowania miejscowego w
jamie ustnej
A06/A06A – Środki przeczyszczające;
A06AB – Środki przeczyszczające drażniące
A06AD - Środki przeczyszczające działające
osmotycznie
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;
A10BG – Pochodne tiazolidynodionu
A10BX – Inne leki obniżające poziom glukozy
we krwi, z wyłączeniem insulin
B – Krew i układ krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B –
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Roztwory do podawania dożylnego; B05BB
– Roztwory wpływające na równowagę elektrolitową; B05BB02 – Elektrolity z węglowodanami
C – Układ sercowo-naczyniowy
C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki oszczędzające potas; C03DA – Antagoniści aldosteronu
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny
II, leki proste
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; G03AA09 – Dezogestrel i estrogen
G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki
stosowane w zaburzeniach erekcji
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J07 – Szczepionki; J07C/J07CA – Połączenia
szczepionek bakteryjnych i wirusowych
►
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L – Leki przeciwnowotworowe i
wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki
przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i
przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne
kwasu propionowego; M01AE51 – Ibuprofen,
leki złożone
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B –
Leki wpływające na strukturę i mineralizację
kości; M05BA - Bifosfoniany
N – Układ nerwowy
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB –
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny
N06D – Leki przeciw demencji;
N06DA - Antycholinoesterazy
N06DX - Inne leki przeciw otępieniu
starczemu

R – Układ oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach
gardła;
R02AA – Antyseptyki
R02AD – Środki znieczulające miejscowo
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AC – Selektywni
agoniści receptorów b2‑adrenergicznych
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki okulistyczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Inne
leki przeciwinfekcyjne
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
S01ED – Leki blokujące receptory
b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol,
preparaty złożone
2013-11-26

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

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

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.
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