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Felieton Redakcji

Lekturę Aptekarza Polskiego rozpoczynamy od artykułu 
„ŚWIĘTY POŚRÓD NAS” poświęconego Świętemu Janowi Paw-
łowi II, który „pozostawił nam prawdziwy skarb – swoje nauczanie 
i świadectwo życia”.  

Autor nawiązuje do nauczania kierowanego do osób wyko-
nujących zawody medyczne, przywołując słowa wypowiedziane 
w 1990 roku przez papieża Jana Pawła II do farmaceutów podczas 
zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katoli-
ckich – „stosunek farmaceuty do człowieka potrzebującego lekarstw 
znacznie przekracza aspekt komercyjny tej relacji, wymaga, bowiem 
zrozumienia osobistych problemów zainteresowanego oraz podsta-
wowych aspektów etycznych służby życiu i godności osoby”

Święty Jan Paweł II „wciąż żyje w naszej pamięci, pomaga-
jąc odważnie angażować się w pokonywanie codziennych trudności. 
Zachęca również nas, aptekarzy – pisze Grzegorz Kucharewicz –, 
byśmy z nadzieją patrzyli w przyszłość i działali dla dobra naszych 
pacjentów oraz całej wspólnoty aptekarskiej”. 

•

Ewa Sitko i Magdalena Bucior prowadzą na łamach Apteka-
rza Polskiego dialog poświęcony zwycięzcy. Czytając dialog zwra-
ca uwagę konstatacja, że „zwycięzca jest świadom upływającego 
czasu, rozeznaje, które cele jeszcze go cieszą, których już nie zrea-
lizuje, które wreszcie, w kolejnym życiowym rozdaniu, zasługują na 
to, aby się nimi zainteresować”. W tym kontekście wydaje się, że 
prawie każdy człowiek i na każdym etapie życia może być zwy-
cięzcą. Jednak, żeby nazwać się zwycięzcą trzeba iść do celu i osią-
gać cele.

•

Aptekarz Polski podjął zadanie publikacji pełnej informacji 
o rejestracjach nowych leków dokonywanych zarówno przez ro-
dzimy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych, jak i w procesie europejskim. 
Ponadto publikujemy informacje o nowościach rynkowych, bo-
wiem nie każdy zarejestrowany lek trafia od razu na rynek. 

Autorem opracowań, wykonywanych ekskluzywnie dla Ap-
tekarza Polskiego jest dr n. farm. Jarosław Filipek. W bieżącym nu-
merze autor dołączył do comiesięcznych opracowań, opracowa-
nie zbiorcze za rok 2013, które powstało we współpracy z Krysty-
ną Skrzyńską. 

W 2013 r. Prezes URPL, WM i PB wydał roku 778 pozwo-
leń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Do tej liczby należy dodać 
pozwolenia wydane w ramach procedury centralnej przez Komi-
sję Europejską. Z punktu widzenia pacjentów i lekarzy każdy nowo 
zarejestrowany lek jest dobrodziejstwem zwiększającym zakres 
farmakoterapii lub jej skuteczność. Liczby nowo zarejestrowanych 
leków są imponująco duże, co jest potwierdzeniem, że nauka far-
macji i przemysł farmaceutyczny są w rozkwicie. ■

Zapraszamy do lektury. 

Redakcja Aptekarza Polskiego

W bieżącym numerze:

Felieton Redakcji .............................................................. 3

Felieton PRezesa 
Święty pośród nas ..................................................... 4

Wszechnica aPtekaRska

Substancje biologicznie czynne stosowane 
w recepturze aptecznej.  
Część II. Nystatyna ................................................. 6

Dieta w nadciśnieniu  .................................................. 11
Nutrigenetyka i nutrigenomika  

– rewolucja w żywieniu? ..................................... 16

Rynek lekóW

Terapia fagowa – czy bakteriofagi pomogą nam  
w walce z wieloopornymi bakteriami? .............20

W aPtece

Dyskretny urok zwyciężcy ........................................... 25

Forum wydarzeń

Kondycja polskich aptek a dostępność leków 
refundowanych ....................................................... 28

histoRia FaRmacji
Chyba nie ma drugiego zawodu,  

który by tak popierał swój świat nauki  ........ 29

edukacja

Ślubowanie ........................... 32

Forum wydarzeń  
VII Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji  

w Krakowie. 28-29.09.2014 r.  ........................... 33

Farmacja w Polsce i na świecie

Marokańska farmacja ................................................. 34

BaRometR PhaRmaexPeRta

Marzec 2014: +1,43%  
I kwartał 2014: +0,21% ......................................... 40

sPoRt to zdRoWie

Tytuł Mistrza Polski zdobyła reprezentacja 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej . 42

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku ............................. 43

chWila oddechu

Marokańskie wędrówki  
dr Karola Adamkowskiego ................................ 71



4 Aptekarz Polski, 92(70e) kwiecień 2014

Felieton Prezesa nra

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

ŚWIĘTY  

POŚRÓD NAS

W opublikowanej w cza-
sie pontyfikatu Jana 
Pawła II z inicjatywy 

Papieskiej Rady ds. Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia Karcie Pra-
cowników Służby Zdrowia (1995 
rok) podkreśla się, że działalność 
pracowników służby zdrowia, 
między innymi farmaceutów, 
„posiada wzniosłą wartość, gdyż 
jest ona służbą życiu”. „Życie jest 
głównym i podstawowym do-
brem osoby ludzkiej. W trosce 
o życie wyraża się więc przede 
wszystkim prawdziwie ludzkie 
dzieło ochrony życia fizycznego” 
– czytamy we wprowadzeniu do-
tyczącym postaci i istotnych za-
dań pracowników służby zdrowia. 
O życie i zdrowie fizyczne mamy 
się zatem rozsądnie troszczyć 
„uwzględniając potrzeby drugie-

go człowieka i dobra wspólne-
go” (Jan Paweł II, Przemówienie 
w czasie wizyty w Mercy Mater-
nity Hospital w Melbourne, 28 
grudnia 1986 roku). Jan Paweł II 
wskazywał na szczególny charak-
ter relacji międzyosobowej, zwią-
zanej z działalnością w obszarze 
ochrony zdrowia. Działalność ta 
jest według niego „spotkaniem 
zaufania i świadomości” (Jan Pa-
weł II, Przemówienie do uczestni-
ków kongresów medycyny i chi-
rurgii, 27 października 1980 roku). 
Tak więc człowiek chory, nazna-
czony cierpieniem powierza się 
ufnie „«świadomości» drugiego 
człowieka, który może się zająć 
jego potrzebą i wychodzi mu na 
spotkanie, by okazać mu pomoc, 
opiekować się nim i leczyć go. 
Tym człowiekiem jest pracownik 

służby zdrowia” (Karta Pracowni-
ków Służby Zdrowia).

Jan Paweł II nauczał, że dla 
osoby wykonującej zawód me-
dyczny chory nigdy nie powi-
nien być anonimową jednostką, 
na której stosuje się posiadaną 
wiedzę, ale zawsze istotą cier-
piącą, do której podchodzi się 
ze „szczerą postawą «sympatii», 
w etymologicznym znaczeniu 
tego słowa” (Jan Paweł II, Prze-
mówienie do uczestników sym-
pozjum lekarskiego na temat 
leczenia nowotworów, 25 lutego 
1982 roku). W praktyce oznacza 
to wybór miłości, dyspozycyjno-
ści, uwagi, zrozumienia, życzli-
wości, cierpliwości i dialogu. Po-
trzebne jest osobiste zaangażo-
wanie się w konkretne sytuacje 
poszczególnych pacjentów, a nie 
tylko „biegłość naukowa i za-
wodowa” (Jan Paweł II, Przemó-
wienie do uczestników Kongresu 
Włoskich Lekarzy Katolickich, 18 
października 1988 roku). Dla Jana 
Pawła II osoba wykonująca za-
wód medyczny jest „miłosiernym 
samarytaninem z  przypowieści, 
który zatrzymuje się przy zranio-

Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu kierowanym do 
pracowników służby zdrowia dał także nam, farmaceutom, wiele 
wskazań, które nieustannie powinny być przedmiotem reflek-
sji w codziennych relacjach z pacjentami. Jego słowa wytyczają 
konkretną drogę postępowania, zakładającą bezwarunkowe po-
szanowanie życia ludzkiego i godności chorego. 
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nym człowieku, stając się jego 
«bliźnim» w miłości” (Karta Pra-
cowników Służby Zdrowia).

Jan Paweł II dostrzegał 
zagrożenia, które niesie komer-
cjalizacja wielu obszarów służby 
zdrowia. Swój niepokój wyraził 
między innymi w przemówieniu 
do farmaceutów, kiedy podkre-
ślił, że „stosunek farmaceuty 
do człowieka potrzebującego 
lekarstw znacznie przekracza 
aspekt komercyjny tej relacji, 
wymaga bowiem zrozumienia 
osobistych problemów zaintere-
sowanego oraz podstawowych 
aspektów etycznych służby życiu 
i godności osoby” (Jan Paweł II, 
Przemówienie do Międzynaro-
dowej Federacji Farmaceutów 
Katolickich, 3 listopada 1990 
roku). Te słowa powinni rozwa-
żyć zwłaszcza ci, którzy z coraz 
większą zawziętością domagają 
się likwidacji przepisów dotyczą-
cych zakazu reklamy aptek i ich 
działalności, widząc w pacjencie 
przede wszystkim konsumenta 
leków, a nie człowieka cierpią-
cego. Ta myśl papieska wyjaśnia 
również, dlaczego właścicielem 
apteki powinien być farmaceuta. 
„Godność tego zawodu doma-
ga się zaakceptowania rygory-
stycznego kodeksu moralnego, 
zwłaszcza w obszarze wytwarza-
nia, dystrybucji oraz stosowania 
leków i wyrobów medycznych. 
Łamanie norm tegoż kodeksu 
prowadzi przecież do wielu nie-
uczciwych praktyk, zniekształca-
jących oblicze farmaceuty jako 
osoby wykonującej zawód za-
ufania publicznego i godzących 
w wizerunek apteki jako placówki 
ochrony zdrowia” – przypomnia-
łem w felietonie „Duch kodeksu” 
(„Aptekarz Polski”, lipiec 2012 
roku), omawiając główne zasady 
zawarte w Kodeksie Etyki Apte-
karza Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Z artykułu 3 kodeksu wynika, 
że ani mechanizmy rynkowe, ani 
naciski społeczne bądź wymaga-
nia administracyjne nie zwalniają 
aptekarza z przestrzegania za-
sad etyki zawodu. Żelazne prawa 
rynku nie zawieszają zatem nor-
malnych reguł moralnych i norm 
zawartych w kodeksie deontolo-
gicznym. Ma to fundamentalne 
znaczenie w warunkach liberalnej 
gospodarki rynkowej i tendencji 
do instrumentalnego traktowa-
nia pacjenta, który niekiedy staje 
się zwykłym narzędziem do osią-
gania określonych celów bizne-
sowych” – napisałem we wspo-

mnianej publikacji, wskazując na 
potrzebę przeciwstawienia się 
wszelkim próbom uprzedmioto-
wienia roli aptekarza i pozbawie-
nia go autonomii sumienia.

Święty Jan Paweł II pozo-
stawił nam prawdziwy skarb - 
swoje nauczanie i świadectwo ży-
cia. Wciąż żyje w naszej pamięci, 
pomagając odważnie angażować 
się w pokonywanie codziennych 
trudności. Zachęca również nas, 
aptekarzy, byśmy z nadzieją pa-
trzyli w przyszłość i działali dla 
dobra naszych pacjentów oraz 
całej wspólnoty aptekarskiej. ■

Kanonizacja Jana XXIII  
i Jana Pawła II 

– Watykan 27 kwietnia 2014 r.
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Groby Świętych: Jana XXIII i Jana Pawła II znajdują się  
w Bazylice Św. Piotra na Watykanie
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względem chemicznym mykostatyna jest kwasem 
karboksylowym o bardzo złożonej budowie. Jej 
wzór sumaryczny to C47H75NO17. Wzór strukturalny 
przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1 Wzór strukturalny nystatyny

Mechanizm i spektrum działania 
nystatyny

Leki zwalczające infekcje grzybicze mają trud-
niejsze zadanie niż antybiotyki przeciwbakteryjne. 
Wynika to z większego podobieństwa komórek 
grzyba do komórek człowieka. Nystatyna w mniej-
szych stężeniach działa fungistatycznie, w więk-
szych - grzybobójczo, wykazuje tylko aktywność 
przeciwgrzybiczą, w infekcjach bakteryjnych i pier-
wotniakowych jest nieskuteczna. Należy do grupy 

Substancje 

biologicznie czynne stosowane 

w recepturze aptecznej 

Część II. Nystatyna 

Nystatyna (Nystatinum), synonimy: Myko-
statyna, Marcostatyna, Fungicydyna, to antybiotyk 
tetraenowy o aktywności przeciwgrzybiczej, wy-
twarzany przez szczep promieniowca Streptomyces 
noursei. Pod tą nazwą nie kryje się jednak jedno-
rodny związek chemiczny. Nystatyna jest bowiem 
kompleksem trzech biologicznie czynnych antybio-
tyków, określonych jako nystatyna A1, A2, A3. Pod 

Nystatyna jest jednym z najstarszych leków 
przeciwgrzybiczych, stosowanym w recepturze 
aptecznej od dawna. Mimo to można rzec, że „nie 
traci na swej wartości”, gdyż nadal do naszych 
aptek trafiają lekarskie: „Recipe: Nystatini”. Cią-
głe zainteresowanie tym lekiem świadczy o tym, 
że nystatyna jest skuteczna i często niezastąpio-
na w leczeniu pewnych stanów i schorzeń. Idąc 
więc za nurtem tej nieustającej popularności po-
stanowiliśmy napisać artykuł, którego zadaniem 
jest przybliżenie naszym czytelnikom informacji 
o nystatynie i miejscu, jakie zajmuje w recepturze 
aptecznej.

Nystatyna – przynależność chemiczna 
i farmakologiczna
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antybiotyków polienowych, które działają poprzez 
uszkadzanie błony komórkowej. Ma największe po-
winowactwo do steroli występujących w plazmo-
lemmie grzybów (głównie ergosterolu), mniejsze 
do komórek człowieka i roślin (cholesterol i sterole 
roślinne). Lipofilna część cząsteczki reaguje z ergo-
sterolem doprowadzając do uszkodzenia błony ko-
mórkowej grzyba. W wyniku tego zaburzony zosta-
je selektywny transport przez plazmolemmę oraz 
gradient stężeń po obu jej stronach. Komórka traci 
składniki cytoplazmatyczne i umiera.
 Wśród wrażliwych na fungicydynę grzy-
bów wyróżniamy: Candida albicans, Cryptococcus, 
Trichophyton, Histoplasma, Microsporon. Spektrum 
działania antybiotyku jest więc szerokie, ale w prak-
tyce znajduje zastosowanie głównie w leczeniu za-
każeń drożdżakowych. 

Grzybice – rodzaje i czynniki sprzyjające

Grzybica (łac. mycosis) to zakaźna choroba do-
tykająca wielu pacjentów, którzy często po pomoc 
w pierwszej kolejności zgłaszają się do farmaceutów. 
Ogólny podział klasyfikuje schorzenie na dwie gru-
py: grzybice powierzchniowe i układowe (głębokie). 
Różne jest umiejscowienie zmian chorobowych, ale 
najczęściej farmaceuci spotykają się z grzybicą stóp, 
paznokci, skóry na różnych obszarach ciała, błony 
śluzowej jamy ustnej oraz pochwy. W celu wdroże-
nia odpowiedniego leczenia istotna jest znajomość 
gatunku grzyba wywołującego chorobę oraz jego 
wrażliwości na dostępne leki. Najczęściej grzybice 
wywołują:

•	 Grzyby skórne (Dermatophyta)
•	 Drożdżaki (Candida, Cryptococcus)
•	 Pleśniaki (Aspergillus, Penicillium)
•	 Grzyby dimorficzne (Histoplasma, Blasto-

myces)
 

Na występowanie choroby ma wpływ wiele 
czynników zależnych oraz niezależnych od pacjen-
ta: słaba higiena osobista, nieodpowiednie obuwie, 
niedobór białka w żywieniu, czynniki zawodowe, 
niektóre choroby (cukrzyca, nowotwory, niedobo-
ry immunologiczne). Wśród leków, które mogą do-
prowadzić do patologicznej kolonizacji organizmu 
człowieka przez grzyby należy wymienić antybioty-
ki szerokowidmowe, glikokortykosteroidy, leki im-
munosupresyjne oraz cytostatyki. 

Candida albicans jako podstawowy cel 
działania nystatyny

Candida albicans to grzyb należący do rzę-
du drożdżaków (Saccharomycetes), który występuje 
fizjologicznie jako sporofit na błonach śluzowych 
oraz skórze człowieka. Przy spadku odporności do-
chodzi do infekcji oportunistycznych tym patoge-
nem i konieczności interwencji farmakologicznej. 
Szczególnie narażonymi grupami pacjentów są:
•	 Wcześniaki, noworodki, niemowlęta;
•	 Osoby starsze;
•	 Chorzy z niską odpornością;
•	 Stosujący antybiotykoterapię, sterydoterapię lub 

terapię cytostatykami i immunosupresantami.
Markostatyna nie wchłania się z przewodu po-

karmowego. Jest też bardzo toksyczna w przypad-
ku podania pozajelitowego, dlatego stosowana jest 
wyłącznie do leczenia zakażeń miejscowych. Poda-
wana na skórę i błony śluzowe jest lekiem bezpiecz-
nym o wąskim zakresie i małym nasileniu działań 
niepożądanych, co pozwalana na leczenie nowona-
rodzonych dzieci i innych wymagających szczegól-
nej uwagi grup pacjentów. Ze względu na bardzo 
dobrą aktywność wobec drożdżaka Candida albi-
cans jest lekiem z wyboru w grzybicach przez nie-
go wywoływanych. Znajduję więc zastosowanie w:
•	 Kandydozie jamy ustnej (pleśniawki), która 

może występować w postaci białych nalotów na 
języku, dziąsłach, policzkach (postać rzekomo-
błoniasta) lub jako czerwone, bolesne, gładkie 
zmiany (postać zanikowa);

•	 Kandydozie układu moczowo-płciowego cha-
rakteryzującej się świądem, serowatymi upława-
mi, białymi nalotami, zaczerwienieniem sromu;

•	 Kandydozie przewodu pokarmowego, która 
może obejmować kandydozę przełyku lub głę-
biej położonych części przewodu pokarmowego;

•	 Kandydozie skóry występującej jako wyprze-
nie drożdzakowe o charakterze rumieniowym 
w fałdach pachwinowych, pachowych, między 
pośladkami, pod piersiami oraz między palcami. 

Podawana też jest w innych rodzajach kan-
dydoz oraz w profilaktyce zakażeń grzybiczych 
u pacjentów leczonych antybiotykami o szerokim 
spektrum działania. Według FP IX dawka nystatyny 
w preparatach na skórę i na błony śluzowe oraz do-
pochwowo wynosi 100 000 j.m. 
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Przykłady recept lekarskich  
oraz ich wykonanie

Recipe
Nystatini  3 000 000 j.
Anaesthesini  0,5 
Hydrocortisoni  0,05
Glycerini  20,0
M.f. suspensio
D.S Do pędzlowania jamy ustnej

Obliczanie potrzebnej ilości nystatyny:
1 mg – 5048,1 j.

x mg – 3 000 000 j.
 x = 3 000 000 / 5048,1 

x = 594mg
594/1000 = 0,594g

Opis wykonania recepty:
W warunkach aseptycznych odważamy kolej-

no 0,05 grama hydrokortyzonu, 0,5 grama aneste-
zyny oraz 0,594 grama nystatyny. Odważone sub-
stancje w odpowiedniej kolejności wsypujemy do 
moździerza i rozdrabniamy przy użyciu pistla. Na-
stępnie odważamy w wytarowanej zlewce 20,0 gra-
mów glicerolu, dodajemy do moździerza z suchymi 
substancjami niewielką jego ilość i dokładnie ucie-
ramy. Stopniowo wlewamy resztę odważonego gli-
cerolu i dokładnie mieszamy. Jednolitą masę prze-
nosimy następnie do jałowej, oranżowej buteleczki 
o odpowiedniej pojemności i oznaczamy opisaną 
pomarańczową sygnaturką oraz etykietką „przed 
użyciem silnie wstrząsnąć”. 

Recipe
Nystatini   4 000 000 j.
3% Solutio Acidi borici  3,0
Eucerini 
Vaselini albi   aa ad 20,0
M.f. unguentum
D.S. Maść na skórę

 
Obliczanie potrzebnej ilości nystatyny: 

1mg – 6066 j.
x mg – 4 000 000 

x = (4000000j *1mg)/6066j = 659,4 mg
x= 0,659g

Informacje potrzebne pracującym 
za II stołem

Jako substancja pro receptura nystatyna ma 
postać żółtego proszku. Nie rozpuszcza się w wo-
dzie oraz większości rozpuszczalników organicz-
nych. Z właściwości tych wynika fakt, że nystatyna 
tworzy w podłożach głównie zawiesiny i w tej for-
mie aplikowana jest przez pacjentów. Markostatyna 
jest związkiem higroskopijnym, wrażliwym na dzia-
łanie światła, wysokiej temperatury oraz tlenu z po-
wietrza. Sama nystatyna jak i preparaty zawierające 
ją w swym składzie powinny być przechowywane 
w lodówce, o czym należy informować pacjentów. 
W przeciwnym razie może ona utracić aktywność 
przeciwgrzybiczną i terapia okaże się nieskuteczna. 

Ze względu na fakt, że mykostatyna to an-
tybiotyk, wykonywanie leków recepturowych musi 
odbywać się w warunkach aseptycznych. Ilość leku 
na recepcie podawana jest nie w gramach, ale 
w jednostkach międzynarodowych, które określają 
jego aktywność. Za międzynarodowy standard po 
przeprowadzeniu wielu badań przyjęto aktywność 
nystatyny 3000 IU/1mg substancji. Jedna jednostka 
międzynarodowa stanowi więc 0,000333 mg mię-
dzynarodowego standardu. Jednak względna ak-
tywność tej samej ilości nystatyny uzyskana w róż-
nych partiach nie jest równoważna, co powoduje, że 
na rynku znajduje się wiele preparatów fungicydyny 
przeznaczonych do receptury. Charakteryzują się 
one różną aktywnością antybiotyku w przeliczeniu 
na 1mg preparatu. Przed wykonaniem recepty na-
leży więc przeliczyć jednostki nystatyny na gramy 
potrzebne nam do wykonania leku. Dawniej stoso-
wano nystatynę w postaci rozcierki z laktozą o sta-
łej zawartości 2 000 000 j.m. w jednym gramie tri-
turacji. 

Z fungicydyny sporządzane są najczęściej 
w recepturze:

•	 zawiesiny do pędzlowania jamy ustnej 
•	 maści o charakterze zawiesin
•	 zasypki
•	 globulki dopochwowe

►
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Obliczanie potrzebnej ilości wazeliny białej 
i euceryny:

20g – 0,659g -3g = 16,361g
16,361/2 = 8,181g

Opis wykonania recepty:
W warunkach aseptycznych odważamy 0,659 

grama nystatyny oraz po 8,18 grama wazeliny bia-
łej i euceryny. Mykostatynę rozcieramy w jałowym 
moździerzu z niewielką ilością wazeliny, dodając 
partiami całą przypisaną jej ilość. Następnie doda-
jemy eucerynę i całość dokładnie homogenizujemy. 
Do uzyskanej masy wlewamy stopniowo przygoto-
wany uprzednio 3 procentowy roztwór kwasu bor-
nego. Po dokładnym wymieszaniu składników i uzy-
skaniu jednolitej konsystencji, maść przenosimy do 
jałowej tuby i opisujemy pomarańczową sygnaturką 
z informacją „przechowywać w chłodnym miejscu”.

Obecnie najczęściej do sporządzania maści 
stosuje się unguatory. W przypadku tej recepty do 
homogenizacji maści należy użyć jałowego mie-
szadła. Składniki do jałowego pojemnika z rucho-
mym dnem powinny być dodawane w kolejności:

1. Wazelina i euceryna (podłoże)
2. Nystatyna 
3. Roztwór kwasu bornego

Recipe
Nystatini  100 000 j.
Cacao olei  q.s.
M.f. globuli vaginales 
D.t.d. No XII
D.S. 1 globulka przed snem

Obliczanie potrzebnej ilości nystatyny  
do wykonania gałek metodą wylewania:

1mg – 5135,8 j.
x mg – 100 000

x= (100000j.* 1mg)/ 5135,8j. 
x= 19,47mg 

Na jedną globulkę potrzeba 19,47 mg nysta-
tyny. My musimy obliczyć ilość konieczną do spo-
rządzenia 13 globulek (dodatkowa gałka stanowi 
nadmiar, który usuwamy z powierzchni formy po 
zastygnięciu masy).

13*19,47mg= 253,11mg = 0,253g

Obliczanie potrzebnej ilości masła kakaowego:
Masa globulki standardowo wynosi 3 gramy. Korzy-
stając ze wzoru:

M= F - f *s
Gdzie:
M - masa masła kakaowego w gramach, potrzebna do spo-

rządzenia 13 gałek
F - masa masła kakaowego mieszcząca się w formach o po-

jemności 3 gramy, dla 13 gałek dopochwowych
f - współczynnik wyparcia (dla nystatyny wynosi: 0,77)
s - masa potrzebnej nystatyny w gramach, dla 13 globulek

Obliczamy:
M= 13*3 – (0,77 * 0,253)

M = 38,81g

Opis wykonania recepty:
W warunkach aseptycznych odważone 38,81 

grama jałowego masła kakaowego stapiamy w pa-
rowniczce, w temperaturze nieprzekraczającej 34 
stopni. Następnie dodajemy stopniowo odważo-
ne 0,253 gramy nystatyny. Cały czas mieszamy za 
pomocą szklanej jałowej bagietki, aby zapobiec 
skoncentrowaniu się substancji leczniczej w jednym 
miejscu oraz przyśpieszyć chłodzenie masy. Schło-
dzoną, ale nadal płynną masę przelewamy do ja-
łowych form z tworzywa sztucznego. Pozostawia-
my do zastygnięcia, a następnie jałowym nożem 
usuwamy nadmiar masy z opakowania globulek. 
Formę z tworzywa sztucznego przecinamy na 12 
części i każdą owijamy jałową folią aluminiową. Pa-
cjentom wydajemy globulki w pudełku opatrzonym 
odpowiednio opisaną pomarańczową sygnaturką 
z adnotacją: „przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu”. Niestety w opisanym przypadku wykona-
nie w pełni „lege artis” może stanowić problem przy 
rozliczeniach z NFZ. Jest to jednak temat na osob-
ny artykuł. Receptę tę możemy wykonać także przy 
użyciu unguatora, który ułatwi nam pracę, ale na-
leży pamiętać o empirycznym ustaleniu nadmiaru 
wynikającego z kształtu aplikatora.

Co nowego w recepturze nystatyny?

 Standardowe płyny do pędzlowania jamy 
ustnej stosowane w pleśniawkach często nie przy-
noszą zamierzonych efektów, bo ich czas utrzymy-
wania się na zmienionych chorobowo miejscach jest 
zbyt krótki. Wychodząc na przeciw temu problemo-
wi na rynku leków recepturowych pojawiają się ta-
kie formy leków jak: 

►
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1. Nystatyna w postaci suspensji z środkami 
zwiększającymi lepkość. 

Przykład:

Recipe
Nystatini   4 000 000 j.m.
Hypromellosi (17350) 0,24 
Glyceroli 85%  1,2 
Aquae    ad 40,0

Obliczanie potrzebnej ilości nystatyny:
1mg – 6660j.m.

X mg – 4 000 000j.m. 
X= 600mg = 0,6g

Wykonanie recepty:
Do wytarowanej zlewki wsypujemy odważo-

ne wcześniej 0,24 grama hypromelozy i zalewamy 
18 gramami gorącej wody mieszając do uzyskania 
jednolitej masy. Całość pozostawiamy do ochłodze-
nia sporadycznie mieszając szklaną bagietką aż do 
powstania lepkiej, śluzowatej masy. Odparowaną 
ilość wody uzupełniamy. W moździerzu rozcieramy 
odważoną nystatynę z 1,2 grama glicerolu. Partia-
mi dodajemy mieszaninę hypromelozy z wodą, do-
kładnie mieszając za pomocą pistla. Gotowy prepa-
rat przenosimy do oranżowej buteleczki z szeroką 
szyjką. 

2. Żele doustne 
Sposób przygotowania doustnego żelu jest 

bardzo podobny do poprzedniej recepty. Stosuje 
się jednak większe ilości hydroksypropylometylo-
celulozy (często z dodatkiem ksylitolu, który ma 
właściwości przeciwpróchnicze i poprawia smak 
preparatu). Nystatynę miesza się z glicerolem i łą-
czy następnie z uprzednio przygotowanym żelem 
dokładnie mieszając. 

3. Żelatynowe globulki do aplikacji w jamie 
ustnej

Zaletą tej formy leku jest długi czas rozpusz-
czania się w jamie ustnej. Nystatyna jest więc uwal-
niana stopniowo, co zapewnia lepszy efekt terapii.

Dla przykładu przytoczymy jakościowy skład 
recepty:
Recipe: Nystatini, Gelatini, Glyceroli, Xylitoli, Aquae.

Początkowo przygotowujemy podłoże po-
przez rozpuszczenie żelatyny (uprzednio pozosta-

wionej do napęcznienia) na gorąco i dodajemy gli-
cerol oraz ksylitol. Do stopionego podłoża wprowa-
dzamy mieszając odważoną ilość nystatyny, aż po-
wstanie jednolita zawiesina. Następnie wylewamy 
masę do jałowych form metalowych lub jałowych 
form z tworzywa sztucznego stanowiących opako-
wanie (formy powinny być uprzednio posmarowane 
jałowym spirytusem mydlanym lub parafiną, aby 
ułatwić wyjmowanie z nich globulek). Każdą globul-
kę owijamy szczelnie jałową folią aluminiową, wkła-
damy do odpowiednio opisanego pudełeczka.

W recepturze wyżej opisanych recept w celu 
zamaskowania przykrego smaku zastosowanie znaj-
dują olejki eteryczne np. olejek miętowy. Rozwiąza-
nia te nie mogą być jednak stosowane w przypadku 
noworodków i niemowląt. ■
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Dlaczego należy zachęcać pacjentów  
do skutecznego leczenia  

nadciśnienia tętniczego krwi?

Właściwe leczenie nadciśnienia jest ważne 
u wszystkich osób, ale szczególnego znaczenia na-
biera u osób z cukrzycą, ponieważ:
• cukrzyca jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka 

chorób sercowo-naczyniowych (z ich powodu 
umiera 67% osób z cukrzycą) i chorzy z cukrzycą 
są w grupie najwyższego ryzyka, a występowa-
nie nadciśnienia tętniczego u osoby z cukrzycą 
dodatkowo zwiększa to ryzyko, a także zwięk-
sza ryzyko przedwczesnego zgonu;

• osoby z cukrzycą chorują na nadciśnienie tęt-
nicze dwu-, trzykrotnie częściej, niż osoby bez 
cukrzycy;

• w początkowych latach od rozpoznania cukrzy-
cy nadciśnienie występuje u 30-50% chorych 
z cukrzycą, natomiast u osób z długoletnią cuk-
rzycą już u 60-70% chorych;

• taka sama wartość ciśnienia u osoby z cukrzycą 
niesie większe zagrożenie rozwojem chorób ser-
cowo-naczyniowych, niż u osoby bez cukrzycy;

• nadciśnienie tętnicze może pojawić się nie tyl-
ko w czasie cukrzycy, ale także jeszcze przed jej 
wystąpieniem;

• dzięki optymalnemu leczeniu u chorych na 
cukrzycę jednocześnie nadciśnienia tętniczego, 
zwiększonego stężenia cholesterolu i triglicery-
dów we krwi można uzyskać bardzo duże ko-
rzyści, można bowiem aż o połowę zmniejszyć 
ryzyko poważnych powikłań cukrzycy, czyli po-
wikłań o charakterze makroangiopatii;

• u osób z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym 
występują większe wahania ciśnienia tętniczego 
w ciągu doby niż u osób bez cukrzycy, ponad-
to u osób z cukrzycą występuje większy wpływ 
spożycia soli na podwyższenie ciśnienia.

Nadciśnienie tętnicze krwi – skala problemu

Z najnowszego badania epidemiologicznego 
NATPOL 2011 wynika, że nadciśnienie tętnicze krwi 
występuje u 32% Polaków w wieku 18 – 79 lat, ale 
już u 61% Polaków w wieku 55 – 79 lat. Oznacza to, 

Nadciśnienie tętnicze krwi jest jednym 

z najbardziej rozpowszechnionych czynników ry-

zyka chorób sercowo-naczyniowych. Skuteczne 

leczenie nadciśnienia tętniczego krwi pomaga 

zmniejszyć ryzyko rozwoju takich schorzeń jak: 

udar mózgu, niewydolność serca, choroba wień-

cowa, zawał serca, niewydolność nerek.

Dieta  
w nadciśnieniu

Fot. Fotolia.com
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że nadciśnienie tętnicze dotyka ponad 10 mln do-
rosłych Polaków.

Zalecenia dotyczące postępowania w nadciś-
nieniu tętniczym krwi są podane w rekomendacjach 
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
(PTNT), najnowszych z 2011 roku i we wspólnych 
rekomendacjach Europejskiego Towarzystwa Nad-
ciśnienia Tętniczego (European Society of Hyper-
tension, ESH) i Europejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego (European Society of Cardiology, ESC).

Zalecenia Naukowych Towarzystw 
Nadciśnienia Tętniczego

W zaleceniach Polskiego Towarzystwa Nad-
ciśnienia Tętniczego podkreślono, że postępowanie 
niefarmakologiczne polegające na zmianie stylu ży-
cia stanowi nieodzowny element terapii nadciśnie-
nia tętniczego i powinno być wdrożone u wszyst-
kich chorych, również u pacjentów przyjmujących 
leki.

Specjaliści podkreślają, że:
• walkę z podwyższonym ciśnieniem tętniczym 

należy rozpocząć natychmiast po jego wykryciu; 
• leczenie nadciśnienia tętniczego od chwili jego 

wykrycia obejmuje zarówno modyfikację stylu 
życia, jak i farmakoterapię;

• często zaleca się rozpoczęcie leczenia obniżają-
cego ciśnienie tętnicze, zwłaszcza leczenia nie-
farmakologicznego już wówczas, gdy występuje 
tak zwane wysokie prawidłowe ciśnienie tętni-
cze;

• leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów 
z cukrzycą typu 2 jest tak samo ważne, jak dą-
żenie do optymalizacji stężenia glukozy we krwi.

 Do niefarmakologicznych metod leczenia 
nadciśnienia tętniczego krwi, towarzystwa naukowe 
zaliczają:
•	 Dietę, w tym ograniczenie spożycia sodu i soli.
•	 Regularną aktywność fizyczną o intensywności 

uzgodnionej z lekarzem. Aktywność fizyczna 
w połączeniu z dietą pomaga w normalizacji 
masy ciała, czyli utrzymaniu prawidłowej masy 
ciała lub w schudnięciu, gdy występuje nadwaga 
lub otyłość. Redukcja masy ciała u osób z nad-
wagą lub otyłością jest bardzo ważna, bowiem 
otyłość znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia 
nadciśnienia tętniczego.

•	 Nienadużywanie alkoholu.
•	 Niepalenie tytoniu.

Dieta zalecana pacjentom 
z nadciśnieniem tętniczym krwi

Zalecenia dietetyczne dla pacjentów z nadciś-
nieniem tętniczym obejmują:
• ograniczenie spożycia sodu i soli, 
• zastosowanie diety DASH, czyli zmodyfikowanej 

diety śródziemnomorskiej.

Praktyczne wskazówki, które można 
przekazać pacjentom odnośnie 
do ograniczenia spożycia soli

Pacjentom z nadciśnieniem tętniczym, jak 
również w profilaktyce nadciśnienia zaleca się 
zmniejszenie spożycia soli do mniej niż 5 gramów 
dziennie (to jest 1 łyżeczka), natomiast u pacjentów 
z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym ≤ 4,8 grama 
na dzień, a przy nefropatii ≤ 4 grama na dzień. Ilość 
ta oznacza nie tylko sól użytą przy przygotowywa-
niu posiłków, ale także znajdującą się w spożywa-
nych produktach oraz użytą w czasie dosalania go-
towych posiłków na talerzu. 

Praktyczne rady dla pacjenta:
• Przygotowując posiłki używaj jak najmniej soli, 

naucz się zastępować ją na przykład ziołami. 
Poszukaj ciekawych i zdrowych przepisów kuli-
narnych, w których wykorzystano zioła zamiast 
soli, poeksperymentuj z nimi, sprawdź, które lu-
bisz Ty i Twoja rodzina;

• Staraj się przygotowywać posiłki z naturalnych 
produktów, do których w czasie przetwórstwa 
nie dodano soli. Oznacza to na przykład goto-
wanie zup ze świeżych warzyw zamiast zjada-
nia zup w proszku lub w postaci dań gotowych. 
Drugie dania przygotowuj w domu, zamiast de-
cydować się na żywność typu fast food. W so-
sach przygotowywanych w domu stosuj jogurt 
z ziołami czy czosnkiem, a na kanapki podawaj 
pieczone z ziołami mięso czy pasty z twarożku 
lub warzyw zamiast wędliny. Opracuj swój ro-
dzinny zestaw potraw z użyciem produktów bez 
dodatku soli.

• Unikaj produktów zawierających dużo soli, na-
leżą do nich między innymi wędliny, konserwy, 
produkty marynowane, kiszone, wędzone (np. 
ryby wędzone), mięsa i ryby z puszki, większość 
koncentratów i produktów gotowych do spoży-
cia, żywności typu fast food (hamburgery, hot-
-dogi, frytki, pieczone kurczaki, kebab), ketchup, 

►
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musztarda, majonez, niektóre przyprawy z do-
datkiem soli, kostki rosołowe, smakowe, palusz-
ki słone, krakersy, orzeszki solone, masło solo-
ne, masło orzechowe, pop corn, ser typu Feta. 
Sporo soli zawiera także ser żółty, pleśniowy 
i topiony. Sól jest dodawana także do niektó-
rych serków twarożkowych, słodyczy, margaryn, 
zwłaszcza twardych, a także do pieczywa. Przy 
zaleceniu znacznego ograniczenia soli może 
być wskazane zastąpienie pieczywa tradycyjne-
go, specjalnym pieczywem niskosodowym.

• Nie dosalaj na talerzu.
• Pamiętaj, że sól potasowa i sól morska to także 

sól i również należy ograniczać jej spożycie, na-
wet, jeśli zawiera mniej sodu niż sól tradycyjna 
(kuchenna).

Produkty o minimalnej zawartości sodu, jeśli 
nie jest dodana do nich sól:
	warzywa i owoce świeże, mrożone i suszone, so-

ki owocowe;
	produkty zbożowe: płatki owsiane i inne płatki, 

kasze, makarony, ryż, mąka,
	mleko, kefir, jogurt, maślanka, ser biały;
	orzechy, nasiona, pestki, mięso, drób, ryby – 

świeże lub mrożone;
	jaja;
	oleje.

Dieta DASH zalecana pacjentom 
z nadciśnieniem tętniczym krwi

Kamieniem milowym w naszej wiedzy od-
nośnie diety, która jest skuteczna w obniżaniu ciś-
nienia tętniczego krwi jest dieta zastosowana w ba-
daniu DASH (Dietary Approches to Stop Hyperten-
sion – Zalecenia dietetyczne mające na celu obniże-
nie nadciśnienia). U wszystkich uczestników bada-
nia zawartość sodu (soli) w diecie była taka sama, 
wszyscy ograniczyli spożycie alkoholu i nie zmienili 
masy ciała w czasie prowadzonego badania. Dieta 
zastosowana w tym badaniu od nazwy badania zo-
stała nazwana dietą DASH. W praktyce dieta ta jest 
zmodyfikowaną dietą śródziemnomorską.

Po 8 tygodniach stosowania diety DASH uzy-
skano następujące wyniki:
•	 u osób stosujących dietę DASH nastąpiło:
	obniżenie ciśnienia o około 5,5 (SBP) i 3,0 (DBP) 

mm Hg.
	w podgrupie z nadciśnieniem o 11,4 i o 5,5 mm 

Hg,

Ważną obserwacją był fakt, że obniżenie ciś-
nienia nastąpiło już po 2 tygodniach! Jest to opty-
mistyczna informacja dla pacjentów i pracowników 
służby zdrowia zalecających dietę pacjentom z nad-
ciśnieniem. Tak szybkie uzyskanie korzyści z zasto-
sowanej diety zachęca pacjentów do jej stosowania 
i pomagą skutecznie leczyć nadciśnienie.

Cechy charakterystyczne diety DASH są na-
stępujące:
	duża zawartość warzyw i owoców;
	duża zawartość niskotłuszczowych produktów 

mleczarskich;
	mała zawartość nasyconych kwasów tłuszczo-

wych (NKT), poniżej 6% ogółu energii;
	mała zawartość tłuszczu ogółem, poniżej 27% 

ogółu energii;
	mała zawartość cholesterolu pokarmowego, 

poniżej 150 mg/dzień;
	duża zawartość błonnika – 31 g/dzień;
	duża zawartość wapnia, potasu i magnezu.

W diecie DASH na obniżenie ciśnienia wpły-
nęły następujące składniki: wapń, potas, magnez, 
błonnik.

Praktyczna edukacja pacjenta 
odnośnie zalecanych źródeł wapnia, potasu, 

magnezu i błonnika

Zalecane źródła wapnia:
	Mleko i produkty mleczarskie – stanowią one 

główne źródło wapnia w naszej diecie. Zaleca 
się chude produkty z tej grupy.

	Produkty wzbogacane w wapń (informacja znaj-
duje się na etykietach produktów).

	Pewne ilości wapnia znajdują się w warzywach 
kapustnych i rybach z puszki zjadanych z ośćmi.

Zalecane źródła potasu:
	nasiona roślin strączkowych – fasola, groch, so-

ja, soczewica, bób, ciecierzyca;
	warzywa – między innymi szpinak, brokuły, 

marchew, ziemniaki, buraki, pomidory, koncen-
trat pomidorowy;

	owoce – między innymi morele, banany, wiśnie, 
brzoskwinie, truskawki, pomarańcze, śliwki;

	orzechy, migdały, nasiona słonecznika, nasiona 
sezamu, pestki dyni;

	sporo potasu znajduje się w pieczywie, zwłasz-
cza ciemnym, kaszy gryczanej i jęczmiennej, ►
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płatkach owsianych, mięsie, a także w jogurcie 
i mleku. 

Zalecane źródła magnezu:
	kasza gryczana, jaglana, płatki owsiane, chleb 

pełnoziarnisty;
	nasiona roślin strączkowych – fasola, groch, so-

ja, soczewica, bób, ciecierzyca;
	warzywa – szpinak, brokuły, brukselka, cukinia, 

fasolka szparagowa, groszek zielony, natka pie-
truszki, seler, szczypiorek, ziemniaki;

	owoce – awokado, banany, maliny, melony, 
mango, mandarynki, porzeczki czarne;

	orzechy, migdały, nasiona słonecznika, nasiona 
sezamu, pestki dyni, mak.

Zalecane źródła błonnika:
	warzywa,
	owoce,
	pełnoziarniste produkty zbożowe.

Badanie DASH – Sodium, potwierdzeniem 
wyników badania DASH

Kontynuacją  badania DASH było badanie 
DASH – Sodium, w którym badano wpływ na war-
tość ciśnienia nie tylko diety DASH, ale również za-
wartości w diecie soli.

Wyniki badania DASH – Sodium były nastę-
pujące:

	ograniczenie spożycia sodu do 2400 mg (6 g 
soli) dziennie istotnie obniżyło ciśnienie tęt-
nicze krwi zarówno skurczowe, jak i rozkur-
czowe;

	ograniczenie spożycia sodu do 1500 mg 
(3,8 g soli) dziennie dało dwukrotnie silniej-
szy efekt obniżenia ciśnienia;

	ciśnienie krwi uległo największemu obniże-
niu, gdy zmniejszeniu spożycia soli towarzy-
szyła dieta DASH.

Dieta w nadciśnieniu tętniczym krwi – 
podsumowanie

zaleceń dietetycznych dla pacjenta

• Ogranicz spożycie soli: ogranicz znacznie uży-
wanie soli przy przygotowywaniu posiłków, nie 
dosalaj na talerzu, wybieraj produkty, do któ-
rych w czasie procesu przetwórstwa nie dodano 
soli.

• Wybieraj pełnoziarniste produkty zbożowe: na 
przykład płatki owsiane i inne naturalne, kaszę 
gryczaną, jęczmienną, jaglaną, ryż brązowy, ma-
karon pełnoziarnisty – gotując je unikaj solenia 
wody. Pamiętaj, że pieczywo zawiera sporo soli, 
możesz wybierać pieczywo niskosodowe.

• Jedz dużo warzyw, dodawaj je do każdego głów-
nego posiłku. Każdego dnia wybieraj warzywa 
bogate w potas. Przygotowuj często potrawy 
z suchych nasion roślin strączkowych, z faso-
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li, grochu, soi, soczewicy, bobu lub ciecierzycy, 
możesz dodawać je do zupy, sałatek i past.

• Codziennie jedz owoce.
• Codziennie pij odpowiednią ilość mleka, jogur-

tu, kefiru lub maślanki. Z produktów mleczar-
skich wybieraj produkty chude. Śmietanę mo-
żesz zastąpić chudym jogurtem.

• Wybieraj chude mięso, z drobiu zdejmuj skó-
rę. Przynajmniej dwa razy w tygodniu zamiast 
dania mięsnego przygotuj danie z ryby, najle-
piej tłustej morskiej. Przygotowując potrawy sól 
przynajmniej częściowo zastępuj ziołami. Unikaj 
wędlin, możesz zastąpić je plasterkami pieczo-
nego z ziołami mięsa.

• Spożywanie całych jaj ogranicz do dwóch sztuk 
tygodniowo.

• Tłuszcze zwierzęce (smalec, słoninę, masło) 
i margarynę twardą zastąp tłuszczami roślinny-
mi (olejem, margaryną miękką).

• Z wody mineralnej wybieraj wodę mineralną ni-
skosodową.

Poza dietą DASH pacjentom z nadciśnieniem 
tętniczym krwi zaleca się:
• regularną aktywność fizyczną (najlepiej na świe-

żym powietrzu) z intensywnością i rodzajem 
uzgodnionymi z lekarzem;

• przy nadwadze lub otyłości – schudnięcie;
• niepalenie tytoniu;
• nie nadużywanie alkoholu;
• regularne pomiary ciśnienia ciśnieniomierzem 

w domu i zapisywanie wyników w dzienniczku 
do pokazania ich lekarzowi na wizycie lub far-
maceucie w razie potrzeby;

• czytanie książek, broszurek, ulotek opracowa-
nych przez specjalistów, uczestniczenie w szko-
leniach, wykładach na temat niefarmakologicz-
nego leczenia nadciśnienia tętniczego krwi, 
ponieważ edukacja pomaga w skutecznym le-
czeniu. ■

mgr Aleksandra Cichocka
Instytut Żywności i Żywienia 

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych 
z Poradnią Chorób Metabolicznych
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Projekt poznania genomu 
ludzkiego (ang Human 
Genome Project, HUGO 

Project) doprowadził do odkry-
cia sekwencji genomu ludzkiego, 
co zdecydowanie wpłynęło na 
kierunki rozwoju nauk biologicz-
nych. Związany z tym faktem jest 
wielki rozkwit genomiki, prote-
omiki, metabolomiki, jak również 
naukowych dyscyplin scalających 
nauki o żywności i żywieniu z bio-
logią molekularną, nutrigenomiki 
i nutrigenetyki. Równolegle dzię-
ki rozwojowi narzędzi i technik 
mających zastosowanie w wyjaś-
nianiu molekularnych podstaw 
działania składników pokarmo-
wych, konsumowanych produk-
tów spożywczych i charaktery-
zowania indywidualnych reakcji 
na żywność, pewne zależności są 
coraz bardziej zrozumiałe. W XXI 
wieku najsubtelniejsze już zmia-
ny w ekspresji genów mogą być 

Nutrigenetyka 

i nutrigenomika 

– rewolucja  

w żywieniu?

W ostatnich latach, pomimo diametralnych postępów po-
czynionych w badaniach naukowych nad wpływem jedzenia na 
zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego, wciąż notuje się 
wzrost zachorowalności na choroby dietozależne. Według da-
nych w Polsce 1/3 ludności cierpi na zaburzenia związane z die-
tą, czyli między innymi choroby układu krążenia, cukrzycę, os-
teoporozę, otyłość, nowotwory przewodu pokarmowego, ukła-
du moczowo-płciowego, niedokrwistość żywieniową, choroby 
zapalne czy próchnicę zębów. Co istotne natomiast, obserwacje 
prowadzone w ostatnich latach dowodzą, iż sposób odżywiania 
u różnych osób może powodować odmienne skutki i doprowa-
dzać do innych zmian w obrębie organizmu. Uwzględniając te 
kwestie, w obecnym momencie doświadczenia żywieniowe, na-
uka o żywności i jej wpływie na organizm oscylują wokół szer-
szej liczby zagadnień. Interdyscyplinarne podejście zawierające 
i szukające korelacji pomiędzy dietą, zmianami środowiskowymi, 
jak i predyspozycjami genetycznymi stało się podstawą i wy-
znacza obecnie trend i kierunek rozwoju nauk o żywności oraz 
przewiduje się, iż w niedalekim czasie wpłynie na projektowanie 
i produkcję żywności i samo żywienie.

Fot. Fotolia.com



Wszechnica aptekarska

17Aptekarz Polski, 92(70e) kwiecień 2014

Wszechnica aptekarska

oznaczane ilościowo m.in. przez 
zastosowanie techniki Real-Time 
PCR czy techniki mikromacierzy 
DNA. 

Zarówno nutrigenomika 
i nutrigenetyka traktowane są 
jako dziedziny naukowe zaledwie 
od kilku lat, z tego też względu 
terminologia jaką posługują się 
autorzy jest nie w pełni zdefi-
niowana. Niektórzy sugerują, by 
nutrigenomika i nutrigenetyka 
charakteryzowane były jako „ge-
nomika żywieniowa” (nutritional 
genomics). Inni stosują skrót NGx 
opisując obie dziedziny. Spotyka 
się także stosowanie zamienne 
terminów „nutritional genomics” 
i „nutrigenomics”. 

Nutrigenomika jest nauką 
zajmującą się określeniem wpły-
wu spożywanych bioaktywnych 
składników pokarmowych diety 
na ekspresję genów, jak również 
na przemiany metaboliczne za-
chodzące w organizmie. Pierwsze 
wyniki badań z nutrigenomiki uj-
rzały światło dzienne z począt-
kiem lat 90-tych. Opublikowane 
doświadczenia opierały się głów-
nie na interakcjach tłuszczów 
z genami w chorobach układu 
krążenia i otyłości. Ich głównym 
celem było odkrycie możliwości 
zapobiegania dolegliwości po-
przez prawidłowo dobraną, zbi-
lansowaną dietę. Nutrigenomika 
zajmuje się także określaniem, 
charakterystyką i identyfikacją 
mechanizmów odpowiedzialnych 
za to, w jaki sposób żywność i jej 
składniki dostarczane do organi-
zmu wraz ze spożywanymi posił-
kami wpływają na stan zdrowia. 
Z punktu widzenia założeń tej 
nauki wszelkie składniki odżyw-
cze odpowiadają za regulację 
ekspresji genów, które warunkują 
syntezę odpowiednich białek, co 
w konsekwencji generuje powsta-
wanie określonych metabolitów. 

Nutrigenomika jako nowo-
czesna interdyscyplinarna nauka 
w przeciwieństwie do konwen-
cjonalnych, tradycyjnych idei 
leczenia realizuje holistyczną 
koncepcję podejścia do zdrowia 
organizmu. Wielokierunkowość 
analiz wykorzystywanych w ob-
szarze badań nutrigenomiki obe-
jmuje wiele aspektów, badań, 
które mogą być wykonywane 
niezależnie od siebie lub też zin-
tegrowane ze sobą dają możli-
wość interpretacji i pomocne są 
w wyjaśnianiu złożonych oddzia-
ływań. Opierają się one m.in. na 
badaniach stabilności genomu, 
badaniu zmian epigenetycznych, 
analizach transkryptomu, analizie 
białek, jak również analizie meta-
bolitów. Często przytacza się pięć 
głównych zasad, którymi kieruje 
się omawiana dziedzina nauki, 
mianowicie: 
• w pewnych okolicznościach, 

u niektórych osobników, die-
ta może być istotnym czynni-
kiem ryzyka wielu chorób; 

• chemia w diecie może od-
działywać na ludzki genom, 
bezpośrednio lub pośrednio, 
prowadząc do zmiany struk-
tury chromatyny lub wpływa-
jąc na ekspresję genów; 

• stopień, w jakim dieta wpły-
wa na równowagę pomiędzy 
stanem fizjologicznym a sta-
nem chorobowym, może za-
leżeć od indywidualnych cech 
genetycznych każdego osob-
nika; 

• w procesie powstawania i roz-
woju chorób genetycznych 
znaczący wpływ ma dieta 
regulująca ekspresję genów 
(ang. personalized nutrition, 
personalized diet, personalized 
food). 

Nutrigenomika w teorii 
przełamuje konwenanse żywie-
niowe, gdyż zalecenia odnośnie 

diety zwykle opierają się na za-
łożeniu, iż wszystkie osoby mają 
takie same wymagania żywienio-
we. Wyjątek stanowią niewielkie 
różnice pomiędzy normami żyw-
nościowymi (RDA, AI, EAR, EER, 
czy UL) w obrębie płci i wieku. 
Najnowsze badania świadczą jed-
nak o tym, iż nie tylko wiek, płeć, 
ale także rasa, środowisko i prze-
de wszystkim geny determinują 
konkretne reakcje na składniki 
odżywcze.

Wyniki badań nutrigeno-
micznych wnoszą wiele istotnych 
informacji o działaniu na organizm 
substancji odżywczych, witamin, 
minerałów, np. określają związek 
pomiędzy nieodpowiednią ilością 
spożywanego kwasu foliowego, 
a zwiększonym ryzykiem raka 
jelita grubego, podejmuje rów-
nież temat zwiększonego ryzyka 
wystąpienia raka przewodu po-
karmowego wynikającego z kon-
sumpcji czerwonego mięsa, wpły-
wu większego spożywania wa-
rzyw kapustnych na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpie-
nia raka jelita grubego oraz raka 
płuc. Obejmuje również kwestie 
między innymi regulowania przez 
niektóre witaminy, makro i mikro-
elementy działające jako kofakto-
ry enzymów katalizujących repli-
kację DNA, metylację i naprawę, 
np. wysokie stężenia witaminy 
B12, niacyny, retinolu witaminy E, 
wapnia ochraniają genom przed 
uszkodzeniami, natomiast zbyt 
duże dawki ryboflawiny, biotyny 
podwyższają ryzyko uszkodzeń 
i doprowadzą do niestabilności 
genomu. Pojęcie nutrigenomiki 
związane jest ściśle z koncepcją 
żywności funkcjonalnej, która 
w odróżnieniu od żywności kon-
wencjonalnej zawiera bioaktywne 
składniki diety, którym udowod-
niono wpływ na proces ekspresji 
genów. ►
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Nauka ta niewątpliwie wno-
si jeszcze dodatkowe przesłanki, 
zakłada, iż działanie tych związ-
ków będzie różnić się w zależno-
ści od osoby i jej cech osobni-
czych, przede wszystkim genów. 

Nutrigenetyka natomiast 
zajmuje się badaniami wpływu 
różnic (polimorfizmów) w genach 
na odpowiedź organizmu na die-
tę. W obecnym czasie większość 
badań prowadzonych w zakresie 
nutrigenetyki skoncentrowana 
jest na znaczeniu zjawiska po-
limorfizmu pojedynczych nu-
kleotydów (SNP – single nuc-
leotide polymorphism), którego 
obecność decyduje o blisko 90% 
zmienności genetycznej człowie-
ka. Badania kliniczne pozwalają 
na zweryfikowanie i określenie 
rodzaju wpływu wieloposta-
ciowości genów na odpowiedź 
organizmu na składniki odżyw-
cze. Naukowcy dążą do tego, 
by stworzyć indywidualny profil 
zmian polimorficznych (mapo-
wanie SNP), co przyczyniłoby się 
w dużym stopniu do możliwości 
określenia ryzyka rozwoju cho-
roby, schorzenia i ewentualnego 
zastosowania profilaktycznej te-
rapii, zmian w stylu życia, czy też 
mogłoby być pomocne w prowa-
dzonej już farmakoterapii. Naj-
więcej prac badawczych z nutri-
genetyki dotyczy otyłości. Wyniki 
badań prowadzonych na ludziach 
w ostatnich latach świadczą, iż 
istotnie lepsze wyniki związane 
z redukcją masy ciała otrzymy-
wano w grupach objętych zin-
dywidualizowanym programem, 
gdzie zestaw ćwiczeń oraz pora-
dy żywieniowe dostosowano do 
genotypu otyłych, w odniesieniu 
do grup kontrolnych objętych 
usystematyzowanymi poradami 
żywieniowymi i pakietem stan-
dardowych ćwiczeń. Ze względu 
na obawy społeczne związane 

z nasileniem się występowania 
chorób neurodegeneracyjnych, 
nutrigenetyczne badania skupiają 
się również w dużym stopniu na 
niewyjaśnionych dotychczas pro-
cesach determinujących Alzhei-
mera oraz Parkinsona. Doświad-
czenia na modelach zwierzęcych 
dowiodły, że geny zaangażowa-
ne w szlaki metaboliczne lipidów 
mogą być odpowiedzialne za 
nasilenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia zwyrodnieniowych 
chorób mózgu. Także analizy 
obejmujące skuteczność diety za-
leżnej od genotypu u osób cho-
rych np. na cukrzycę, miażdżycę, 
nadciśnienie tętnicze czy choro-
bę wieńcową przynoszą obiecu-
jące efekty. Nutrigenetycy wierzą 
i utwierdzają w przekonaniu, że 
w niedalekiej przyszłości analizy 
kliniczne i badania związane z ży-
wieniem będą musiały opierać się 
przede wszystkim na łączeniu pa-
cjentów w grupy o wspólnych ce-
chach genetycznych. Zdecydowa-
nie świat naukowy dąży do tego, 
aby nowoczesne techniki genoty-
powania pozwoliły w najbliższym 
czasie na uzyskanie indywidual-
nego profilu SNPs dla każdego 
człowieka.

Zarówno nutrigenomika, 
jak i nutrigenetyka zrewolucjo-
nizowały świat wachlarzem po-
tencjalnych korzyści i przyszłych 
pożytecznych zastosowań w sfe-
rze ochrony zdrowia. Według au-
torów badań i części naukowców 
nutrigenomika i nutrigentyka 

przyczynią się do znacznej po-
prawy profilaktyki, zapobiegania 
chorobom przewlekłym, będą 
pomocne w przeciwdziałaniu 
chorobom cywilizacyjnym (rak, 
cukrzyca, otyłość) poprzez wy-
korzystanie spersonalizowanych 
interwencji dietetycznych, mo-
dyfikowanie produktów odpo-
wiadających w sposób konkretny 
odpowiednim cechom genetycz-
nym konsumenta. Nowatorstwem 
w obu naukach jest propozycja 
analizy całego genomu pacjenta. 
Na podstawie takich wyników na-
ukowcy wychodzą z założenia, że 
są w stanie dobrać tak składniki 
pokarmowe diety, że będą one 
mogły wpływać na określone 
warianty genów, czyli spektrum 
wskazówek żywieniowych przy-
pisywane będzie ze względu na 
geny. Nie należy przy tym baga-
telizować innych czynników mo-
gących mieć wpływ na ekspresję 
genów, takich jak stres, palenie 
tytoniu, tryb życia czy środowi-
sko. Istotnym aspektem badań 
dotyczących interakcji żywienia 
i funkcjonowania genomu po-
winna być również analiza epi-
genetyczna i epigenomiczna. Na 
świecie, jak i w naszym kraju ist-
nieje wiele firm oferujących wy-
generowanie spersonalizowanej 
diety indywidualnej stworzonej 
w oparciu o profil analizy DNA 
jak i podstawowe parametry 
(wiek, waga, wzrost) za pomocą 
skomplikowanych algorytmów. 
Firmy te swoją ofertę konstruują 

►

...nutrigenomika, jak i nutrigenetyka  
zrewolucjonizowały świat  

wachlarzem potencjalnych korzyści  
i przyszłych pożytecznych zastosowań  

w sferze ochrony zdrowia
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na założeniu, iż poprzez przyjmo-
wanie odpowiedniej ilości związ-
ków można wpływać na ekspre-
sję genotypu, równocześnie nie 
pozwolić na „obudzenie” genów 
odpowiedzialnych za raka.

Rozwój NGx i jego medialna 
sława, pobudził oczekiwania i wy-
obraźnię społeczeństwa odnośnie 
jego korzystnego oddziaływania 
w dziedzinie zdrowia publicznego 
jak i indywidualnych pacjentów. 
Jednakże, równolegle z propago-
waniem NGx pojawiają się także 
głosy sprzeciwu z namiastką nie-
pewności związanej z całkowitym 
poleganiem na nutrigenetyce 
i nutrigenomice. Zarówno społe-
czeństwo, jak i grupy naukowców 
śmiało wypowiadają się na temat 
kontrowersji jakie budzi NGx. 
Przede wszystkim badania gene-
tyczne są jeszcze obecnie bardzo 
kosztowne. Dodatkowo, firmy 
oferujące analizy bardzo często 
deklarują wykonanie badań pod 
pewnym kątem, wysyłając wy-
niki i raporty mailem, lub drogą 
pocztową. Budzi to kontrowersje 
etyczne. Podnoszone są również 
głosy, iż ingerowanie coraz głę-
biej w organizm człowieka jest 
naruszaniem przestrzeni „boskiej 
twórczości”. Obecnie zarówno 
nutrigenetyka, jak i nutrigenomi-
ka nie są w stanie odpowiedzieć 
na wszystkie nurtujące nas pyta-
nia dotyczące przede wszystkim 
skomplikowanego procesu dzie-
dziczenia. Inne obawy dotyczą 
zaniku tradycji samego konsumo-
wania żywności, przejścia w świat 
science fiction, gdzie kapsułkowa-
ne jedzenie dopasowane do „oso-
bowości molekularnej” będzie na 
porządku dziennym. Inny kieru-
nek obaw skierowany jest w stro-
nę samej akceptacji społecznej, 
zmiany nawyków żywieniowych, 
przestrzegania zaleceń żywienio-
wych ukształtowanych przez lata 

w danym społeczeństwie czy gru-
pie etnicznej, a nawet rodzinie – 
narzucenie autonomii konsumpcji 
może być trudnością w szczegól-
ności w tradycyjnych rodzinach. 
Kolejną niepewnością jest sam 
fakt wykonywania skanowania or-
ganizmu – obawy etyczne, wyni-
kające z przekonań, kultury, religii.

Jak podają inne źródła 
naukowe – optymistycznie na-
stawieni badacze natomiast są 
przekonani o potencjalnych ko-
rzyściach nutrinauk, a większość 
nie wiąże z tymi dziedzinami 
żadnego potencjalnego ryzyka 
związanego z dynamicznym ich 
rozwojem w ostatnich latach. 
Wierzą, iż będą one w stanie 
przekonfigurować żywność na 
lek lub doprowadzą do możliwo-
ści totalnej transformacji koncep-
cji jedzenia w taką stronę, dzięki 
której będzie możliwe projekto-
wanie optymalnych strategii in-
terwencyjnych, prowadzących do 
przywracania i poprawy homeo-
stazy metabolicznej, dobrego 
zdrowia, samopoczucia i zapo-
biegania wielu chorobom, które 
prawdopodobnie by wystąpiły 
podczas konwencjonalnej, trady-
cyjnej egzystencji. W momencie 
zwiększonego dostępu do ba-
dań genetycznych dla zwykłego 
śmiertelnika, rozwój badań typu 
GWAS (genome-wide association 
study GWA), powszechności baz 
genów odpowiedzialnych za wy-
stępowanie danych chorób może 
dać szerszemu gronu dostęp do 
informacji o potencjalnym ryzy-
ku zaistnienia chorób, co w kon-
sekwencji pozwoli lekarzom na 
zindywidualizowanie programu 
zapobiegawczego dla danego 
pacjenta, a w trackie choroby do-
brać najodpowiedniejszy profil 
leczenia. Bardzo istotna jest rów-
nież edukacja prowadzona już od 
najmłodszych lat, na poziomie in-

formowania społeczeństwa o kie-
runkach i działaniach nauki, któ-
ra być może wskaże kierunek na 
prawidłowe funkcjonowanie na-
szego organizmu – nowatorskie 
podejścia do nauki o żywności 
i żywieniu. ■

mgr Michał Stawarczyk
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Co to są bakteriofagi?
 

Bakteriofagi, zwane rów-
nież fagami, są wirusami, które 
do związku pasożyt-gospodarz 
wybrały bakterie jako swoich 
gospodarzy i reproduktorów. 
Na drodze ewolucji rozwinęły 
one mechanizmy umożliwiające 
zakażenie komórki bakteryjnej 
i w konsekwencji jej zniszczenia 
na drodze lizy, zaraz po utworze-

w organizmie człowieka. Opi-
sano dotąd ponad 5000 fagów 
aktywnych wobec wielu różnych 
gatunków bakterii. Większość fa-
gów cechuje wysoka swoistość 
w stosunku do gospodarza, co 
pozwala na ich zastosowanie do 
określania przynależności gatun-
kowej bakterii oraz na różnicowa-
nie szczepów bakteryjnych w ob-
rębie tego samego gatunku (tzw. 
fagotypowanie). Swoistość fagów 
względem zakażanej komórki 
sprawia również, że nie potrafią 
one zakażać komórek organi-
zmów wyższych, w tym ssaków, 
wiec nie są niebezpieczne dla or-
ganizmu człowieka.

Bakteriofag posiada mate-
riał genetyczny w postaci DNA 
(u ponad 90% fagów występuje 
dwuniciowy DNA) lub rzadko – 
RNA, który jest zamknięty w biał-
kowym kapsydzie. Typowy fag 
ma kapsyd złożony z wielościen-
nej bryły zbliżonej do kuli, zwanej 
główką, połączonej z podłużną 
kurczliwą strukturą, zwaną ogon-

w walce z wieloopornymi 
bakteriami?

Przyroda kryje w sobie lekarstwo na każdą chorobę. 
Takie przekonanie towarzyszy medycynie tradycyjnej wielu 
narodów już od tysiącleci. Mimo, że uwaga ludzi była głów-
nie skupiona na ziołach, nie będzie chyba przesadą zaliczenie 
do „naturalnych lekarstw” również innych substancji, cząstek 
czy organizmów obecnych w środowisku naturalnym, które 
mogą stanowić alternatywę dla dotychczasowego leczenia, 
zwłaszcza gdy przestaje być ono skuteczne. W ostatnich la-
tach coraz częściej zwraca się uwagę na problem leczenia 
chorób infekcyjnych wywołanych przez wielooporne bak-
terie, którego rozwiązaniem może się stać zastosowanie 
szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie bakteriofagów.

Terapia fagowa 
– czy bakteriofagi pomogą nam

niu setek potomnych wirionów. 
Fagi bytują między innymi w wo-
dzie, glebie, ściekach oraz na skó-
rze, w ślinie, w moczu i w prze-
wodzie pokarmowym człowie-
ka i zwierząt. Wszędzie, gdzie 
znajdujemy bakterie, obecne są 
również bakteriofagi. Naukowcy 
uważają, że stanowią one jeden 
z mechanizmów ograniczających 
nadmierną ekspansję bakterii 
w środowisku, w tym również 

Fot. Fotolia.com
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riophagum intestinale. Naukowiec 
ten sukcesywnie zgłębiał naturę 
bakteriofagów oraz starał się je 
zastosować w leczeniu zakażeń 
bakteryjnych u ludzi i zwierząt. 
Jednak po raz pierwszy bakte-
riofagi zostały użyte w terapii nie 
przez d’Herelle’a, a przez prof. dr 
R. Bruynoghe’a i jego studenta J. 
Maisina w 1921 roku w leczeniu 
gronkowcowych zakażeń skóry. 

Początki terapii fagowej

Terapia bakteriofagowa, 
chociaż nie była szeroko akcep-
towana w krajach zachodnich, 
była stosowana już na początku 
dwudziestego wieku a zwłaszcza 
w okresie II wojny światowej do 
leczenia czerwonki i gangreny 
u żołnierzy. W latach trzydzie-
stych w Paryżu uruchomiono 
produkcję pięciu fagowych pre-
paratów przeciwbakteryjnych 
Bacte-coli-phage, Bacte-intestini-
-phage, Bacte-pyo, Bacte-stap-
hy-phage, Bacte-rhino-phage. 
W tych latach również firma Elli 
Lilly z Indianapolis produkowała 
co najmniej siedem preparatów 
fagowych skierowanych na gron-
kowce, paciorkowce i pałeczki 
okrężnicy używanych do leczenia 
ropni, ropiejących ran i infekcji 
dróg oddechowych. Jednak już 
w latach 1930–1934 pojawiały się 
doniesienia mówiące o istnieniu 
nieaktywnych preparatów bak-
teriofagów, śmiertelnych przy-
padkach wśród pacjentów pod-
danych takiej terapii oraz braku 
skuteczności leczenia z wyjąt-
kiem terapii zakażeń wywołanych 
przez gronkowce. Prawdopodob-
ną przyczyną takich przypadków 
była zarówno słaba znajomość 
natury fagów, jak również nie-
doskonałość metod odpowied-
niego oczyszczania preparatów 
fagowych z białek bakteryjnych, 

kiem, przez który nić kwasu nu-
kleinowego jest wstrzykiwana 
w trakcie zakażenia do komórki 
bakteryjnej. Rola kapsydu nie 
ogranicza się tylko do ochrony 
materiału genetycznego, ale tak-
że ma fundamentalne znaczenie 
w zakażeniu nowego gospoda-
rza dzięki obecności swoistego 
białka wiążącego receptor, które 
jest odpowiedzialne za rozpozna-
nie wrażliwej, czyli podatnej na 
zakażenie komórki bakteryjnej. 
W trakcie zakażenia w cyklu li-
tycznym, po wprowadzeniu wiru-
sowego materiału genetycznego 
do wnętrza komórki bakterii, do-
chodzi do transkrypcji genów wi-
rusowych, a metabolizm komórki 
gospodarza zostaje przestawiony 
na tworzenie potomnych cząstek 
fagowych. W jednym cyklu litycz-
nym trwającym około 15 minut 
dochodzi do uwolnienia średnio 
200 potomnych (50–1000) czą-
stek wirusa. Każdy potomny wi-
rus infekuje i zabija kolejne ko-
mórki bakteryjne, co powoduje, 
iż pod koniec drugiego cyklu po-
jawia się około 40000 potomnych 
cząstek, a pod koniec czwartego 
cyklu, czyli średnio po godzinie, 
już około 1,6 biliona.

Odkrycie i wprowadze-
nie do lecznictwa bakteriofagów 
przypisuje się kilku naukowcom. 
Jako pierwszy na dziwne zja-
wisko pojawiania się przejaś-
nień w hodowli gronkowca na 
podłożu stałym zwrócił uwagę 
brytyjski lekarz Frederick Twort 
w 1915 roku. Postawił on hipo-
tezę o istnieniu niewidocznego, 
pasożytniczego dla bakterii wi-
rusa. W 1917 roku w Instytucie 
Pasteura francusko−kanadyjski 
mikrobiolog Felix d’Herelle za-
obserwował takie samo zjawisko 
w przesączu kału ludzi chorych 
na czerwonkę, a wykryty czynnik 
przeciwbakteryjny nazwał Bacte-

w tym endotoksyn, których nie-
wielka zawartość w preparacie 
mogła powodować zaostrzenie 
choroby, a nawet zgony pacjen-
tów. Prymitywne metody oczysz-
czania lizatów przez dodawanie 
do nich związków rtęci, czynników 
utleniających oraz podgrzewanie 
mogły powodować inaktywację 
bakteriofagów, co skutkowało 
brakiem efektu terapeutycznego. 
W związku z notowaniem kon-
trowersyjnych wyników leczenia, 
a także faktu, że pojawiające się 
w latach czterdziestych antybio-
tyki okazały się wówczas skutecz-
niejsze, bezpieczniejsze i prostsze 
w użyciu, badania nad fagami 
w większości krajów zeszły na 
dalszy plan.

Terapia fagowa była 
w tych czasach intensywnie prak-
tykowana w Związku Radzieckim 
w wyniku współpracy zawiązanej 
przez Felixa d’Herelle z naukow-
cami z Instytutu Bakterifagów 
Eliava w stolicy Republiki Gruziń-
skiej, Tibilisi. Większość publikacji 
wydanych w ZSRR w latach trzy-
dziestych i czterdziestych ubie-
głego wieku wskazuje, że terapia 
ta stosowana była na szeroką 
skalę w leczeniu wielu bakteryj-
nych infekcji z dziedziny derma-
tologii (Beridze, 1938), okulistyki 
(Rodigina, 1938), urologii (Tsulu-
kidze, 1938), stomatologii (Ruch-
ko and Tretyak, 1936), pediatrii 
(Alexandrova i wsp., 1935; Lurie, 
1938), otolaryngologii (Ermolieva, 
1939) i chirurgii. Z powodzeniem 
terapię fagową stosowano w in-
fekcjach wywoływanych przez 
bakterie z rodzaju Staphylococ-
cus, Streptococcus, Klebsiella, 
Escherichia, Salmonella, Shigella 
i Pseudomonas. Skuteczność jej 
oceniano na 80-95% przypad-
ków, opisując jednocześnie rzad-
kie, odwracalne skutki uboczne, 
w postaci zaburzeń żołądkowo-
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-jelitowych. Niestety kryteria 
kliniczne prowadzonych terapii 
nie były odpowiednie i obecnie 
mogą budzić zastrzeżenia. 

Co to są bakterie 
wielooporne?

Dzięki odkryciu i stoso-
waniu antybiotyków uratowano 
więcej istnień ludzkich, niż dzięki 
jakimkolwiek innym lekom w hi-
storii ludzkości. Po wielu sukce-
sach terapeutycznych, Główny 
Chirurg USA ogłosił pod koniec 
lat 60-tych XX wieku, że już pora 
zakończyć erę zakażeń bakteryj-
nych. Okazuje się jednak, że de-
klaracja ta została złożona przed-
wcześnie, bo właśnie od tamtych 
lat zaczęto notować coraz więcej 
dowodów na to, że antybiotyki 
stają się coraz mniej skuteczne. 
Poprzez nadmierne, nieracjonal-
ne stosowanie tych substancji 
ratujących życie doprowadzono 
do wyselekcjonowania szczepów 
bakterii, które poprzez wypra-
cowanie wielu różnych strategii 
działania (np. wytwarzanie enzy-
mów hydrolizujących lub modyfi-
kujących antybiotyki, uszczelnia-
nie zewnętrznej błony komórko-
wej zabezpieczające przed wnik-
nięciem antybiotyku do wnętrza 
komórki, mechanizmy aktywne-
go wypompowywania leku z ko-
mórki (efflux), zmiana w punkcie 
działania antybiotyku w komórce 
bakteryjnej) stały się niewrażliwe 
na stosowane antybiotyki. Na-
tomiast łatwość przekazywania 
genów oporności, które często są 
zlokalizowane na ruchomych ele-
mentach genetycznych, plazmi-
dach i transpozonach, sprawia, że 
komórki bakteryjne kompletują 
cały arsenał mechanizmów dają-
cy im cechy wielooporności (MDR 
– Multi Drug Resistance), eks-

latach od wprowadzenia do le-
czenia linezolidu i chinuprystyny/
dalfoprystyny, kiedy to pojawi-
ły się bakterie Gram-dodatnie 
oporne na te antybiotyki. 

Ponowne zainteresowanie 
bakteriofagoterapią

Rozwój nauki sprawił, 
iż terapia bakteriofagowa stała 
się obecnie metodą obarczoną 
znacznie mniejszym ryzykiem 
powikłań w porównaniu z czasa-
mi d’Herelle’a. Dzięki rozwojowi 
technik laboratoryjnych możliwe 
jest otrzymywanie sterylnych, 
nietoksycznych dla człowieka li-
zatów zawierającymi aktywne 
bakteriobójczo bakteriofagi. 

Porównując terapię fago-
wą z antybiotykoterapią należy 
zwrócić uwagę  na wiele zalet 
przypisywanych tej pierwszej. 
Bakteriofagi cechują się swoi-
stością w stosunku do konkret-
nej zakażanej bakterii, zatem nie 
naruszają naturalnej, endogennej 
mikroflory bakteryjnej człowieka, 
co jest częstym skutkiem ubocz-
nym stosowania antybiotyków, 
prowadzącym do nadkażeń bak-
teryjnych lub/i grzybiczych. Do-
wiedziono, że fagi mogą pene-
trować do słabo ukrwionych tka-
nek ciała, jak również pokonują 
barierę krew-mózg. Bakteriofagi 
działają w całkowicie odmienny 
sposób od wszystkich znanych 
mechanizmów działania dostęp-
nych antybiotyków, dlatego są 
aktywne wobec bakterii posiada-
jących nawet wiele różnych me-
chanizmów oporności. Niezwykle 
korzystną cechą bakteriofagów 
wykorzystywaną w terapii jest 
ich zdolność do wykładniczego 
wzrostu. W terapii teoretycznie 
może wystarczyć jedna dawka 
preparatu fagowego, ponieważ 

tremalnej oporności (XDR – Ex-
tremly Drug Resistance) a nawet 
całkowitej oporności (PDR – Pan 
Drug Resistance), czyli niewraż-
liwości na wszystkie antybiotyki 
we wszystkich klasach aktywnych 
wobec danego gatunku drobno-
ustroju. 

Według danych Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO), 
każdego roku w Stanach Zjed-
noczonych umiera około 14000 
osób z powodu zakażeń wywo-
łanych przez wielooporne bakte-
rie, a liczba ta z roku na rok się 
powiększa. Problemy związane 
z zakażeniami takimi bakteriami 
dotyczą również Polski. Fakt ten 
stanowi poważny problem me-
dyczny, który nierozwiązany może 
doprowadzić do sytuacji z „ery 
przedantybiotykowej”, dlatego 
wiele organizacji międzynarodo-
wych m.in. Światowa Organiza-
cja Zdrowia, Komisja Europejska, 
amerykańska organizacja Food 
and Drug Administration (FDA) 
uznały tę sytuację za jedno z naj-
większych zagrożeń dla zdrowia 
publicznego. Z tego względu, 
zarówno walka z lekoopornością 
drobnoustrojów, jak również po-
szukiwania innych, bardziej efek-
tywnych rozwiązań w zwalczaniu 
zakażeń bakteryjnych zostały 
uznane za działania priorytetowe. 
Jednak, jak wskazują dane, po-
szukiwania nowych leków prze-
ciwbakteryjnych przez przemysł 
farmaceutyczny są ograniczone. 
Głównym powodem są ogrom-
ne koszty ponoszone w trakcie 
prowadzenia długoletnich ba-
dań naukowych, w tym przedkli-
nicznych i klinicznych oraz nikła 
szansa na ich zwrot, wynikająca 
z wysokiego ryzyka związanego 
z możliwością stosunkowo szyb-
kiej selekcji szczepów bakterii 
opornych na nowe związki. Taką 
sytuację obserwowano po paru 
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liczba cząstek fagowych zwięk-
sza się po każdym cyklu replika-
cyjnym, zakażając coraz to nowe 
wrażliwe komórki bakteryjne. Re-
plikacja trwa tak długo, jak długo 
w środowisku są obecne wrażliwe 
bakterie; gdy zmniejsza się liczba 
bakterii, liczba bakteriofaga rów-
nież się obniża. 

Wysoka swoistość bakte-
riofagów w stosunku do określo-
nych szczepów bakterii może być 
postrzegana jako wada. Skutecz-
ność bakteriofagoterapii można 
uzyskać po wyizolowaniu czynni-
ka etiologicznego odpowiedzial-
nego za zakażenie i określeniu 
jego wrażliwości na bakteriofagi, 
dzięki której wybrany zostanie 
efektywny fag lityczny dla kon-
kretnego patogenu. Takie podej-
ście uniemożliwia leczenie empi-
ryczne, które ma istotne znacze-
nie w leczeniu nagłych, progre-
sywnych zakażeń zagrażających 
życiu. Rozwiązaniem tego proble-
mu mogą być złożone preparaty, 
zwane koktailami fagowymi, np. 
PhageBioderm oraz Intestiphage, 
powstałe w Instytucie Bakterio-
fagów w Tbilisi. PhageBioderm to 
nietoksyczny, podlegający bio-
degradacji kopolimer zawiera-
jący bakteriofagi, przeznaczony 
do pokrywania ran. Intestiphage 
jest mieszaniną 23 różnych fa-
gów skierowanych przeciwko pa-
togennym bakteriom przewodu 
pokarmowego. Mieszaniny ta-
kie pozwalają również rozwiązać 
problem mogącej się pojawić na 
drodze mutacji oporności bakte-
rii na zakażenie bakteriofagiem. 
W odróżnieniu od oporności bak-
terii na antybiotyki, oporność na 
faga może zostać przezwyciężo-
na dzięki zachodzącym zmianom 
mutacyjnym również w cząstkach 
fagowych. Dodatkowo, rozwój 
oporności bakterii na fagi wiąże 
się głównie z utratą ligandu, bę-

dącego nie tylko receptorem dla 
wirusa, ale pełniącego również 
wiele innych istotnych dla życia 
bakterii funkcji (tworzenie porów 
w bakteryjnej błonie zewnętrznej, 
wiązanie bakterii do powierzch-
ni). Stwierdzono, że bakterie zy-
skujące oporność na fagi mogą 
jednocześnie tracić przez to swo-
je czynniki zjadliwości.

Badania kliniczne dowiod-
ły, że terapia fagowa może po-
wodować niegroźne dla zdrowia 
i życia, odwracalne objawy ubocz-
ne, w przypadku których nie ma 
konieczności przerwania terapii. 
Opisywano występowanie prze-
mijających dolegliwości gastrycz-
nych, bólów głowy, mięśniowych 
i stawowych, w obrębie twarzy 
i jamy ustnej, uczucia osłabienia, 
rozbicia, wymiotów oraz zwyżek 
ciepłoty ciała. Po doustnym po-
daniu preparatu fagowego opi-
sano występowanie objawów he-
patalgii oraz wzrost temperatury 
ciała, a po podaniu miejscowym 
zanotowano nieliczne przypadki 
wystąpienia reakcji alergicznych. 
Wykazano, że terapia fagowa nie 
powoduje uchwytnych zaburzeń 
w organizmie, co potwierdza-
ją wyniki badań laboratoryjnych 
wykonywane przed, w czasie i po 
przeprowadzonej terapii. 

Dystrybucja fagów w orga-
nizmie pacjenta nie jest jeszcze 
dokładnie poznana. Bakteriofagi 
podane doustnie penetrują do 
tkanki limfatycznej, a następnie 
do krwi, gromadzą się w ner-
kach i przedostają się do moczu. 
Okres, w którym można wyi-
zolować fagi z krwi lub moczu 
gospodarza to tak zwany okres 
„bakteriofagemii”. W badaniach 
na zwierzętach po domięśnio-
wym podaniu fagów stwierdzo-
no ich obecność we wszystkich 
badanych tkankach, na przykład 
mięśniach, wątrobie, śledzionie, 

mózgu. Wydalanie fagów z orga-
nizmu odbywa się głównie przez 
nerki z moczem oraz z kałem.

Od kilku lat obserwuje się 
olbrzymi wzrost zainteresowa-
nia użyciem fagów w profilakty-
ce i leczeniu zakażeń bakteryj-
nych, ponieważ istnieje nadzieja, 
że bakteriofagi mogą stanowić 
alternatywę dla kosztownych 
w opracowywaniu antybiotyków. 
Wiele prywatnych firm w USA, 
Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Izra-
elu rozpoczęło intensywne ba-
dania w tej materii. Polska ma 
unikalną pozycję w świecie jeżeli 
chodzi o wkład w rozwój terapii 
fagowej. Badania i leczenie eks-
perymentalne jest prowadzone 
od wielu lat przez naukowców 
z Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN im. Hirszfel-
da we Wrocławiu, a wyniki tych 
badań zostały zauważone, uzna-
ne i opublikowane w czasopis-
mach naukowych światowej rangi. 
W 2005 roku został powołany do 
życia pierwszy w Unii Europejskiej 
Ośrodek Terapii Fagowej, w któ-
rym prowadzone jest leczenie 
eksperymentalne zakażeń wywo-
łanych przez wielooporne szcze-
py bakterii, zgodne z aktualnymi 
wymogami formalnoprawnymi 
dotyczącymi terapii ekspery-
mentalnej (między innymi zgoda 
komisji bioetycznej, świadoma 
zgoda pacjenta, ubezpieczenie). 
W kolekcji Instytutu zgromadzo-
no około 300 terapeutycznych 
preparatów fagowych skierowa-
nych przeciwko bakteriom z ro-
dzaju Staphylococcus, Streptococ-
cus, Enterococcus, Escherichia, Ci-
trobacter, Enterobacter, Klebsiella, 
Shigella, Serratia, Salmonella, Pro-
teus, Pseudomonas, Acinetobacter, 
Burkholderia i Stenotrophomonas. 
Preparaty te stosowano z powo-
dzeniem w leczeniu zakażeń skó-
ry, kości i szpiku, przetok, ran, 
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owrzodzeń podudzi, dróg mo-
czowych, dróg rodnych, gruczo-
łu krokowego, gruczołu piersio-
wego, przewodu pokarmowego, 
opon mózgowo-rdzeniowych, za-
tok i dolnych dróg oddechowych.

Przebieg terapii fagowej

Do Ośrodka Terapii Fago-
wej we Wrocławiu przyjmowani 
są pełnoletni pacjenci z przewle-
kłymi, objawowymi zakażeniami 
bakteryjnymi wywołanymi przez 
antybiotykooporne szczepy, 
którzy zgłaszają się samodziel-
nie lub są kierowani z placów-
ki prowadzącej dotychczasowe 
leczenie. Preparaty fagowe są 
przygotowywane indywidualnie 
dla każdego pacjenta. Pierwszym 
etapem otrzymania skutecznego 
preparatu jest znalezienie w ko-
lekcji faga wykazującego aktyw-
ność lityczną przeciwko szczepo-
wi bakterii wyhodowanemu od 
pacjenta – proces ten nazywa 
się typowaniem fagowym. Jeśli 
uzyskany zostanie efekt lityczny 
dla badanego szczepu, w drugim 
etapie wyselekcjonowany rodzaj 
bakteriofagów namnaża się na 
szczepie wzorcowym lub szczepie 
wyhodowanym od pacjenta. Uzy-
skuje się w ten sposób tak zwany 
lizat fagowy, w którym w wodzie 
peptonowej oprócz cząstek fago-
wych znajdują się produkty prze-
miany i rozkładu bakterii. Lizat 
przesącza się przez filtr bakteryj-
ny, oznacza w nim miano fagów 
i ampułkuje (po 5 ml lub 10 ml). 
Gotowe preparaty poddaje się 
kontroli jałowości i przechowuje 
w temperaturze 2–8°C przez czas 
terapii. Preparaty podawane są 
pacjentom doustnie, doodbytni-
czo lub miejscowo przez kilka do 
kilkunastu tygodni. 

Publikowane dane z prze-
prowadzonych badań ekspery-

mentalnych prowadzonych we 
współpracy z Instytutem Immu-
nologii i Terapii Doświadczal-
nej PAN z Wrocławia na ponad 
2000 pacjentach wskazują na 
wiele przypadków uzyskania 
poprawy stanu chorego oraz 
całkowitego wyleczenia infekcji 
bakteryjnej. Terapię fagową sto-
sowano u pacjentów w wieku od 
1 tygodnia do 89 lat z różnymi, 
spontanicznymi lub pooperacyj-
nymi ropnymi infekcjami. Pozy-
tywne wyniki leczenia, oparte 
na ocenie skuteczności elimina-
cji procesu ropnego, gojeniu się 
zmian miejscowych i posiewach, 
uzyskano u ponad 90% pacjen-
tów. W zależności od miejsca 
zakażenia i rodzaju infekującej 
bakterii uzyskanie sukcesu te-
rapeutycznego zaobserwowano 
u 76-100% przypadków. Wyka-
zano w jednym z badań, że cał-
kowite wyleczenie (i całkowitą 
eliminację patogenu) uzyskano 
u 86% chorych, a poprawę sta-
nu bez eradykacji bakterii u 10% 
pacjentów, natomiast u 4% cho-
rych terapia była nieskuteczna. 
Przypuszcza się, że przyczyną 
niepowodzeń terapii fagowej 
może być wyselekcjonowanie 
fagoopornych szczepów bakte-
rii, nadkażenie innymi bakteria-
mi (w tym infekcje mieszane), 
niedocieranie fagów do komórek 
bakteryjnych w ognisku zakaże-
nia lub występowanie u chorego 
przeciwciał neutralizujących fagi.

Nieznane są odległe w cza-
sie skutki stosowania terapii fa-
gowej na organizm i materiał 
genetyczny człowieka. Dotych-
czas jednak nie pojawiły się do-
niesienia sugerujące możliwość 
wystąpienia jakichkolwiek kom-
plikacji lub chorób u ludzi pod-
dawanych tej terapii. Istniejące 
dane dowodzą wręcz, że terapia 
fagowa jest bezpieczną i sku-

teczną metodą leczenia chorych 
zakażonych wieloopornymi bak-
teriami i może być stosowana 
jako monoterapia lub w połącze-
niu z antybiotykoterapią. Należy 
również wspomnieć o nowym 
kierunku badań prowadzonych 
z wykorzystaniem enzymów li-
tycznych bakteriofagów, które 
również dzięki swojej specyficz-
ności i aktywności mogą się stać 
skutecznym lekiem przeciwko 
wieloopornym bakteriom powo-
dującym trudne lub niemożliwe 
do wyleczenia infekcje. 

Można zadać pytanie, czy 
albo kiedy będziemy mogli kupo-
wać w aptece fagi lub ich enzymy 
lityczne na przykład w sprayu do 
stosowania na śluzówkę gardła, 
jako kompresy na zranienia i czy-
raki lub jako syropy na biegun-
ki czy krople do oczu. Czy zno-
wu zaczniemy te „leki” stosować 
bezpodstawnie i w nadmiarze 
oraz do jakich skutków po latach 
może takie postępowanie dopro-
wadzić? ■
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, od ja-
kiegoś czasu nasze rozmo-
wy krążą wokół warunków 
sprzyjających pełnemu (sta-
wiam to określenie w opo-
zycji do powierzchownego) 
przeżywaniu otaczającej 
farmaceutę rzeczywistości. 
Mówiłyśmy o źródłach wy-
rażającego się w postawie 
stosunku do ludzi i sytuacji, 
dialogowałyśmy na temat 
rodzących się z przekonań 
stereotypów oraz ostat-
nio o wysiłku, który warto 
włożyć w zmianę, jeżeli to, 
co obserwujemy, nie za-
dawala. Czytając zapisy 
naszych rozmów dostrze-
głam pewien brak. Nie od-
nosiłyśmy się bezpośrednio 
do cech osobowych, któ-
re podejmowanie zmiany 
warunkują lub jej sprzyja-
ją. W świątecznym czasie 
Wielkanocy, która dla ka-

tolików wręcz dosłownie 
jest czasem świętowania 
Zwycięstwa, chcę zaprosić 
Panią do właśnie takiej roz-
mowy. O zatrzymanie się 
na, mówiąc językiem często 
ostatnio używanym, profilu 
zwycięzcy.

(Magdalena Bucior) Jak rozu-
miem, spróbujemy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie 
o cechy osobowościowe 
osoby, która samą siebie 
definiuje jako zwycięzcę 
lub którą w ten sposób de-
finiuje otoczenie. W pierw-
szym przypadku rzecz 
będzie utrudniona, bo 
w profil zwycięzcy wpisuje 
się, w subiektywnym prze-
żywaniu, całe bogactwo 
osiągnięć, dokonań i po-
staw. Odpowiedź na pyta-
nie: Czy jestem zwycięzcą? 
inaczej zabrzmi w uszach 

dwudziestolatka, inaczej – 
w uszach jego ojca. Inaczej 
opowie o doświadczeniu 
zwycięstwa osoba, która 
na swojej drodze do sukce-
su musiała pokonać wiele 
przeszkód zewnętrznych, 
inaczej osoba, która prze-
kroczyła swoje wewnętrzne 
słabości. 

(E) To prawda, że inaczej będą 
brzmieć wypowiedzi sfor-
mułowane w oparciu o inne 
doświadczenie, ale sama 
zwraca Pani uwagę na to, 
co wspólne dla zwycięzców: 
cel i aktywne pokonywanie 
przeszkód. Zwycięzca nie 
unika przeszkody, on chce 
ją zwalczyć, pokonać. 

(M) Tak, cel, do którego dąży-
my, ma dla przeżywania 
zwycięstwa kluczowe zna-
czenie. Zasłyszałam kiedyś 

Dyskretny 
urok 
zwycięzcy…

Fot. Fotolia.com
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takie zdanie: Zwycięzcą nie 
zostaje się z przypadku. 
Nie pamiętam, kto je wy-
powiedział, ale pamiętam, 
na co się powoływał. Ana-
lizował dane statystycz-
ne dotyczące losów osób, 
które wygrały bardzo duże 
pieniądze w różnych grach 
losowych. Okazuje się, że 
to „zwycięstwo” wcale nie 
gwarantowało spektakular-
nej zmiany. W większości 
przypadków zmiana była 
krótkotrwała i dotyczy-
ła nabywania dóbr kon-
sumpcyjnych. One zaś nie 
mają cechy ponadczasowej 
trwałości i w krótkim czasie 
zwycięzcy wracali do stanu 
wyjściowego. Okazało się, 
że wygrane pieniądze zo-
stały dobrze wykorzystane 
tylko przez te osoby, które 
wcześniej funkcjonowały 
w oparciu o jasny obraz 
swojej przyszłości i były 
gotowe szukać takich roz-
wiązań i podejmować takie 
wyzwania, które do budo-
wania tego obrazu służą.

(E) Jeżeli tak jest, to można upo-
wszechniać przekonanie, że 
bycie zwycięzcą ma swoje 
pierwotne źródło w men-
talnej postawie wobec 
formułowania celów życio-
wych i gotowości do ich re-
alizacji.

(M) Na pewno, należy jednak 
podkreślić, że doświadcza-
niu zwycięstwa sprzyjają 
pewne cechy: wysoka tole-
rancja ryzyka i wewnętrzne 
poczucie kontroli.

(E) Zastanawiam się, w jakich ob-
szarach życia farmaceuty 

najmocniej wybrzmiewają 
te cechy?

(M) Jestem przekonana, że we 
wszystkich obszarach. Tych, 
które określamy jako pry-
watne i tych, które wpisują 
się w przestrzeń publiczną. 
Mentalny zwycięzca nie jest 
przypisany do żadnej funk-
cji ani żadnego zawodu. 
Mentalny zwycięzca wybie-
ra taką pracę, w której to 
właśnie on sam decyduje 
o jej przebiegu i charakte-
rze, a prywatnie nie obar-
cza innych odpowiedzial-
nością za to, co do niego 
i od niego zależy.

(E) Jeżeli więc farmaceuta decy-
duje się (w obecnej sytuacji 
rynkowej) otworzyć własną 
aptekę, to można przyjąć, 
że posiada wysoką tole-
rancję ryzyka i wewnętrzne 
poczucie kontroli?

(M) Tak należałoby założyć. Suk-
ces prowadzenia własnej 
działalności, jak widać, jest 
wypadkową nie tylko po-
nadprzeciętnej pracowi-
tości, determinacji czy ni-
szowości usługi, ale także 
pewnych cech charaktero-
logicznych.

(E) Mówi Pani o wysokiej toleran-
cji ryzyka jako istotnej ce-
sze. Czy dobrze rozumiem, 
że w codzienności może 
się to przekładać zarówno 
na brak zrozumienia, brak 
szeroko rozumianej popu-
larności (pracownicy nie 
lubią pracodawcy, oporują 
w realizacji wizji, kontestu-
ją podejmowane działania), 
jak i na odłożone w czasie 
zyski?

(M) Wysoka tolerancja ryzyka 
dotyczy gotowości do po-
dejmowania zadań, któ-
re przyniosą oczekiwane 
efekty w dalekim czasie, 
albo nie przyniosą ich 
wcale. Najczęściej jest to 
utożsamiane z lokowaniem 
kapitału. Ale oczywiście 
dotyczy także decyzji po-
zakapitałowych. Dotknęła 
Pani ważnego przekona-
nia, współwystępującego 
z wysoką tolerancją ryzy-
ka: przekonania, że to ry-
zyko warto podjąć, a więc, 
gdzieś w tle – przekonania 
o własnych racjach, deter-
minacji i odporności na 
głosy krytyki. Teraz myślę, 
że także odporności na 
własne zwątpienia i obawy. 
Pomyślałam o wielkiej zwy-
ciężczyni (tak przynajmniej 
była określana przez swo-
ich zwolenników) – Marga-
ret Thatcher. Na pewno do-
świadczyła zwycięstwa. Na 
pewno realizowała zamie-
rzone cele, na pewno miała 
wysoką tolerancję ryzyka 
(to pozwalało jej radzić so-
bie z presją i brakiem spo-
łecznej popularności) i we-
wnętrzne poczucie kontroli  
(a więc poczucie, że więcej 
zależy od nas samych, niż 
od okoliczności zewnętrz-
nych). 

(E) Jakie jeszcze inne cechy sprzy-
jają zwyciężaniu?

(M) Otwartość na nowe doświad-
czenie, stabilność emocjo-
nalna i ufność. [1]

(E) Dwie ostatnie wymienione przez 
Panią cechy stoją w opozy-
cji do upowszechnionego 
przekonania, że do profilu 
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zwycięzcy należy „drapież-
ność” i bezkompromiso-
wość. Chcesz zwyciężać – nie 
oglądaj się na nikogo, myśl  
o sobie; jak sam nie zadbasz, 
to nikt ci nic nie da. To często 
wypowiadane zdania.

(M) Nic bardziej błędnego. Zwy-
cięzca wyposażony w we-
wnętrzne poczucie kon-
troli, ufność i stabilność 
emocjonalną nie jest bez-
kompromisowym drapież-
cą. Wewnętrzne poczucie 
kontroli to przekonanie, że 
wprawdzie moje funkcjo-
nowanie zawodowe i pry-
watne zależy ode mnie, ale 
osiągnięcie zamierzonego 
celu ma zachodzić na dro-
dze własnego wysiłku, wy-
trwałości, ciągłego uczenia 
się, a nie przez umniejszanie 
innych. Osoby wyposażone  
w wewnętrzne poczucie 
kontroli wierzą w swoje, 
podkreślam, w swoje moż-
liwości, mają adekwatną 
samoocenę, względnie sta-
bilne poczucie bezpieczeń-
stwa, dość wysoki poziom 
samoakceptacji i wierzą, że 
drzwi do sukcesu w każdej 
dziedzinie życia otwiera 
ciężka praca i cierpliwość.  
Z opisywanego przekona-
nia rodzi się ufność. Nie 
stoi ona w sprzeczności  
z realną wiedzą na temat 
zagrożeń, jakie niesie świat, 
ale ułatwia współpracę  
z innymi, delegowanie 
zadań i budowanie trwa-
łych kontaktów. Również 
stabilność emocjonalna 
sprzyja doświadczaniu 
zwycięstwa. Psycholodzy  
P. Costa i R. McCrae twier-
dzą, że ta cecha jest jed-
ną z pięciu podstawowych 
czynników osobowości. 
Adekwatne reagowanie 
emocjonalne, stosowne do 

siły bodźca i szybki powrót 
do stanu początkowego po 
silnym pobudzeniu sprzyja-
ją kumulowaniu energii na 
drodze do realizacji zamie-
rzeń. [2]

(E) Wizerunek zwycięzcy, który 
malujemy do tej pory, jawi 
się jako bardzo poważny. 
Widzę osobę rozsądną, 
spokojną i pracowitą. Czy 
taka osoba nie doświadcza 
radości, spontaniczności?

(M) Radości na pewno tak, a czy 
działa spontanicznie? Pa-
radoksalnie, również tak. 
Przypomina mi się myśl G.K. 
Chestertona w odniesieniu 
do przeżywania otaczają-
cego świata i związanych 
z tym doznań „zbijających  
z tropu nasz intelekt, lecz 
uspokajających serce”. [3] 
Zwycięzca jest otwarty na 
takie doznania, na działa-
nia intuicyjne. Nie osłabia-
ją one jego przekonania  
o wartości ciężkiej pracy.

(E) Pani Magdo, omówiłyśmy 
charakterologiczne uwa-
runkowania predyspo-
zycji do zwyciężania. Ja 
jednak zadaję sobie py-
tanie, co na temat „zdo-
bywania szczytów”, loko-
wania się w pozycji zwy-
cięzcy sądzą filozofowie,  
i odnajduję dwa spostrze-
żenia, które w mojej ocenie 
są bardzo ważne. 

Wytyczanie celów u wie-
lu ludzi uruchamia siłę 
i energię, pozwala się zmo-
bilizować, odkryć nowe 
umiejętności. Są osoby, któ-
re bardzo lubią pracować 
poprzez zarządzanie celami 
i nie odnajdują się w sytu-

acji nieukierunkowanej ak-
tywności. A jednak i w dzia-
łaniu nastawionym na cel 
ważny wydaje się kontakt 
z rzeczywistością, jej ogląd. 
W życiowej wędrówce,  
a wędrówka zawodowa 
często splata się z prywat-
ną, można wędrować na 
dwa sposoby. „Cel poma-
ga osiągnąć szczyt. Brak 
celu pomaga radować się 
krajobrazem. Obie rzeczy 
są dobre i obie mają swój 
czas. Ciągłe zdobywanie 
szczytu usuwa z naszego 
życia radość. Ciągła wę-
drówka bez celu prowadzi 
donikąd. Mądrość polega-
jąca na łączeniu obu tych 
postaw składa się na trud-
ną sztukę życia.” [4] W roz-
ważaniach o zwycięzcy po-
jawia się taki jego obraz,  
w którym na sukces zawo-
dowy nakłada się poczucie 
radości, dobrze wykorzy-
stanych życiowych szans 
i własnych talentów, udane 
życie osobiste. Obraz nie 
często urzeczywistniany. 
Opisałyśmy taki typ zwy-
cięzcy, który osiąga sukces 
zawodowy, doświadczając 
jednocześnie osobistego 
i rodzinnego zadowolenia. 
Aby doświadczyć takiego 
zwycięstwa, warto posiąść 
sztukę równowagi – dzięki 
wytyczonemu celowi do-
świadczać poczucia suk-
cesu, mobilizować się do 
pracy, a jednocześnie cie-
szyć się drogą i smakować 
wartość „bezcelowości”. 
U prawdziwego zwycięzcy 
wysoki poziom samoak-
ceptacji skutkuje poczu-
ciem humoru, dystansem 
do siebie i świata. Na ze-
wnątrz zwycięzca emanuje 

►



28 Aptekarz Polski, 92(70e) kwiecień 2014

Forum wydarzeńW aptece

dyskretnym urokiem, a nie 
poraża siłą tratującego  
i niszczącego taranu. 

(M) Chciałabym podkreślić jesz-
cze jedną cechę zwycięzcy 
– umiejętność dialogowania 
z samym sobą. Zwycięzca 
jest świadom upływające-
go czasu, rozeznaje, które 
cele jeszcze go cieszą, któ-
rych już nie zrealizuje, które 
wreszcie, w kolejnym życio-
wym rozdaniu, zasługują na 
to, aby się nimi zaintereso-
wać. Zwycięzca jest wsłu-
chany w swoje potrzeby. 

(E) Podsumowując – należałoby 
życzyć wszystkim (sobie 
wzajemnie i aptekarzom) 
udziału w Zwycięstwie, nie 
tylko tym, które będzie 
widoczne dla innych, ale 
i tym, które nam samym 
będzie szczególnie smako-
wać. „Najwartościowsze jest, 
to zwycięstwo, które nosimy 
w sobie, zwycięstwo istotne 
postępuje w ślad za nim” [5]. 
Warto, aby szukając w so-
bie źródeł do podejmo-
waniu wysiłku zwyciężania 
o tym pamiętać. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior
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15 kwietnia 2014 roku odbyła się w Bydgoszczy 
I Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna, której orga-
nizatorami byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes 
oraz Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska. Temat 
Konferencji „Kondycja polskich aptek a dostępność leków refun-
dowanych”.

W konferencji uczestniczyli m.in. poseł Tomasz Latos, 
przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Zbigniew Niewójt, 
zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Andrzej 
Śliwczyński, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Le-
kami w NFZ, Alina Fornal i Marek Jędrzejczak - wiceprezesi NRA, 
Tadeusz Bąbelek, sekretarz NRA, Prezesi ORA, dziekani i wykła-
dowcy uniwersytetów medycznych, wojewódzcy inspektorzy 
farmaceutyczni, specjaliści wojewódzcy ds. farmacji.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnie-
nia: 1. Dostępność leków w sprzedaży pozaaptecznej; 2. Prze-
pisy antykoncentracyjne dotyczące aptek w Polsce oraz innych 
krajach UE; 3. Reklama aptek i punktów aptecznych; 4. Trudności 
w zaopatrzeniu aptek w leki; 5. Wpływ wysokości marży urzędo-
wej na dostępność leków refundowanych w aptekach. Wykłady 
na te tematy przedstawili prelegenci zaproszeni przez organi-
zatorów.

Konferencja miała charakter seminaryjny, dzięki czemu po 
każdym wykładzie uczestnicy mieli możliwość dyskusji i przed-
stawienia opinii na temat problemu przedstawionego przez pre-
legenta. 

Organizatorzy zapowiedzieli opracowanie dokumentu za-
wierającego konkluzję wszystkich poruszanych tematów i prob-
lemów. Zostanie on przesłany do ministra zdrowia, sejmowej ko-
misji zdrowia oraz instytucji zajmujących się problematyką po-
ruszaną na spotkaniu w Bydgoszczy. ■	

oprac. Z.S.

Kondycja polskich aptek 
a dostępność leków 

refundowanych

Fot. Fotolia.com
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W roku 1945, stan polskie-
go szkolnictwa farmaceutyczne-
go był wręcz dramatyczny: wie-
lu przedwojennych wykładow-
ców nie doczekało zakończenia 
wojny. Warszawski Wydział Far-
maceutyczny praktycznie nie ist-

Zgodnie z zapowiedzią złożoną Czytelnikom „Aptekarza 
Polskiego” w styczniu, w bieżącym numerze czasopisma 
podjęty zostanie temat pomocy, z jaką samorząd apte-

karski przyszedł w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku 
farmaceutycznemu szkolnictwu wyższemu. Przypomnijmy, że 
w czasie okupacji niemieckiej nie funkcjonowały przedwojenne 
wydziały i oddziały farmaceutyczne, a jedyną dostępną formą 
nauczania, niebezpieczną i mogącą zarówno uczniów, jak i wy-
kładowców zaprowadzić wprost do komory gazowej hitlerow-
skich obozów koncentracyjnych, było tajne nauczanie. W ten 
właśnie sposób młodzież, która rozpoczęła studia farmaceu-
tyczne jeszcze przed wojną, kontynuowała naukę. Warunki były 
bardzo trudne, spotykano się w mieszkaniach profesorów i stu-
dentów, a do zajęć laboratoryjnych pozyskiwano pomieszczenia 
w firmach farmaceutycznych i chemicznych. 

Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej

Chyba nie ma 
drugiego zawodu, 
który by tak 
popierał swój 
świat nauki

niał: wszystkie jego budynki, przy 
ulicy Oczki i Przemysłowej, le-
gły w gruzach w czasie Powsta-
nia Warszawskiego. Pomieszcze-
nia krakowskiego Oddziału Far-
maceutycznego zostały zniszczo-
ne, a ich wyposażenia już kilka 

lat wcześniej wywiezione przez 
Niemców w głąb Rzeszy. Podob-
nie sytuacja przedstawiała się 
w Poznaniu, zaś Oddziały lwow-
ski i wileński znalazły się poza 
granicami kraju. Wyższe szkolni-
ctwo farmaceutyczne organizo-
wane musiało być praktycznie od 
nowa!

Spojrzenia zarówno stu-
dentów, jak i wykładowców 
zwróciły się w tej sytuacji w stro-
nę polskich aptekarzy. Wspomi-
nano, że w spontaniczny sposób 
świat aptekarski już raz zbudo-
wał szkolnictwo farmaceutyczne: 
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Na łamach „Far-
macji Polskiej” anonimowy au-
tor wspominał w roku 1946: chy-
ba nie ma drugiego zawodu, który 
by przez cały czas (…) tak popierał 
swój świat nauki. Trzydzieści lat 
studiów farmaceutycznych w Pol-
sce jest niezmiennym, chlubnym 

Fot. Fotolia.com
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świadectwem naszego wysokie-
go zrozumienia potrzeb tych, któ-
rzy uczą i wychowują młodzież. 
Jest też świadectwem, że aptekarz 
– niesłusznie pomawiany często 
o wyzysk lub skrajny merkanty-
lizm – jest wartościowym obywa-
telem, ofiarnym członkiem społe-
czeństwa. 

Działania zmierzające do 
uruchomienia studiów farmaceu-
tycznych podjęły wszystkie iz-
by aptekarskie, tym bardziej, że 
równolegle do odbudowy uczel-
ni w Warszawie, Krakowie i Po-
znaniu, rozpoczęto organizować 
nowe, kolejno w: Lublinie, Łodzi, 
Wrocławiu, a następnie w Gdań-
sku i Białymstoku. Potrzeby by-
ły więc ogromne, a polscy ap-
tekarze i władze izb aptekar-
skich uznały konieczność pomo-
cy szkolnictwu farmaceutyczne-
mu – obok zapewnienie ludności 
dostępu do leków – za priorytet 
w swych działaniach. Akcję koor-
dynowała i nadzorowała Naczel-
na Izby Aptekarska, która powo-
łała również Komitet Odbudo-
wy Gmachów Farmaceutycznych, 
działający równolegle do istnie-
jącego jeszcze przed wojną To-
warzystwa Przyjaciół Wydziałów 
Farmaceutycznych na Uniwersy-
tetach Polskich. 

Przewodniczącym Towarzy-
stwa Przyjaciół Wydziałów Far-
maceutycznych był równocześnie 
pierwszy prezes Naczelnej Izby 
Aptekarskiej – profesor Bronisław 
Koskowski, dzięki czemu sprawy 
szkolnictwa wyższego i samo-
rządowe pozostawały skupione 
w rękach jednej osoby. Towarzy-
stwo jeszcze przed wojną dekla-
rowało, że głównym celem jego 
działalności jest niesienie pomo-
cy osobom pracującym na polu 
naukowym oraz popieranie nau-
ki farmaceutycznej we wszelkich 
jej przejawach. Na pierwszym ze-

braniu Towarzystwa, w dniu 22 
sierpnia 1945, profesor Koskow-
ski mówił: głównym celem Towa-
rzystwa jest w obecnej chwili po-
moc przy odbudowie zniszczo-
nych zakładów naukowych oraz 
wydawnictwa podręczników na-
ukowych, których brak utrudnia 
pracę. Kolejni mówcy podkreśla-
li, że obecna sytuacja jest szcze-
gólnie trudna ze względu na jed-
noczesną konieczność urucho-
mienia pracowni i laboratoriów 
przedmiotów ze wszystkich lat 
studiów, przy całkowitym braku 
pomieszczeń, przyrządów, po-
mocy naukowych, książek, od-
czynników, wag analitycznych mi-
kroskopów… Nic więc dziwnego, 
że pierwsze wydatki Towarzystwa 
związane były właśnie z wydawa-
niem skryptów.

W tym samym czasie po-
moc zarówno dla odbudowują-
cych się, jak i powstających uczel-
ni farmaceutycznych, organizo-
wały okręgowe izby aptekarskie, 
opierając się oczywiście na finan-
sowej i materialnej pomocy pol-
skich aptek. Aptekarze przekazy-
wali uczelniom ze swych labora-
toriów tak pożądane mikroskopy, 
elementy wyposażenia laborato-
riów galenowych, przedwojenne 
podręczniki, a także – pochodzą-
ce najczęściej sprzed roku 1939 – 
odczynniki chemiczne. Wiele ap-
tek szło jeszcze dalej: w Łodzi stu-
denci uruchomionego z dniem 
12 listopada 1945 roku Wydzia-
łu Farmaceutycznego zajęcia od-
bywali w samych aptekach, któ-
re – jak relacjonowała „Farmacja 
Polska” – otwarły chętnie podwo-
je swych laboratoriów chemiczno-
-farmaceutycznych. Z kolei wła-
dze warszawskiej Okręgowej Iz-
by Aptekarskiej, przy jednomyśl-
nej zgodzie, nałożyły jednorazo-
wy obowiązek daniny na wszyst-
kie apteki okręgu – w wysokości 

zmiennej – zależnej od obrotów 
apteki, celem uzyskania więk-
szej sumy pieniędzy na wydatne 
poparcie odbudowy zniszczonych 
urządzeń Zakładów. Relacjonująca 
całą akcję „Farmacja Polska” pod-
kreślała, że składka organizowana 
jest w gruncie rzeczy w niewłaś-
ciwym momencie (…), bo w okre-
sie uiszczania licznych świadczeń 
aptek i subskrypcji pożyczki pań-
stwowej. Jak jednak zaznaczono, 
Zarząd Izby warszawskiej nie za-
wahał się nałożyć na apteki po-
ważnych obciążeń, wierząc, że na 
taki cel zawód nie odmówi swego 
poparcia, chcąc raz jeszcze udo-
wodnić, jak bliskim i drogim sercu 
i kieszeni każdego aptekarza jest 
los naszego stołecznego Wydziału. 

Na rzecz odremontowania 
i gruntownego wyposażenia roz-
kradzionych pracowni i laborato-
riów Oddziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego in-
tensywnie działały okręgowe iz-
by aptekarskie w Krakowie i Rze-
szowie, wspomagane przez reak-
tywowane Towarzystwo Wspie-
rania Nauk Farmaceutycznych. 
[1] Niezwykle ofiarna działalność 
okręgowych izb aptekarskich we 
Wrocławiu i w Gdańsku na rzecz 
urządzania tamtejszych wydzia-
łów farmaceutycznych opisana 
została już na łamach „Apteka-
rza Polskiego”, w cyklu „Migaw-
ki z dziejów polskich izb aptekar-
skich”. [2] 

Jak wspomniano powy-
żej, organem koordynującym 
pomoc środowiska aptekarskie-
go dla uczelni farmaceutycznych 
była – m.in. poprzez powołany 
dnia 24 września 1945 roku Ko-
mitet Odbudowy Gmachów Far-
maceutycznych – Naczelna Iz-
ba Aptekarska. Na czele Komite-
tu stał zasłużony działacz zawo-
dowy: magister Józef Szymański, 
jak podawała „Farmacja Polska” 
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pracujący na tym stanowisku wy-
trwale i konsekwentnie, z głęboką 
wiarą, że pracuje dla dobrej spra-
wy. Głównymi założeniami Komi-
tetu było – wedle relacji „Farma-
cji Polskiej” – odbudowanie zruj-
nowanych gmachów farmaceu-
tycznych w Warszawie: dawnej 
siedziby Warszawskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego przy 
ulicach Długiej 16 [3], budynku 
mieszczącego przed wojną war-
szawski Wydział Farmaceutyczny 
przy ulicy Przemysłowej 25 oraz 
domu przy ulicy Złotej 9, gdzie 
planowano wyremontować i wy-
posażyć dla celów uniwersyteckich 
dużą salę. Widzimy więc, że ak-
cja skupiać miała się wyłącznie na 
odbudowie warszawskiej uczelni 
farmaceutycznej. 

W roku 1946 Komitet 
opublikował na łamach „Farmacji 
Polskiej” pierwsze relacje ze swej 
działalności, z uwagi na duże za-
interesowanie oraz dla zoriento-
wania ogółu farmaceutów, którzy 
uiszczają na odbudowę gmachów 
farmaceutycznych. Jednocześnie 
apelowano do wszystkich Kole-
gów, aby wzięli do serca akcję od-
budowy gmachów farmaceutycz-
nych przez regularne wpłacanie 
rat miesięcznych. Z czasem ape-
le sygnowane przez Komitet – 
jak można się domyślać na sku-
tek wzrastających lawinowo po-
trzeb – stawały się coraz bardziej 
emocjonalne. W roku 1947 „Far-
macja Polska” przekazała odezwę 
następującej treści: budowa gma-
chów postępuje naprzód. Musimy 
zwiększyć dopływ gotówki. Go-
rący apel ślemy do Was, Drodzy 
Koledzy. Wpłacajcie bieżące i za-
ległe ofiary! Studenci nasi czeka-
ją na laboratoria i zakłady, a labo-
ratoria apteczne na dyrektywy od 
placówek planowania i badania, 
które powstaną w odbudowanych 
gmachach. Uprzemysłowimy la-

boratoria apteczne i współpracu-
jąc z przemysłem farmaceutycz-
nym, otrzymamy leki z surowców 
roślinnych i innych posiadanych 
w kraju. Troską naszą jest szyb-
kie doprowadzenie rozpoczętego 
dzieła do końca, co można zrea-
lizować jedynie przy solidarnym 
współudziale zawodu.

cinności Naczelnej Izby Apte-
karskiej, mógł liczyć, że wkrótce 
rozpocznie normalne funkcjono-
wanie. W 1947 roku Zarząd Ko-
mitetu informował o poważnych 
postępach w odbudowie trzech 
wymienionych gmachów farma-
ceutycznych, które w niedalekiej 
przyszłości miały zostać zajęte 
przez zakłady Wydziału Farma-
ceutycznego: przy ulicy Przemy-
słowej – Chemii Technologicz-
nej, Chemii Nieorganicznej, Ana-
lizy Jakościowej i Ilościowej oraz 
Badania Środków Spożywczych, 
przy ulicy Złotej – Zakładu Far-
makognozji i Botaniki Farmaceu-
tycznej. Najwolniej przebiegał 
remont budynku przy ulicy Dłu-
giej. W roku 1949 informowano 
o planowanym wkrótce przekaza-
niu Wydziałowi Farmaceutyczne-
mu sali wykładowej przy ul. Zło-
tej 9, a później obszernej pracowni 
farmakognostycznej, laboratoriów 
i gabinetów dla profesury w tym-
że gmachu. 

Sprawna działalność Komi-
tetu Odbudowy Gmachów Far-
maceutycznych spotykała się 
z uznaniem nie tylko władz Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, które 
to podkreślały zasługi Komite-
tu w swych corocznych sprawo-
zdaniach, ale także z pochwała-
mi ze strony władz państwowych. 
W roku 1947 Naczelna Rada Od-
budowy Stolicy przyznała Komi-
tetowi aż dwie odznaki: brązo-
wą i srebrną, które w imieniu Na-
czelnej Izby Aptekarskiej ode-
brał prezes Komitetu – magister 
Józef Szymański. Odbierając od-
znakę srebrną Szymański zwró-
cił uwagę, że swą bezprzykładną 
ofiarnością zawód farmaceutycz-
ny ma na celu nie tylko odbudowę 
gmachów, ale urządzenie w nich 
zakładów i laboratoriów, w któ-
rych zdobywać będą wiedzę całe 
rzesze młodzieży farmaceutycz-

Ilustracja 1. Magister Józef 
Szymański. Prezes Komitetu 

Odbudowy Gmachów 
Farmaceutycznych Naczelnej Izby 

Aptekarskiej. „Farmacja Polska” 
1948, nr 3, s. 133.

Sukcesy Komitetu były 
związane w dużej mierze z na-
wiązaniem współpracy z opisa-
nym w styczniowym numerze 
„Aptekarza Polskiego” Społecz-
nym Funduszem Odbudowy Sto-
licy. [4] Władze Komitetu, we-
dle zamieszczonego na łamach 
„Farmacji Polskiej” sprawozdania 
z działalności NIA w latach 1945-
1949, wyraziły zgodę na przelew 
kwot wpływających do (…) Komi-
tetu od zawodu farmaceutyczne-
go na budowę gmachów farma-
ceutycznych. Tym samym, war-
szawski Wydział Farmaceutycz-
ny, korzystając ze starań i goś-
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Edukacja

nej. Aby postawić na odpowied-
nim poziomie produkcję środków 
leczniczych potrzebne są nie tyl-
ko laboratoria i fabryki, ale prze-
de wszystkim ludzie z odpowied-
nią wiedzą i właśnie w tych labo-
ratoriach planowania i badania 
surowców i środków leczniczych 
chętni będą mogli wiedzę zdo-
bywać, a następnie ją pogłębiać. 
W roku 1948 prezes Szymański 
odebrał trzecią odznakę – zło-
tą, jedyną (…) spośród odznaczeń 
przyznanych indywidualnie.

Kolejną, bardzo istotną for-
mą pomocy szkolnictwu wyższe-
mu, była opisana już na łamach 
„Aptekarza Polskiego” działal-
ność Farmaceutycznego Instytu-
tu Wydawniczego Naczelnej Iz-
by Aptekarskiej, [5] dzięki które-
mu ukazały się niezbędne do stu-

denckiej nauki podręczniki: „Ana-
liza toksykologiczna”, „Podstawo-
we wskazówki do wykonywania 
kontroli żywności i przedmiotów 
użytku” i „Materiały do Polskiego 
Kodeksu Żywnościowego” pro-
fesora Stanisława Krauze, „Zarys 
Farmacji Galenowej” profesora 
Marka Gatty-Kostyala, „Metody-
ka badań higienicznych” profeso-
ra Witolda Gądzikiewicza, „Farma-
kologia wegetatywna” profesora 
Jerzego Modrakowskiego, „Waż-
niejsze środki lecznicze nie objęte 
Farmakopeą Polską II i sposobów 
ich badania” profesora Feliksa 
Modrzejewskiego oraz profesora 
Aleksandra Kocwy „Zarys rozwo-
ju chemii leków sulfamidowych”.

Opisana w niniejszym arty-
kule pomoc samorządu aptekar-
skiego dla szkolnictwa wyższe-

go nie pozostała oczywiście bez 
echa – świat naukowy bowiem 
próbował zrewanżować się pol-
skim aptekarzom! Zagadnienie to 
będzie tematem kolejnego arty-
kułu w cyklu „Migawki z dziejów 
Naczelnej Izby Aptekarskiej”. ■

dr n. farm. Maciej Bilek

Piśmiennictwo u autora
[1] M. Bilek: Owoc poparcia zawodu aptekar-

skiego… „Alma Mater” 2008, 3, ss. 43-47.
[2] M. Bilek: Okręgowa Izba Aptekarska we 

Wrocławiu. „Aptekarz Polski” 2012, 10, ss. 
42-45; 

[3] M. Bilek: Okręgowa Izba Aptekarska 
w Gdańsku. „Aptekarz Polski” 2012, 11, ss. 
48-51. Więcej na temat budynku przy uli-
cy Długiej 16 w artykule Farmaceuci odbu-
dowują stolicę… („Aptekarz Polski” 2014, 1, 
ss. 49-53).

[4] M. Bilek: Farmaceuci odbudowują stoli-
cę…  „Aptekarz Polski” 2014, 1, ss. 49-53.

[5] M. Bilek: Farmaceutyczny Instytut Wy-
dawniczy. „Aptekarz Polski” 2013, 3, ss. 
46-48.

78 magistrów farmacji, ab-
solwentów Wydziału Farmaceu-
tycznego w Łodzi złożyło 29 
kwietnia 2014 roku ślubowanie 
wypowiadając słowa roty – Ślu-
buję uroczyście w swej pracy 
farmaceuty sumiennie, gorli-
wie i z należytą starannością 
wykonywać swoje obowiązki, 
mając zawsze na uwadze do-
bro pacjenta, wymogi etyki za-
wodowej i obowiązujące pra-
wo, a także zachować tajem-
nicę zawodową, zaś w postę-
powaniu swoim kierować się 
zasadami godności, uczciwości 
i słuszności.

W imieniu samorządu ap-
tekarskiego ślubowanie odebra-
ła mgr farm. Elżbieta Piotrow-
ska-Rutkowska, prezes Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej w Łodzi. 
W uroczystości udział wzięli wi-
ceprezesi ORA w Łodzi: mgr farm. 
Piotr Pasierbiak i mgr farm. Leon 
Borowiecki oraz mgr farm. Tere-
sa Władczyk-Górska, okręgowy 
rzecznik odpowiedzialności za-
wodowej. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością profesorowie  
Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi: hab. dr hab. n. farm. Elżbieta 
Mikiciuk-Olasik, dziekan Wydzia-
łu Farmaceutycznego UM w Ło-

dzi oraz prodziekani Wydziału 
Farmaceutycznego: hab. dr hab. 
n. farm. Justyn Ochocki i hab. dr 
hab. n. farm. Andrzej Stańczak. 

Po złożeniu ślubowania 
magistrowie farmacji otrzymali 
dokumenty potwierdzające przy-
znane przez Okręgową Radę Ap-
tekarską w Łodzi prawo wykony-
wania zawodu farmaceuty.  

Podczas uroczystości pry-
musi rocznika 2014 otrzymali na-
grody pieniężne za bardzo do-
bre wyniki w nauce ufundowane 
przez Okręgową Radę Aptekar-
ską w Łodzi. 

źródło: http://www.oia.lodz.pl/

Ślubowali

►
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!!
VII Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji 

w Krakowie

!
!
Kongres Młodej Farmacji to jedno z największych wydarzeń skupiających przyszłych farmaceutów 
reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce. W tym roku spotkanie to odbędzie 
się w Krakowie, w dniach 26 - 29 września. Zbiega się to'
z jubileuszem 650-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym tematem Kongresu będzie 
opieka farmaceutyczna.'!
Organizatorem Kongresu jest Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda 
Farmacja. Zrzesza on ponad 500 studentów i absolwentów farmacji z dziewięciu ośrodków akademickich w 
Polsce: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Sosnowca, Warszawy i Wrocławia. 
Od 2000 roku Młoda Farmacja pomaga studentom rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie. !!
Tematem przewodnim Kongresu będzie opieka farmaceutyczna. Opracowana ponad 30 lat temu koncepcja 
powstała w Stanach Zjednoczonych. Popularna w krajach Europy Zachodniej, rozwija się również w Polsce. 
To właśnie w Krakowie została ukształtowana po raz pierwszy i w dalszym ciągu jest rozwijana. !!
Opieka farmaceutyczna to fachowa pomoc farmaceuty, który wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom 
pacjentów. Jesteśmy w europejskiej czołówce państw, pod względem ilości konsumowanych leków. Cały 
czas rośnie sprzedaż preparatów OTC oraz suplementów diety. Opieka farmaceutyczna pomaga zapewnić 
odpowiedni dobór i właściwe stosowanie wymienionych wcześniej preparatów. Ponadto stoi na straży 
najbardziej efektywnej, a tym samym bezpieczniejszej, farmakotearpii lekami z przepisu lekarza. Celem 
Kongresu, będzie zwrócenie uwagi na różne obszary tego zagadnienia i opracowanie modelu polskiego 
farmaceuty XXI wieku, który coraz częściej zajduje się w pierwszym szeregu opieki zdrowotnej.'!
Program Kongresu obejmuje Sympozjum Naukowe, nad którym patronat honorowy objęli Dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM, prof. dr hab. Jan Krzek oraz Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM, dr hab. Agnieszka Skowron. Część edukacyjna to także warsztaty poświęcone 
opiece farmaceutycznej i Konkurs Prac Naukowych. !!
Kongres odbędzie się w dniach 26 - 29 września 2014 roku. OÞcjalne otwarcie odbędzie się w Auditorium 
Maximum, a uświetni go wykład Dyrektora Muzeum Farmacji w Krakowie prof. dr hab. Zbigniewa Beli. 
Zakończenie stanowi uroczysta gala, zaplanowana na wieczór 27 września.	
! !!

Główny mail kontaktowy: kongres@mfkrakow.pl !
Koordynator Główny: ernest.szubert@gmail.com !
Koordynator ds. promocji: jakub.deren@me.com !

VII Kongres Młodej Farmacji 
Kraków 2014
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Początki historii Maroka gi-
ną w mrokach dziejów. Ba-
dania archeologiczne wy-

kazały, że tereny dzisiejszego Ma-
roka były zamieszkałe już w pa-
leolicie, krótko po zakończeniu 
ostatniej epoki lodowcowej. Mia-
ło to miejsce 10 000-6 000 lat 
pne. 

Jednak gwałtownie zmniej-
szająca się ilość opadów spowo-
dowała, że tereny dawniej pokry-
te bujną roślinnością zamieniły się 
w wielką pustynię (Saharę), z jaką 
mamy dziś do czynienia. Saha-
ra oraz wysokie góry Atlas, do-
chodzące do 4 000 m npm, sku-
tecznie odizolowały północno-
-zachodnią część kontynentu od 

reszty Afryki. Arabowie nazwali 
ten region Mahreb czyli „najdal-
szy zachod”.

Pierwsze zapiski historyczne 
o tych terenach pochodzą z cza-
sów fenickich (XII w pne) i wspo-
minają o Berberach jako głównych 
mieszkańcach tego regionu. Zie-
mie te wkrótce zostały opanowa-
ne przez Królestwo Mauretanii, 
a potem przez Rzymian.

Z tych czasów zachowa-
ły się dość liczne ruiny budow-
li rzymskich. W późniejszych la-
tach na tych terenach rządy spra-
wowali Wandalowie a pod koniec 
VIII w opanowali je na wiele stu-
leci wyznawcy Mahometa. W tym 
czasie władza wykonawcza była 

w rękach muzułmańskich dynastii 
berberyjskich. W 1884 r. Hiszpa-
nia ustanowiła protektorat nad 
częścią marokańskiego wybrze-
ża a w 1912 r. Maroko stało się 
protektoratem Francji. Od 1956 
r. kraj jest niepodległy, a władzę 
sprawuje król (obecnie Muham-
mad VI).
 

Szkolnictwo farmaceutyczne 
w Maroku

Pomimo tego, że Maroko 
jest powszechnie uważane za je-
den z najnowocześniejszych kra-
jów afrykańskich, który w 1987 r. 
zgłosił nawet akces do Unii Euro-
pejskiej, to tryb kształcenia kadr 
medycznym, a w tym także far-
maceutów, znacznie odbiega od 
standardów przyjętych w Europie.

Kształcenie farmaceutów 
w Maroku rozpoczęto w paź-
dzierniku 1986 roku powołując 

MAROKAŃSKA 
FARMACJA

Współczesne Maroko to konglomerat kosmopolitycznej nowo-
czesności z tradycjami Berberów i Arabów. Słuszność tego stwier-
dzenia daje się zauważyć w każdej dziedzinie życia – także w farmacji 
i medycynie.
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Fakultet Nauk Farmaceutycznych 
na Wydziale Medycyny Uniwer-
sytetu Mohammeda V w Raba-
cie. Ze względu na narastający 
deficyt wykształconych obywa-
teli, w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej powstał Program Awa-
ryjnego Szkolnictwa Wyższego 
w wyniku czego powołano kolej-
ny fakultet farmacji na Wydziale 
Medycyny Uniwersytetu Hassana 
II w Casablance oraz filie w  kolej-
nych miastach jak Fes, Marrakesz 
i  Oujda.

Uczelnie te odczuwają jed-
nak dotkliwy brak kadry nauko-
wo-dydaktycznej. Wiele zajęć jest 
prowadzonych przez profesorów 
z wydziału lekarskiego. Dopiero 
w 2011 roku utworzono stano-
wiska profesorów: farmacji ga-
lenowej, chemii medycznej i far-
makognozji. Mile widziani są za-
graniczni nauczyciele akademic-
cy, także emerytowani, zwłaszcza 
z krajów francuskojęzycznych. 

Także Polacy mają swój 
wkład w rozwój marokańskiej 
farmacji, gdyż jako przedstawi-
ciel Światowej Organizacji Zdro-
wia profesorem farmacji uniwer-
sytetu w Rabacie był Jan Venulet.

Dostęp do studiowania far-
macji jest otwarty dla kandyda-
tów z certyfikatem uniwersyte-
ckim z biologii lub geologii a do 
konkursowego egzaminu mogą 
także przystępować uczniowie, 
którzy ukończyli liceum o profilu 
chemiczno - biologicznym.

Na wydział farmacji uniwer-
sytetu w Rabacie jest przyjmowa-
nych corocznie około 100 osób 
a na uniwersytecie w Casablance 
w październiku 2010 roku rozpo-
częło naukę po raz pierwszy 40 
studentów. Limity przyjęć na stu-
dia powodują, że fakultety far-
maceutyczne są oblegane i do-
stać się na nie jest bardzo trudno. 
Toteż wiele osób podejmuje stu-

dia na zagranicznych uczelniach. 
Najczęściej wybieranymi kraja-
mi są Francja i Włochy ale tak-
że można spotkać w Maroku ap-
tekarza, który ukończył farmację 
w Polsce.

Programy edukacyjne, jak 
to określają oficjalne dokumen-
ty rekrutacyjne, uwzględniają po-
szanowanie realiów kulturowych 
i społeczno - gospodarczych Ma-
roka a także zapewniają odpo-
wiednie przygotowanie do wyko-
nywania zawodu. 

Studia farmaceutyczne 
trwają cztery lata a każdy rok po-
dzielony jest na dwa semestry po 
5 i pół miesiąca. Zajęcia zorgani-
zowane są w modułach. Pierw-
szy rok wypełniony jest nauka-
mi „prefarmaceutycznymi” i obe-
jmuje wiedzę o  leku i jego wpły-
wie na organizm człowieka oraz 
anatomię z fizjologią, biochemię, 
chemię i biofizykę w aspekcie 
rozwiązywania problemów zdro-
wotnych. Tutaj też odbywa się 
nauczanie prawa farmaceutycz-
nego oraz poznawanie struktury 
i organizacji instytucji związanych 
z ochroną zdrowia publicznego. 

 Drugi i trzeci rok obejmu-
je nauczanie nauk farmaceutycz-
nych. Uzupełniana jest wiedza 
nabyta podczas pierwszego ro-
ku nauki a dodatkowo studen-
ci są szkoleni w farmakologii kli-
nicznej, farmacji i biochemii. Za-
jęcia obejmują także higienę, pa-
tologię i symptomatologię scho-
rzeń. Pod koniec drugiego roku 
studiów należy odbyć miesięczny 
staż w szpitalu.

Czwarty rok nauki wypeł-
niony jest zajęciami praktyczny-
mi. W ramach tego szkolenia stu-
denci odbywają trzy staże kie-
runkowe, obejmujące szpital lub 
przychodnię, aptekę szpitalną 
oraz zakład przemysłowy, które-
go profil działania jest związany 

z ochroną zdrowia. Dla zaintere-
sowanych umożliwiona jest spe-
cjalizacja w laboratorium anali-
tycznym, laboratorium przemy-
słowym lub usługach publicz-
nych.

Studia kończą się napisa-
niem pracy magisterskiej, a od ab-
solwenta oczekuje się, że potra-
fi on wykazać się nie tylko umie-
jętnością wykonywania czynności 
ściśle farmaceutycznych ale także 
jest w stanie m.in. wykonać pod-
stawowe badania analityczne lub 
zinterpretować wyniki badań la-
boratoryjnych, znać zasady sze-
rzenia higieny żywienia i oświaty 
zdrowotnej. 

 
Marokańska apteka 

współczesna

Aptekę w Maroku można 
bez trudu znaleźć w każdej, na-
wet całkiem małej miejscowości. 
Jednak według Krajowej Federa-
cji Związków Farmaceutów Maro-
ka (FNSPM), zrzeszającej ponad 
12 000 aptekarzy, jedna trzecia 
aptek w tym kraju przeżywa trud-
ności finansowe. Przyczyn tego 
zjawiska jest wiele, a według tam-
tejszych aptekarzy główne po-
wody to wysokie ceny leków a ni-
skie marże, małe pokrycie kraju 
lekarzami (6-ciu na 10 000 miesz-
kańców), mało emerytów i dotkli-
we podatki.

 Aptek jest dużo pomi-
mo tego, że właścicielem może 
być tylko farmaceuta posiada-
jący marokańskie obywatelstwo 
(wyjątek stanowią małżonkowie 
marokańskich obywateli). Można 
być właścicielem tylko jednej ap-
teki a powstawanie nowych pla-
cówek poddane jest kontroli. Po-
lega ona m.in. na pomiarze od-
ległości od sąsiadujących placó-
wek, która nie może być mniejsza 
niż 300 metrów. ►
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Nie ma urzędowo określo-
nych wymogów co do usytuo-
wania i wielkości powierzchni ap-
teki, toteż są one bardzo różne 
a widok niejednej spowodował-
by duży szok u inspektora nasze-
go nadzoru farmaceutycznego. 
Pomimo tego spełniają one bar-
dzo ważną rolę w łańcuchu opie-
ki zdrowotnej ludności, a apte-
karze sprawują faktyczną opiekę 
farmaceutyczną, w ramach któ-
rej pacjenci otrzymują diagnozę 
i poradę.

Chorzy często w ogóle nie 
zgłaszają się do lekarza, gdyż jest 
to kosztowne, a ponadto na leki, 
oprócz psychotropowych i zawie-
rających substancje narkotyczne, 
nie potrzeba tutaj recept. W prak-
tyce więc to aptekarz, a nie lekarz 
proponuje kurację. Ponadto far-
maceuta służy pierwszą pomo-
cą w nagłych wypadkach, a na co 
dzień jest źródłem informacji na 
temat wszelkich kwestii zdrowot-
nych – od antykoncepcji po zasady 
prawidłowego żywienia. W apte-
ce wykonuje się pomiary ciśnienia 
krwi, testy ciążowe, bada poziom 
cukru. W miastach częściej odwie-
dzanych przez zagranicznych tu-

rystów apteki posiadają w sprze-
daży środki kosmetyczne a także 
oferują związane z tym zabiegi 
i masaże.

Powszechna sprzedaż pra-
wie wszystkich leków bez recepty 
związana jest także z tym, że nie-
wiele ponad 20% populacji korzy-
sta z ubezpieczeń komercyjnych, 
uprawniających do częściowej re-
fundacji (50-70% ceny leku). Od 
kilku lat refundowane są również 
leki przepisywane na receptę dla 
ubezpieczonych przez państwo, 

ale dotyczy to tylko pracujących 
w państwowych instytucjach.

Interesujący dla naszych 
aptekarzy może być także fakt, 
że ceny wszystkich leków są jed-
nakowe na terenie całego kraju.

Tradycyjna medycyna 
Berberów i Arbów

Według oficjalnych źródeł 
ponad połowa ludności Maroka 
żyje poza aglomeracjami miejski-
mi. Wioski, a często osady składa-
jące się z jednej kazby (warowne-
go obejścia), rozsiane są w trudno 
dostępnych górskich dolinach i na 
terenach pustynnych. Do wielu 
z nich można dojechać tylko sa-
mochodem terenowym z napę-
dem na cztery koła lub na ośle 
czy wielbłądzie. Całkiem pokaźna 
liczba Berberów, którzy w Maro-
ku stanowią blisko 75% populacji, 
od pokoleń prowadzi życie ko-
czownicze. Toteż trudno się dzi-
wić, że medycyna tradycyjna jest 
wciąż popularna i odgrywa dużą 
rolę w opiece zdrowotnej ludności.

W ostatnich latach obser-
wuje się wręcz powrót do me-
dycyny tradycyjnej, gdyż uzdra-
wiacze mają lepszy kontakt z pa-

Fragment wnętrza współczesnej apteki w Maroku

Fasada współczesnej apteki w Maroku.

►
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cjentem i bardziej rozumieją jego 
problemy. Nie bez znaczenia są 
kwestie językowe, gdyż Berbero-
wie posługują się około 300 na-
rzeczami. Decyzja pacjenta o wy-
borze systemu leczenia zależy od 
wielu czynników: ceny, wiary, wy-
gody, prestiżu leczącego. Tra-
dycyjna medycyna jest głęboko 
ukorzeniona w lokalnej kulturze 
a więź z uzdrawiaczem jest bliska 
i prosta. 

Na wsiach i w małych miej-
scowościach ludzie są zdani na 
usługi uzdrawiaczy ze względu 
na brak lekarza. Usługi uzdra-
wiaczy, zwłaszcza na wsi, są ta-
nie i często płacone w naturze, 
np. trochę oliwy, jajka, daktyle. 
Recepta nic nie kosztuje bo np. 
garść ziół jest dawana na miej-
scu, w ramach udzielanej porady.

 Medycyna tradycyjna każ-
dą chorobę rozpatruje holistycz-
nie, czyli jako zaburzenie równo-
wagi fizycznej, mentalnej, emo-
cjonalnej, moralnej i socjalnej. Le-
czeniu tradycyjnemu towarzyszy 
magia i religia. Brak takiego po-
dejścia w nowoczesnym systemie 
ochrony zdrowia powoduje, że 
metody tradycyjne nie wykazują 

tam pełnej efektywności albo nie 
działają w ogóle.

W Maroku jest ok. 4500 ro-
ślin naczyniowych, w tym 700 en-
demicznych. Z tego 600 ma za-
stosowanie medyczne a 1500 jest 
wykorzystywanych w przemyśle, 
jako środki spożywcze, do ozda-
biania i farbowania itp.

Badania nad miejscowymi 
roślinami prowadzone są w Zakła-
dzie Botaniki Instytutu Agronomii 
i Nauk Weterynaryjnych Uniwer-
sytetu im. Hassana II w Casablan-

ce. Zakład ten zajmuje się też et-
nobotaniką i współpracuje w tym 
zakresie z uzdrowicielami i ziela-
rzami. Okazuje się, że obniża się 
poziom wiedzy uzdrowicieli, sto-
sują oni tylko najprostsze formy 
leków, dawkowanie jest mocno 
przybliżone a  przeciwwskazania 
ignorowane. Także pokoleniowa 
wiedza o porze zbioru, suszeniu 
i sposobie przechowywania su-
rowców leczniczych ulega zapo-
mnieniu.

W życiu codziennym zio-
ła głównie są stosowane w przy-
padku: przeziębienia, grypy, zra-
nienia, wysypki, gorączki i innych 
drobnych infekcji. Także w przy-
padku dolegliwości ze strony 
układ trawiennego, moczowego, 
dolegliwości wątrobowych, gine-
kologicznych, płucnych oraz hi-
gieny jamy ustnej powszechnie 
sięga się do ziół.

Do najpopularniejszych le-
ków berberskich, polecanych 
zwłaszcza turystom w Fezie lub 
Marrakeszu, należą:
• Pieprz kajeński (Capsicum 

annuum L.) obniża gorączkę, 
działa antybakteryjnie, uła-
twia odksztuszanie, obniża 
poziom cholesterolu, wzmac-

Fragment wnętrza tradycyjnej apteki berberskiej w Maroku.

Dziedziniec wewnętrzny zawiji w Maroku ►
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nia układ immunologiczny. 
Np. w bólu gardła należy pić 
zawiesinę pieprzu w ciepłej 
wodzie albo używać tej mie-
szanki do płukania. Można 
też dodawać łyżeczkę pieprzu 
do szklanki herbaty z cytryną 
lub miodem.

• Czarnuszka egipska (Nigel-
la sativa L.) zwana też czar-
nym kminkiem, ma działanie 
rozkurczowe, moczo- i żół-
ciopędne, antybakteryjne, 
przeciwgrzybicze, przeciwhi-
staminowe, przeciwzapalne 
i przeciwnowotworowe, za-
pobiega wzdęciom, pobudza 
wydzielanie mleka. Wdycha-
nie olejków eterycznych za-
wartych w nasionach czar-
nuszki nie tylko pomaga 
przy bólach głowy ale także 
usprawnia oddychanie, zwal-
cza alergie i katar sienny, ła-
godzi objawy astmy i zapale-
nia zatok.

• Argania żelazna (Argania spi-
nosa L.) której owoce są źród-
łem oleju o wszechstronnym 
zastosowaniu. Działa on prze-
ciwkaszlowo, łagodzi obja-
wy alergii, posiada własności 

przeciwzapalne i przeciwno-
wotworowe, wzmacnia układ 
immunologiczny, poprawia 
krążenie i pomaga przy od-
budowie tkanki łącznej. 

• Szafran uprawny (Crocus sa-
tivus L.) który od niepamięt-
nych czasów używany jest 
głównie jako przyprawa po-
prawiająca smak i wygląd 
potraw ale także wzmagają-
ca apetyt, poprawiająca tra-
wienie, uspokajająca nerwy 

i usprawniająca krążenie krwi.  
Mało jest regionów jego 
uprawy na świecie, a obecnie 
uważa się, że najlepszy sza-
fran pochodzi z okolic Talio-
uine w Maroku. Obserwowa-
liśmy jego zbiory w tym re-
gionie i wywarło to na nas 
niezapomniane wrażenie, ale 
udział w tym wydarzeniu wy-
maga wyprawy o świcie do 
górskiej doliny, gdzie można 
się dostać tylko na grzbiecie 
osiołka lub terenowym samo-
chodem. 

• Kmin rzymski (Cuminum 
cyminum L.) którego owo-
ce pobudzają apetyt, wzma-
gają wydzielanie soku żołąd-
kowego i zapobiegają wzdę-
ciom. Usuwają także ból i za-
trzymują biegunkę. W Maro-
ku jest tak popularny, że po-
dawany jest do stołu z jedze-
niem, podobnie jak w innych 
krajach sól i pieprz.

• Imbir lekarski (Zingiber offi-
cinale R.) którego kłącze jest 
stosowane ze względu na je-
go działanie przeciwzapalne, 
odflegmiające, przeciwbakte-
ryjne, wzmacniające układ im-

Koubba w Maroku – grobowiec marabuta i miejsce kultu religijnego

Ceremoniał parzenia herbaty z miętą

►
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munologiczny, obniżające go-
rączkę i powstrzymujące wy-
mioty. Szczególnie jest pole-
cany w początkowym stadium 
przeziębienia. 

• Zielona herbata z miętą, 
która jest narodowym napo-
jem w Maroku (zwłaszcza la-
tem) i oprócz tego, że dosko-
nale gasi pragnienie, to rów-
nież pomaga w wielu dolegli-
wościach jak gorączka, wy-
mioty czy niestrawność. Dzia-
ła również tonizująco na cały 
organizm ze względu na dużą 
zawartość antyoksydantów. 
Marokańczycy przygotowując 
ten napój kładą do szklanki co 
najmniej kilka gałązek świe-
żej mięty i zalewają zaparzo-
ną uprzednio zieloną herbatą. 

Prowadzone też były 
współczesne badania naukowe 
nad roślinami stosowanymi od 
wieków przez Berberów. W jed-
nym z nich badano 75 marokań-
skich roślin (głównie endemicz-
nych) tradycyjnie stosowanych 
w chorobach infekcyjnych, wy-
wołanych przez bakterie i wirusy. 
Do badania zostały one wytypo-

wane po konsultacjach z ponad 
50 miejscowymi uzdrawiaczami. 
Największą aktywność wykazy-
wał ekstrakt z  Punica granatum. 
Pozostałe, jak Acacia gummifera, 
Juglans regia, Thymus marocca-
nus, Lawsonia inermis, Pinus ha-
lepensis, Pistacia lentiscus i Rosa 
canina także inhibowały rozwój 
wielu drobnoustrojów. Potwier-
dziły się także przeciwbakteryj-
ne własności Nigella sativa, która 
swe działanie zawdzięcza głów-
nie wysokiemu stężeniu thymo-
hydroquinonu.

W tradycyjnej medycynie 
Berberów jest też miejsce na le-
czenie duszy. W leczeniu cho-
rób psychicznych dużą rolę od-
grywają marabuci czyli muzuł-
mańscy święci. Działają oni prze-
ważnie siedzibach bractw mu-
zułmańskich zwanych zawija. Ty-
powa zawija, jaką zwiedzaliśmy 
na południu Maroka, składa się 
z pomieszczeń do modlitwy, po-
mieszczeń do recytacji Koranu, 
szkoły koranicznej oraz izb dla 
pielgrzymów, uczniów a także 
chorych, którzy znajdują tu uko-
jenie duchowe.

Rolę terapeutyczną speł-

niają także grobowce marabutów 
zwane koubba.

Niemal każda zorganizo-
wana wycieczka do Maroka ma 
w swym programie wizytę w tzw. 
„aptece berberskiej”. Chociaż sce-
neria takiego przybytku jest po-
budzająca wyobraźnię i pełna ta-
jemniczości to w rzeczywistości 
jest ona nastawiona prawie wy-
łącznie na turystów z Zachodu. 
Aby zobaczyć prawdziwą „apte-
kę” berberską, należy pojechać 
na dalekie południe kraju, za gó-
ry Atlas. Trafić do niej też nie jest 
łatwo, bo zwykle znajduje się 
gdzieś na uboczu a szyld, jeśli na-
wet jest, to tylko w języku arab-
skim. Nas zaprowadził do takiej 
apteki na przedmieściach Zago-
ry pracownik kempingu, który jest 
Berberem pochodzącym z tam-
tych terenów. Miejsce to w ni-
czym nie przypominało apteki, 
chociaż asortyment preparatów 
był duży. Leków nie mieliśmy od-
wagi tam kupić, ale licznie naby-
te zioła przyprawowe służą nam 
do dziś. ■

                    dr n. przyr., mgr 
farm. Karol Adamkowski
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mln PLN (+8,67%). Segment leków 
refundowanych zwiększył swoją 
wartość o 49,9 mln PLN (+6,15%), 
a wartość sprzedaży leków peł-
nopłatnych wzrosła o 42,0 mln 
PLN (+8,48%). Po I kwartale 2014 
rynek wykazał nieznacznie wyż-
szą wartość (+15 mln PLN) niż 
w analogicznym okresie ub. r. To 
tylko o 0,21% lepszy wynik niż 
przed rokiem. 
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Statystyczna apteka

W marcu 2014 naj-
większy wzrost za-
notował segment 

sprzedaży odręcznej, której 
wartość wzrosła o 21,0 mln PLN 
(+2,11%) względem analogiczne-
go okresu ub. r. Wartość segmen-
tu leków refundowanych wzrosła 
o 5,9 mln PLN (+0,69%), a wartość 
sprzedaży leków pełnopłatnych 
na receptę zwiększyła się o 4,8 
mln PLN (+0,90%). Natomiast 
w porównaniu do lutego 2014 r. 
nastąpił znacznie wyższy wzrost 
wartości sprzedaży, który również 
objął wszystkie segmenty rynku. 
Segment sprzedaży odręcznej 
i w tym wypadku osiągnął najlep-
szy wynik, notując wzrost o 81,05 

W marcu 2014 r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 177,0 tys. PLN.  
Wartość sprzedaży statystycz-
nej apteki była na takim samym 
poziomie, co w marcu ub. r. Na-
tomiast względem lutego 2014r. 
wartość sprzedaży wzrosła o 12,5 
tys. PLN (+7,60%). 

Marzec 2014: +1,43%

I kwartał 2014: +0,21%

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

Tabela 1: marzec 2014 vs marzec 2013

 
marzec 2013 marzec 

2014 zm. (%)

Leki Refundowane 855 861 0,69%

Leki Pełnopłatne 532 537 0,90%

Sprzedaż Odręczna 995 1 016 2,11%

Całkowity obrót 2 396 2 430 1,43%

Tabela 2: marzec 2014 vs luty 2014

 
luty 2014 marzec 

2014 zm. (%)

Leki Refundowane 811 861 6,15%
Leki Pełnopłatne 495 537 8,48%
Sprzedaż Odręczna 935 1 016 8,67%
Całkowity obrót 2 381 2 256 7,72%
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W marcu pacjenci zapłaci-
li 74,90% z 2 430 mln PLN, sta-
nowiących całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem lutego 
2014r. udział ten wzrósł o 0,10 pp, 
a wartościowo wydatki pacjentów 
zwiększyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 131,5 mln PLN. 
W marcu 2014 r. pacjenci wydali 
na wszystkie produkty lecznicze 
zakupione w aptekach 1 805 mln 
PLN. To o 6,0 mln PLN więcej niż 
w analogicznym okresie 2013 r. 
Udział pacjentów w zapłacie za 
leki zmniejszył się w tym okresie 
o 0,81 pp. 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 28,2 mld 
PLN. To o 1,8% więcej niż wartość 
rynku za poprzedni rok. Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2014 roku osiągnie poziom 
ponad 7,3 mld PLN, tj. będzie 
o 2,8% większa niż w roku 2013.

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,52 PLN, 
co oznacza wzrost wobec cen 
z ubiegłego roku o 0,1%. Pro-
gnoza zakłada, iż za wzrost cen 
sprzedaży w tym roku w du-
żej mierze będzie odpowiadać 
segment leków refundowanych. 
Prognozowana wielkość marży 
na koniec roku wyniesie 27,89%. 
Będzie ona wyższa o 1,1% niż 
w roku 2013. Wzrost marży do-
tyczy leków refundowanych oraz 
sprzedaży odręcznej. Średnia 
wartość sprzedaży na pacjenta 
w roku 2014 wyniesie 47,78 PLN 
(+2,4%). Liczba pacjentów w ap-
tece będzie mniejsza o 1,6% niż 
w 2013 roku. ■

o 0,46%, a wobec marca 2013 r. 
(16,47 PLN) spadła o 0,92%. Na-
tomiast średnia marża apteczna 
w marcu 2014 r. wyniosła 27,42%. 
To o 0,12 pp więcej niż przed mie-
siącem. Względem marca 2013r. 
(27,37%) marża wzrosła o 0,04 pp.

W marcu 2014r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 27,41%. 
Wskaźnik ten zmniejszył się 
względem lutego 2014r. o 0,78 
pp. Udział pacjenta w dopłacie 
do leków refundowanych był 
o 2,79 pp niższy, co w analogicz-
nym miesiącu ubiegłego 2013r.  
W marcu pacjenci wydali na leki 
refundowane 235,9 mln PLN, tj. 
o 7,32 mln PLN więcej niż miesiąc 
wcześniej i o 22,2 mln PLN mniej 
niż w marcu 2014r. 

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2013r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
zwiększyła się w segmencie sprze-
daży odręcznej (+0,67%), a obni-
żyła się w segmentach leków na 
receptę: refundowanych o 0,72%, 
a pełnopłatnych o 0,52%. W po-
równaniu do lutego br. nastąpił 
wzrost wartości sprzedaży, który 
objął wszystkie segmenty rynku. 
Zmiany były na zbliżonym pozio-
mie. Segment sprzedaży odręcz-
nej wzrósł o 8,55%, leków pełno-
płatnych o 8,36%, a leków refun-
dowanych o 6,03%. Po I kwartale 
statystyczna apteka zanotowała 
spadek o 1,06% względem ana-
logicznego okresu ub. r. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w mar-
cu 2014 r. wyniosła 16,31 PLN.  
W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca średnia cena była niższa 
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Sprzedaż:                 28,2 mld    
Refundacja:               7,3  mld
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Zmiana refundacji:  od +2% do +4%  (względem roku 2013)
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Do udziału w III Mistrzo-
stwach Polski Okręgo-
wych Izb Aptekarskich 

w Piłce Nożnej Halowej odbywa-
jących się 26 kwietnia 201 4 roku 
zgłosiło się 8 zespołów piłkar-
skich reprezentujących okręgo-
we izby aptekarskie: Śląska Izba 
Aptekarska, Dolnośląska Izba 
Aptekarska, Kujawsko- Pomorska 
Izba Aptekarska, Gdańska Izba 
Aptekarska, Wielkopolska Izba 
Aptekarska, Beskidzka Izba Apte-
karska, OIA w Łodzi i OIA w Kra-
kowie. 

Zgodnie z zasadą, że orga-
nizatorem mistrzostw jest izba, 
której reprezentacja jest aktual-
nym Mistrzem Polski przywilej 
organizacji tegorocznych zawo-
dów przypadł Gdańskiej Okrę-
gowej Izbie Aptekarskiej, która 
na miejsce rozgrywek wybrała 
ośrodek sportowy w Gniewinie k/
Gdańska, który gościł reprezen-
tację Królestwa Hiszpanii pod-
czas piłkarskich Mistrzostw Euro-
py EURO’2012.

Mistrzostwa rozgrywane 
były systemem turniejowym. Me-
cze trwały 2 x 12 minut i były pro-
wadzone zgodnie z regulaminem 
rozgrywek futsalowych. Drużyny 
podzielono na drodze losowania 
na dwie grupy turniejowe, w któ-
rych rywalizowano na zasadzie 
każdy z każdym. Zmagania kwa-
lifikacyjne w grupach wygrały re-
prezentacje katowicka i gdańska 
w pierwszej grupie oraz poznań-
ska i łódzka w grupie drugiej. 

W pierwszym półfinale pił-
karze ze Śląska pokonali kolegów 
z Łodzi, a w drugim reprezentanci 
Wielkopolski wygrali z gospoda-
rzami.

W rozgrywkach o 3 miejsce 
reprezentacja gospodarzy poko-
nała reprezentację izby łódzkiej 
(wynik 3: 1). Za to zwycięstwo pił-
karze z Gdańska otrzymali miej-
sce na trzecim stopniu podium. 

W wielkim finale zagrały re-
prezentacje Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej i Śląskiej 
Izby Aptekarskiej. W tym zacię-
tym meczu lepsi okazali się apte-
karze z Wielkopolski. Wynik me-
czu 4: 2 poszedł 
w świat. 

W roku 
2014 tytuł Mi-
strza Polski 
w zdobyła re-
p r e z e n t a c j a 
Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby 
Aptekarskiej. 

W ramach 
Mistrzostw do-
konano oceny 
gry poszcze-
gólnych zawod-
ników. Królem 
strzelców – Ma-
ciej Fik zawod-
nik Śląskiej Izby 
Aptekarskiej. Ty-
tuł najlepszego 
bramkarza przy-
padł Piotrowi 
Radzikowskie-

mu, reprezentantowi izby łódzkiej. 
Decyzją turniejowego Jury 

nagrodę Fair Play przyznano Zbi-
gniewowi Kobie z Beskidzkiej OIA. 
Piotr Brukiewicz, prezes Śląskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 
i zawodnik reprezentacji swojej 
izby został nagrodzony nagrodą 
indywidualną. 

Wielkopolska Okręgowa 
Izba Aptekarska, której zawod-
nicy wywalczyli mistrzowski tytuł 
otrzymała przywilej organizacji 
IV Mistrzostw Polski Okręgowych 
Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej 
Halowej. ■

oprac. Z.S.

Tytuł Mistrza Polski zdobyła 
reprezentacja Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
wydał 778 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do 
stosowania u ludzi (w roku 2012: 1269; w roku 2011: 1413; w roku 2010: 1344; w roku 2009: 1164; w roku 
2008: 753), w tym 769 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych (w roku 2012: 1254; w roku 2011: 1373; 
w roku 2010: 1323; w roku 2009: 1121; w roku 2008: 736) i 9 nowych pozwoleń dla produktów leczniczych, 
które już wcześniej były zarejestrowane (w roku 2012: 15; w roku 2011: 40; w roku 2010: 21; w roku 2009: 
43; w roku 2008: 17). W sumie zostało zarejestrowanych 420 marek produktów leczniczych (w roku 2012: 
615; w roku 2011: 711; w roku 2010: 652; w roku 2009: 523; w roku 2008: 382). Podane liczby nie obejmują 
pozwoleń dla surowców farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a wykaz zarejestrowanych 
surowców farmaceutycznych nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej w in-
ternetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 81 decyzji o dopuszczeniu do obrotu 
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (w roku 2012: 65; w roku 2011: 78; w roku 
2010: 53; w roku 2009: 111; w roku 2008: 55), w tym 36 decyzji (tabela 1.) dla produktów leczniczych zawie-
rających nowe substancje czynne lub ich połączenia albo oznaczonych jako leki sieroce (w roku 2012: 25; 
w roku 2011: 23; w roku 2010: 17; w roku 2009: 31; w roku 2008: 25) i 45 decyzji dla produktów leczniczych 
o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (w roku 2012: 40; w roku 2011: 
55; w roku 2010: 36; w roku 2009: 80; w roku 2008: 30). W sumie zostało zarejestrowanych 81 marek pro-
duktów leczniczych (w roku 2012: 65; w roku 2011: 78; w roku 2010: 53; w roku 2009: 110; w roku 2008: 55). 

Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone jako leki sieroce*, zarejestrowane cen-
tralnie w Unii Europejskiej w roku 2013.

Klasa ATC Substancja czynna
A05AA Cholic acid*
A10AE Insulin degludec
A10BH Alogliptin
A10BX Canagliflozin
A10BX Lixisenatide
A16AA Mercaptamine*
B01AX Defibrotide*
B02BD Turoctocog alfa
C02KX Macitentan
C10AX Lomitapide
G04BE Avanafil
J05AX Elvitegravir
J07AH09 Meningococcus B, multicomponent vaccine
L01XC Pertuzumab
L01XC Trastuzumab emtansine
L01XE Afatinib
L01XE Bosutinib*

REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU  
W 2013 – opracowanie zbiorcze
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L01XE Dabrafenib
L01XE Pazopanib
L01XE Ponatinib*
L01XE Regorafenib
L01XX Vismodegib
L02BB Enzalutamide
L03AA Lipegfilgrastim
L03AX Sipuleucel-T
L04AA Teriflunomide
L04AX Pomalidomide*
M04AX Pegloticase
N06AX Vortioxetine
N07BB Nalmefene
R03AK10 Vilanterol+fluticasone furoate
S01XA Ocriplasmin
V03AE Colestilan
V03AX Cobicistat
V09AX Florbetapir [18F]
V10XX Radium [223Ra] dichloride

Do sprzedaży wprowadzono 277 marek produktów leczniczych (w roku 2012: 276; w roku 2011: 265; w roku 
2010: 335; w roku 2009: 254; w roku 2008: 227).

Tabela 2. Liczba wydanych decyzji rejestracyjnych dla produktów leczniczych w poszczególnych miesiącach 
roku 2013.

2013
Decyzje rejestracyjne

PL UE

Styczeń 62 7

Luty 85 4

Marzec 102 5

Kwiecień 50 7

Maj 73 3

Czerwiec 56 8

Lipiec 70 8

Sierpień 58 8

Wrzesień 69 16

Październik 60 2

Listopad 44 9

Grudzień 49 4

2013 778 81
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Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku marek produktów leczniczych 
według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę) 310 31 215

Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego 
stosowania, przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu 
i leczeniu pacjentów z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

10 50 21

Rpw – lek odurzający lub psychotropowy wydawany wyłącznie z przepisu 
lekarza na recepcie oznaczonej symbolem Rpw 6 - 2

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 20 - 13

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez 
recepty) 75 0 26

Kategorie dostępności Rpw i Lz istnieją tylko w polskich przepisach prawnych dotyczących produk-
tów leczniczych; nie obejmują produktów z centralnej rejestracji UE. Przedstawiony podział zarejestrowa-
nych produktów leczniczych nie uwzględnia ewentualnych porejestracyjnych zmian kategorii dostępności 
– podana jest kategoria dostępności obowiązująca w dniu rejestracji.

Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku marek produktów leczniczych 
według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

A – Przewód pokarmowy i metabolizm 30 11 18

B – Krew i układ krwiotwórczy 10 4 8

C – Układ sercowo-naczyniowy 67 6 43

D – Leki stosowane w dermatologii 16 0 8

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 37 3 19

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin 4 1 2

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 29 9 19

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 44 24 27

M – Układ mięśniowo-szkieletowy 30 2 24

N – Układ nerwowy 95 13 61

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty 0 0 0

R – Układ oddechowy 37 3 28

S – Narządy zmysłów 13 1 19

V – Preparaty różne 8 4 1

Suma 420 81 277
Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych 

czynników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy są 
przewidziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na sprawdzo-
ne w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji w procedurze 
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narodowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które są objęte decy-
zjami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
ma liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdyż większość z nich jest obecnie 
rejestrowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejską Agencję Pro-
duktów Leczniczych (EMA). Większość produktów leczniczych rejestrowanych przez Prezesa Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowią więc preparaty 
generyczne. Podobną tendencję można zaobserwować także wśród produktów leczniczych rejestrowa-
nych centralnie przez Komisję Europejską – liczba rejestrowanych leków generycznych i biogenerycznych 
przewyższa liczbę rejestrowanych leków oryginalnych. Należy też zauważyć, że niektóre podmioty odpo-
wiedzialne rejestrują produkty lecznicze z tą samą substancją czynną i w tych samych prezentacjach pod 
kilkoma nazwami handlowymi.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawienie 
obejmuje także marki produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których w da-
nym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.

Duża liczba rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacz-
nie utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Istotne znaczenie mają więc nazwy międzynarodowe 
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone 
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.

Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie A marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

A01 – Preparaty stomatologiczne 2 0 0

A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością 14 1 3

A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-
jelitowych 0 0 1

A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom 1 0 1

A05 – Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 0 1 0

A06 – Leki przeczyszczające 2 0 3

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne 
stosowane w chorobach jelit 7 0 3

A08 – Środki do leczenia otyłości 0 0 0

A09 – Leki poprawiające trawienie, włącznie z enzymami 0 0 0

A10 – Leki stosowane w cukrzycy 4 7 5

A11 – Witaminy 0 0 0

A12 – Substancje mineralne 0 0 2

A13 – Preparaty tonizujące 0 0 0

A14 – Leki anaboliczne stosowane ogólnie 0 0 0

A15 – Preparaty pobudzające apetyt 0 0 0

A16 – Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm 0 2 0

Suma 30 11 18
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie A były:

- PL: inhibitory pompy protonowej (11 marek), w tym ezomeprazol (5 marek), dekslansoprazol (2 marki), 
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omeprazol (2 marki) i pantoprazol (2 marki), przeciwcukrzycowy gliklazyd (3 marki) i hamujące pery-
staltykę jelit połączenie loperamidu z simetykonem (3 marki);

- UE: leki stosowane w cukrzycy (7 marek z różnymi substancjami czynnymi);
- nowości na rynku: przeciwbiegunkowy racekadotryl (2 marki) i połączenie wapnia z kolekalcyferolem 

(2 marki).

Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie B marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

B – Krew i układ krwiotwórczy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

B01 – Leki przeciwzakrzepowe 5 1 3

B02 – Leki przeciwkrwotoczne 2 3 1

B03 – Leki stosowane w niedokrwistości 1 0 1

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów 2 0 2

B06 – Inne preparaty stosowane w hematologii 0 0 1

Suma 10 4 8
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie B były:

- PL: kwas acetylosalicylowy (2 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: klopidogrel (2 marki).

Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie C marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

C – Układ sercowo-naczyniowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

C01 – Leki nasercowe 4 0 4

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi 0 2 2

C03 – Leki moczopędne 2 0 4

C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe 2 0 0

C05 – Leki ochraniające naczynia 2 0 1

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne 3 0 7

C08 – Blokery kanału wapniowego 5 0 2

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna 40 2 15

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów 9 2 8

Suma 67 6 43
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie C były:

- PL: połączenia antagonistów angiotensyny II z moczopędnym hydrochlorotiazydem (16 marek), w tym 
połączenie telmisartanu z hydrochlorotiazydem (7 marek), walsartanu z hydrochlorotiazydem (4 
marki) i  kandesartanu z hydrochlorotiazydem (3 marki); antagoniści angiotensyny II (10 marek), 
w tym telmisartan (4 marki); inhibitory konwertazy angiotensyny (9 marek), w tym ramipryl (6 marek); 
inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (5 marek), w tym atorwastatyna (3 marki); 
selektywny antagonista wapnia amlodypina (3 marki);

- UE: połączenie telmisartanu z hydrochlorotiazydem (2 marki);
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- nowości na rynku: inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (8 marek), w tym atorwa-
statyna (4 marki) i rosuwastatyna (3 marki); selektywne blokery receptorów beta-adrenergicznych (7 
marek), w tym metoprolol (3 marki); połączenia antagonistów angiotensyny II z moczopędnym hydro-
chlorotiazydem (6 marek), w tym połączenie telmisartanu z hydrochlorotiazydem (3 marki) i losar-
tanu z hydrochlorotiazydem (3 marki); antagoniści angiotensyny II (4 marki), w tym telmisartan (3 
marki); nasercowa trimetazydyna (3 marki).

Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie D marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

D – Leki stosowane w dermatologii
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii 3 0 4

D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające 0 0 0

D03 – Środki do leczenia ran i owrzodzeń 0 0 0

D04 – Leki przeciwświądowe, włączając przeciwhistaminowe, 
znieczulające itp. 0 0 0

D05 – Leki przeciw łuszczycy 0 0 0

D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii 0 0 0

D07 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne 7 0 3

D08 – Środki antyseptyczne i dezynfekujące 2 0 1

D09 – Opatrunki z lekami 0 0 0

D10 – Preparaty przeciwtrądzikowe 4 0 0

D11 – Inne leki dermatologiczne 0 0 0

Suma 16 0 8
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie D były:

- PL: silnie działający kortykosteroid furoinian mometazonu (6 marek);
- nowości na rynku: miejscowy lek przeciwgrzybiczy terbinafina (2 marki) i furoinian mometazonu (2 

marki).

Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie G marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

G01 – Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne 0 0 0

G02 – Inne preparaty ginekologiczne 2 1 0

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu 
płciowego 19 1 11

G04 – Leki urologiczne 16 1 8

Suma 37 3 19
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie G były:

- PL: stosowany w zaburzeniach erekcji inhibitor swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 sildenafil (9 marek); 
hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie progestagenu z estrogenem 
(10 marek), w tym połączenia drospirenon+etinylestradiol (4 marki) i dezogestrel+etinylestradiol (3 
marki); progestagen dezogestrel (4 marki); inhibitor 5α-reduktazy testosteronu finasteryd (3 marki);
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- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie progesta-

genu z estrogenem (9 marek), w tym połączenie drospirenon+etinylestradiol (6 marek); inhibitor 
swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 sildenafil (3 marki).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie H marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin

Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi 1 1 1

H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie 1 0 1

H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy 2 0 0

H04 – Hormony trzustki 0 0 0

H05 – Homeostaza wapnia 0 0 0

Suma 4 1 2
- PL: hormon tarczycy lewotyroksyna (2 marki).

Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie J marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie 18 0 10

J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie 4 1 0

J04 – Leki przeciwprątkowe 0 0 0

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie 4 2 5

J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny 1 1 2

J07 – Szczepionki 2 5 2

Suma 29 9 19
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie J były:

- PL: przeciwgrzybicza pochodna triazolu worykonazol (4 marki); makrolid azytromycyna (3 marki); 
- UE: 6-składnikowa szczepionka przeciwbakteryjno-przeciwwirusowa (2 marki);
- nowości na rynku: swoista immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (2 marki).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie L marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

L01 – Leki przeciwnowotworowe 37 16 21

L02 – Leki hormonalne 4 1 4

L03 – Środki pobudzające układ odpornościowy 0 3 0

L04 – Leki hamujące układ odpornościowy 3 4 2

Suma 44 24 27
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Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie L były:
- PL: leki przeciwnowotworowe: inhibitor kinazy białkowej imatynib (13 marek), antymetabolity pochodne 

pirymidyny (9 marek), w tym kapecytabina (8 marek), taksan docetaksel (4 marki), lek alkilujący temo-
zolomid (4 marki);

- UE: inhibitory kinazy białkowej (7 substancji czynnych, 10 marek), w tym imatynib (4 marki); inhibitor 
czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFα) infliksymab (2 marki);

- nowości na rynku: inhibitory kinazy białkowej (4 substancje czynne, 6 marek), w tym imatynib (3 marki); 
inhibitory aromatazy (4 marki), w tym letrozol (3 marki); taksany (3 marki), w tym paklitaksel (2 marki); 
związki platyny (3 marki), w tym oksaliplatyna (2 marki).

Tabela 13. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie M marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 18 0 5

M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni 4 0 3

M03 – Środki zwiotczające mięśnie 3 0 1

M04 – Leki przeciw dnie moczanowej 0 1 0

M05 – Leki stosowane w chorobach kości 5 0 15

M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego 0 1 0

Suma 30 2 24
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie M były:

- PL: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego (16 marek), 
w tym ibuprofen (9 marek), połączenie ibuprofen+fenylefryna (3 marki), naproksen (2 marki); lek 
wpływający na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów kwas zoledronowy (5 marek); nie-
sterydowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego diklofenak (2 marki); środek zwiotczający 
mięśnie działający obwodowo cisatrakurium (2 marki);

- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: leki wpływające na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów (15 marek), 

w tym kwas ibandronowy (6 marek), kwas zoledronowy (7 marek) i kwas ryzedronowy (2 marki); 
niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego (5 marek), 
w tym naproksen (2 marki) i połączenie ibuprofen+pseudoefedryna (2 marki).

Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie N marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

N – Układ nerwowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

N01 – Środki znieczulające 4 1 2

N02 – Leki przeciwbólowe 24 0 17

N03 – Leki przeciwpadaczkowe 5 0 12

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona 4 1 6

N05 – Leki psychotropowe 13 2 4

N06 – Psychoanaleptyki 37 7 17

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy 8 2 3

Suma 95 13 61
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Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie N były:
- PL: leki przeciw otępieniu starczemu (21 marek), w tym memantyna (11 marek) i inhibitory cholinestera-

zy (10 marek), w tym rywastygmina (7 marek) i donepezyl (2 marki); leki przeciwdepresyjne (14 ma-
rek), w tym selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (10 marek), w tym escytalopram (9 
marek); leki psychotropowe (13 marek), w tym neuroleptyk kwetiapina (5 marek); leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe (12 marek), w tym anilid paracetamol (5 marek) i preparaty złożone z paraceta-
molem (5 marek); środek stosowany w uzależnieniach nikotyna (8 marek); przeciwbólowe połączenie 
tramadol+paracetamol (3 marki); lek przeciwpadaczkowy lewetyracetam (3 marki); 

- UE: lek przeciw otępieniu starczemu memantyna (6 marek);
- nowości na rynku: lek przeciwpadaczkowy lewetyracetam (10 marek); leki przeciwdepresyjne (11 marek), 

w tym selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (8 marek), w tym escytalopram (4 marki); 
leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (10 marek), w tym anilid paracetamol (2 marki) i preparaty 
złożone z paracetamolem (5 marek); agonista dopaminy przeciw chorobie Parkinsona ropinirol (6 
marek); przeciwbólowe połączenie tramadol+paracetamol (4 marki); lek przeciw otępieniu starczemu 
memantyna (4 marki); leki psychotropowe (4 marki), w tym neuroleptyk olanzapina (3 marki).

W klasie P (leki przeciwpasożytnicze – w tym przeciw malarii) w roku 2013 nie zarejestrowano ani nie 
wprowadzono na rynek żadnej nowej marki produktu leczniczego.

Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie R marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

R – Układ oddechowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
R01 – Preparaty stosowane do nosa 10 0 3
R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła 2 0 1
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych 7 3 11
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach 6 0 3
R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie 12 0 10
R07 – Inne leki działające na układ oddechowy 0 0 0
Suma 37 3 28

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie R były:
- PL: leki przeciwhistaminowe dezloratadyna (5 marek), lewocetyryzyna (4 marki) i loratadyna (2 marki); 

lek stosowany w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych będący antagonistą receptorów leuko-
trienowych montelukast (4 marki); leki donosowe działające miejscowo (10 marek), w tym połączenie 
flutykazon+azelastyna (4 marki) i połączenie ksylometazolina+dekspantenol (3 marki);

- UE: wziewne leki adrenergiczne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych (3 marki), 
w tym połączenie indakaterolu z bromkiem glikopyronium (2 marki);

- nowości na rynku: dezloratadyna (6 marek); lewocetyryzyna (3 marki); montelukast (3 marki); wziew-
ne budezonid (2 marki) i połączenie flutykazonu z salmeterolem (2 marki); lek donosowy działający 
miejscowo ksylometazolina (2 marki).
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Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie S marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

S – Narządy zmysłów
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

S01 – Leki okulistyczne 13 1 18

S02 – Leki otologiczne 0 0 1

S03 – Leki okulistyczne i otologiczne 0 0 0

Suma 13 1 19
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie S były:
- PL: lek przeciwalergiczny azelastyna (3 marki); analog prostaglandyn bimatoprost (3 marki); połączenie 

kortykosterydu deksametazonu z antybiotykiem tobramycyną (2 marki); połączenie leku blokującego 
receptory b-adrenergiczne timololu z inhibitorem anhydrazy węglanowej dorzolamidem (2 marki);

- UE: zarejestrowano jedynie lek stosowany w leczeniu trakcji szklistkowo-plamkowej okryplazminę 
(1 marka);

- nowości na rynku: połączenie β-blokera timololu z analogiem prostaglandyn latanoprostem (5 marek); 
analog prostaglandyn latanoprost (4 marki); antybiotyk ofloksacyna (2 marki).

Tabela 17. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2013 roku w klasie V marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

V – Preparaty różne
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

V01 – Alergeny 0 0 0

V03 – Inne środki stosowane w lecznictwie 5 2 1

V04 – Środki diagnostyczne 0 0 0

V06 – Odżywki 0 0 0

V07 – Wszystkie inne środki nielecznicze 0 0 0

V08 – Środki cieniujące 0 0 0

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne 3 1 0

V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze 0 1 0

V20 – Opatrunki 0 0 0

Suma 8 4 1
Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie V były:
- PL: gaz medyczny tlen (2 marki) i radiofarmaceutyki diagnostyczne na bazie technetu [99mTc] (3 substancje 

czynne, 3 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowość na rynku: środek odtruwający chlorek metyltioninium (1 marka).

Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2013 roku najwięcej marek produktów 
leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Polpharma 19

Sandoz 17
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Teva 17

Krka 16

Actavis 12

Adamed 10

Apotex 10

Zentiva 10

Aurobindo 9

Hasco-Lek 9

PharmaSwiss 9

Fresenius Kabi 8

Ranbaxy 8

Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2013 roku w ramach proce-
dury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Accord Healthcare 3

Actavis 3

Gilead Sciences 3

Novartis Europharm 3

Novo Nordisk 3

Roche 3

Sanofi-Aventis 3

Takeda 3

Teva 3

Tabela 20. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2013 roku najwięcej marek 
produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Actavis 12

Ranbaxy 10

Apotex 9

Krka 9

Stada 9

Teva 9

Polpharma 8

Sandoz 8

Accord Healthcare 7

Mylan 7
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PharmaSwiss 6

SymPhar 6
Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów leczniczych porejestracyj-

nych zmian podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji produktu leczni-
czego.

W ciągu roku następuje pewna rotacja, gdyż dla niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych 
w Polsce pozwolenia wygasają: nie są przedłużane przez podmioty odpowiedzialne lub wygasają na mocy 
art. 31a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (sunset clause), gdy przez 3 lata od daty rejestracji produkt 
leczniczy z danego pozwolenia nie zostanie wprowadzony do obrotu – dla takich produktów leczniczych 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi 
jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów, dlatego nie zostały one uwzględnione w poniższych 
zestawieniach.

Oprócz tego w ciągu roku następują porejestracyjne zmiany nazw handlowych zarejestrowanych 
produktów leczniczych, na skutek czego niektóre marki znikają z wykazów rejestracyjnych, a na ich miej-
sce mogą pojawić się inne. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych nie prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów dokonanych zmian poreje-
stracyjnych.

SKRÓCENIA OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLEŃ

Niektóre produkty lecznicze są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Wy-
kaz produktów leczniczych usuniętych z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco Ko-
misja Europejska. Natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych od roku 2012 przygotowywuje zestawienia produktów leczniczych skreślonych z rejestru na 
wniosek podmiotów odpowiedzialnych, jednak nie publikuje ich na swojej stronie internetowej lub w Biu-
letynie Informacji Publicznej, lecz jedynie udostępnia Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi 
Farmaceutycznemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W roku 2013 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych wydał, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 862 decyzje o skróceniu okresu ważności 
pozwolenia (w roku 2012: 545), oznaczających skreślenie z Rejestru 308 marek produktów leczniczych 
(w roku 2012: 254). Warto zwrócić uwagę, że liczby te stanowią odpowiednio ok. 111% i ponad 73% w sto-
sunku do wydanych w roku 2013 decyzji rejestracyjnych i zarejestrowanych marek produktów leczniczych 
(w roku 2012: odpowiednio 43% i 41%). To ewenement: w ubiegłym roku więcej produktów leczniczych 
skreślono z polskiego Rejestru, niż do niego wpisano !

W roku 2013 Komisja Europejska wycofała z unijnego Rejestru, na wniosek podmiotów odpowie-
dzialnych, 10 marek produktów leczniczych (w roku 2012: 19), co stanowi ponad 12% w stosunku do liczby 
zarejestrowanych marek produktów leczniczych (w roku 2012: 29%).

Tabela 21. Liczba wydanych decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia produktów leczniczych w po-
szczególnych miesiącach roku 2013.

2013
Decyzje skracające

PL UE

Styczeń 119 1

Luty (UE) 0

Marzec (UE) 2

Luty – Marzec (PL)* 145
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Kwiecień 49 3

Maj 32 0

Czerwiec 16 1

Lipiec 136 0

Sierpień 34 0

Wrzesień 127 1

Październik 42 1

Listopad 30 1

Grudzień 132 0

2013 862 10
*Urząd Rejestracji udostępnił zbiorcze zestawienie za luty i marzec 2013

Tabela 22. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2013 roku skrócono okres ważności pozwole-
nia, według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki produktów leczniczych

PL UE

A – Przewód pokarmowy i metabolizm 40 1

B – Krew i układ krwiotwórczy 11 2

C – Układ sercowo-naczyniowy 81 5

D – Leki stosowane w dermatologii 1 0

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 15 0

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin 2 0

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 15 0

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 26 1

M – Układ mięśniowo-szkieletowy 7 1

N – Układ nerwowy 73 0

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty 1 0

R – Układ oddechowy 28 0

S – Narządy zmysłów 6 0

V – Preparaty różne 2 0

Suma 308 10
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Tabela 23. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2013 roku skrócono okres ważności pozwole-
nia, według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki produktów leczniczych

PL UE

Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę) 275 9

Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stoso-
wania, przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i le-
czeniu pacjentów z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

3 1

Rpw – lek odurzający lub psychotropowy wydawany wyłącznie z prze-
pisu lekarza na recepcie oznaczonej symbolem Rpw 5 -

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 12 -

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez 
recepty) 13 0

Kategorie dostępności Rpw i Lz występują w polskim systemie prawnym – ich odpowiednikiem w przepi-
sach europejskich jest kategoria dostępności Rpz.

Tabela 24. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których skrócono w Polsce w 2013 roku okres ważności 
pozwoleń dla największej liczby marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Pfizer 25

Teva 18

+pharma 16

Arrow Poland 15

Specifar 13

Actavis 11

Stada 9

Gedeon Richter 8

Merck Sharp & Dohme 7

Polpharma 7

Sandoz 7

Tabela 25. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których wycofano z unijnego Rejestru w 2013roku najwięcej 
marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Merck Sharp & Dohme 3

Novartis Europharm 2

Skrócenia okresu ważności pozwoleń wynikają najczęściej ze zmian polityki marketingowej firm far-
maceutycznych, a także zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre starsze leki zastępowane przez leki 
nowsze i lepsze lub zmniejszenia poziomu sprzedaży i opłacalności produkcji przy dużej konkurencji leków, 
rejestrowanych często w dużej liczbie marek dla tej samej substancji czynnej. Ponadto na skutek łączenia 
się firm farmaceutycznych następuje korekta asortymentu leków w połączonej firmie, skutkująca najczęś-
ciej skreśleniem z Rejestru jednej z dublujących się marek leków o tej samej substancji czynnej.
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Liczba skreślonych z Rejestru marek leków w ramach klas terapeutycznych i substancji czynnych jest także 
pochodną liczby marek dotychczas zarejestrowanych. Najwięcej skróceń okresu ważności pozwoleń doty-
czyło następujących grup produktów:
	w Rejestrze polskim:

•	 klasa A - inhibitory pompy protonowej: 18 marek, w tym ezomeprazol 7 marek i pantoprazol 6 
marek; nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe: 12 marek, w tym pioglitazon 6 marek, gliklazyd 3 
marki i repaglinid 3 marki;

•	 klasa B – nieheparynowe inhibitory agregacji płytek krwi: 10 marek, w tym klopidogrel 9 marek;
•	 klasa C – inhibitory konwertazy angiotensyny: 11 marek, w tym peryndopryl: 6 marek; po-

łączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny z lekami moczopędnymi: 7 marek, w tym 
peryndopryl+indapamid 6 marek; antagoniści angiotensyny II: 22 marki, w tym walsartan 7 ma-
rek, irbesartan 7 marek, kandesartan 3 marki; połączenia antagonistów angiotensyny II z lekami 
moczopędnymi: 11 marek, w tym  kandesartan+hydrochlorotiazyd 3 marki; inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A: 14 marek, w tym atorwastatyna 8 marek, rosuwastatyna 
4 marki;

•	 klasa G – stosowany w zaburzeniach erekcji sildenafil 4 marki; antagonista receptorów 
α-adrenergicznych tamsulozyna 4 marki;

•	 klasa L - analogi pirymidyny: gemcytabina 4 marki; taksany: docetaksel 3 marki; antyandrogen: 
bikalutamid 4 marki; inhibitory enzymów: 10 marek, w tym letrozol 5 marek, anastrozol 3 marki; 
lek selektywnie hamujący układ odpornościowy: kwas mykofenolowy 4 marki;

•	 klasa M – niesterydowy lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny meloksykam 3 marki;
•	 klasa N – opioidy pochodne fenylopiperydyny: fentanyl 3 marki; leki przeciwpadaczkowe: 10 ma-

rek, w tym topiramat 5 marek, lewetyracetam 3 marki; przeciwparkinsonowi agoniści dopaminy: 
8 marek, w tym pramipeksol 5 marek, ropinirol 3 marki; neuroleptyki: 16 marek, w tym kwetiapi-
na 7 marek, olanzapina 5 marek; przeciwdepresyjne selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny: 6 marek, w tym escytalopram 3 marki; antycholinoesterazy przeciw demencji: 11 ma-
rek, w tym donepezyl 6 marek, rywastygmina 5 marek;

•	 klasa R - antagoniści receptorów leukotrienowych: 15 marek, w tym montelukast 14 marek; lek 
przeciwhistaminowy: dezloratadyna 5 marek;

	w Rejestrze unijnym:
•	 klasa B – inhibitory agregacji płytek krwi: 2 marki;
•	 klasa C – inhibitory reniny: 2 marki; wpływające na stężenie lipidów połączenie kwas 

nikotynowy+laropiprant 3 marki.

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

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
Przygotowanie zestawienia szczegółowego: Krystyna Skrzyńska

IMS Health
2014-04-11

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Omeprazole: Omeprazol Biofarm to 31. zarejestro-
wana marka omeprazolu, natomiast Bioprazol Bio 
Max w dawce 20 mg to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonego wcześniej preparatu Bioprazol 
Bio w dawce 10 mg. W postaci doustnej na rynek 
wprowadzono 18 marek: Bioprazol i od maja 2009 
Bioprazol Bio (Biofarm), Gasec Gastrocaps (Mepha), 
Helicid i od marca 2012 Helicid Forte (Zentiva), 
Losec (AstraZeneca; lek oryginalny), Ortanol Max 
i Ortanol Plus (Sandoz), Polprazol (Polpharma) i od 
stycznia 2010 Polprazol Acidcontrol (Polpharma; 
zmiana nazwy z Polprazol dla dawki 10 mg) oraz od 
maja 2009 Polprazol PPH (Polpharma), Prazol i od 
czerwca 2011 Prazol Neo (Polfa Pabianice), od lip-
ca 2007 Loseprazol (Pro.Med.CS), od sierpnia 2008 
Progastim (Recordati), od grudnia 2008 Agastin 
(Liconsa; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omolin), od grudnia 2010 Piastprazol (Aflofarm), od 
lutego 2011 Ultop (Krka), od marca 2012 Heligen 
(Mylan), od czerwca 2012 Goprazol (S-Lab; lek zare-
jestrowany pierwotnie przez firmę Polpharma pod 
nazwą Polprazol PPH), od września 2012 Omepra-
zolum 123ratio (lek wprowadzony na rynek od maja 
2009 pod nazwą Tulzol, następnie zmiana nazwy na 
Omeprazolum 123ratio), od maja 2013 Omeprazole 
Genoptim (Synoptis; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Groprazol przez Polfę Grodzisk, któ-
remu zmieniono nazwę na Omeprazol APPH, na-
stępnie wprowadzono na rynek od maja 2011 pod 
nazwą Omeprazole Phargem, po czym zmieniono 
nazwę na Omeprazole Genoptim), od stycznia 2014 

Polprazol Max (Medana Pharma; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omeprazol Medana, z kolei 
zmiana nazwy na Polprazol Optima, a następnie na 
Polprazol Max) i od marca 2014 Ventazol (Temap-
harm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omeprazol Quisisana).
Spośród nich bez recepty jest dostępnych 6 leków: 
Bioprazol Bio, Ortanol Max, Piastprazol, Polprazol 
Acidcontrol, Polprazol Max i Prazol Neo.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bostomac (Chemo 
Iberica), Ipegen (Jenson Pharmaceutical Services), 
Losec Pro (Bayer), Nozer (Ranbaxy) i Nozer Med 
(Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omeprazole Ranbaxy), Omeprazol Accord (Accord 
Healthcare), Omeprazole Zentiva, Ortanol (Sandoz; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omar), 
Omar Max (Sandoz), Omeprazamyl (Jenson Phar-
maceutical Services; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Omejenson), Omeprazol Aurobindo, 
Omeprazole-1A Pharma, Omeprazol Generics (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeprazole 
Jenson), Omeprazol Medana (Medana Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 4 marki prepara-
tów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), Losec (AstraZe-
neca), Ortanol (Sandoz; nastąpiła zmiana nazwy na 
Omeprazol Sandoz, ale lek pod nową nazwą jeszcze 
nie został wprowadzony na rynek) i od listopada 
2009 Polprazol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie preparat iniekcyj-
ny Omeprazol Mylan.
Skreślono z Rejestru: Exter (Rubio; lek był obecny 
na rynku), Gasec (Mepha), Losec 10 (AstraZene-
ca), Omepragal (BMM Pharma), Omeprazol Arrow 
(Arrow Poland; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Ulzol przez Plivę Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol Pliva, a na koniec 
na Omeprazol Arrow), Omeprazol-Egis, Omeprazol 

W marcu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 57 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obro-
tu w Polsce, obejmujących 24 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substan-
cja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych 
już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu 
preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery 

pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-
-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2014 
r.” został opublikowany przez Urząd 15 kwietnia 2014.
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Quisisana, Omeprazol-Ratiopharm inj., Omeprazol-
-Stada, Omeprazol Teva (postać iniekcyjna była 
obecna na rynku od czerwca 2009), Ortanol MUT 
(Sandoz), Prazigast (Jelfa; lek był obecny na rynku 
od czerwca 2009), Sinomenorm (+Pharma).
Pantoprazole: Tecta i Surmera (oba: Takeda) to od-
powiednio 47. i 48. zarejestrowana marka pantopra-
zolu. Na rynek wprowadzono 24 marki: Controloc 
i od czerwca 2009 Controloc Control (Takeda; lek 
oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc (Adamed), 
od listopada 2007 Contix (Lekam), od grudnia 2007 
Nolpaza (Krka), od września 2008 Panogastin (Phar-
maSwiss), od października 2008 IPP (Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol (Apotex) 
oraz Pantoprazol Sandoz, od sierpnia 2009 Con-
tracid (Farma-Projekt), od marca 2010 Panprazox 
tabl. (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Nucleus jako Zoramyl, po wprowadzeniu na 
rynek jako Panprazox skreślony z Rejestru; następ-
nie przejęcie leku Pantoprazole Phargem i zmia-
na nazwy na Panprazox), od lipca 2010 Pantogen 
(Generics), od sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; lek 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tifizol przez 
firmę Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic (Farmacom; 
lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony na rynek w listopa-
dzie 2008 pod nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 
2011 Contix ZRD (Lekam), od czerwca 2011 Panrazol 
(Actavis), od października 2011 Prazopant (Actavis), 
od lutego 2012 Pantoprazole Arrow (Actavis), od 
marca 2012 Pantopraz (Biofarm), od sierpnia 2012 
Pantoprazol 123ratio (lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Pharmafile pod nazwą Neutroflux), 
Pantoprazole Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals) 
i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 Pan-
toprazole Reig Jofre, od października 2012 Ozzion 
(Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panto-
prazol Pharmaheads) i od grudnia 2013 Panzol Pro 
(Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Apotex). Wśród nich w postaci iniekcji 
wprowadzono 5 leków: Controloc (Takeda), Nolpaza 
(Krka), Pantoprazole Reig Jofre, Pantoprazol Sandoz 
i Prazopant (Actavis). Bez recepty dostępnych jest 
7 leków: Anesteloc Max (Adamed), Contix ZRD (Le-
kam), Controloc Control (Takeda), Nolpaza Control 
(Krka), Pantoprazol 123ratio, Panzol Pro (Apotex), 
Prazolacid (ICN Polfa Rzeszów).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Acidwell (Sandoz), Adozol (+Pharma), 

Dialoc (Distriquimica), Gastronorm (+Pharma), 
Gastrowell i Gastrowell Control (Sun-Farm), Nel-
gast (Glenmark Pharmaceuticals), Pamyl (Mylan), 
Panglen (Glenmark), Pantopraz Bio (Biofarm; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharmafile 
pod nazwą Zolepharm), Pantoprazole Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Macleods), Pantoprazole Olinka (Teva), 
Pantoprazole Phargem, Pantoprazole Wockhardt, 
Pantoprazol Krka, Pantoprazol-Ratiopharm inj., Pan-
toprazol Tecnimede, Pompec (Adamed), Prazafile 
(Pharmafile), Ranloc Med (VVB), a także 4 leki OTC 
z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control, Pan-
tozol Control, Pantecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Takeda). W postaci iniekcji nie pojawiły 
się jeszcze w obrocie 2 leki: Panprazox (Polpharma) 
i Pantoprazol-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Dyspex (Takeda), Gastropant 
(Mepha), Gastrostad Inj (Stada), Pantodia (Diamed), 
Pantomed (Ratiopharm), Pantoprazol BMM Phar-
ma, Pantoprazol Mepha, Pantoprazol Polfa Łódź, 
Pantoprazol-Ratiopharm tabl. (lek był obecny na 
rynku od czerwca 2008), Pantul (Gerot), Prasec (Ra-
tiopharm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Pantomol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), Pre-
vifect (Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; lek zarejestro-
wany początkowo pod nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher, a następnie pod nazwą Pra-
sec 20 mg przez firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva 
Kraków).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne 
mocznika

Glimepiride: Glimepiryd SymPhar to 17. zarejestro-
wana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 
14 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), 
GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 
2006 Glidiamid (PharmaSwiss), 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 Sy-
mglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) 
i Glemid (Egis), od maja 2011 Glimepiride Accord 
(Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej 
przez Astron Research pod nazwą Glimepiride As-
tron) i od października 2011 Glitoprel (Polfarmex).
Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty Glimegamma (Wörwag) i Glimepiride 
Aurobindo.
Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo-Glim 



Nowe rejestracje i nowości na rynku

60 Aptekarz Polski, 92(70e) kwiecień 2014

►

►(Apotex), Betaglid (Teva Kraków; preparat wprowa-
dzony na rynek w styczniu 2006), Everyl (GlaxoSmi-
thKline, Poznań), GlimeGen (Generics), Glimepiride-
-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), 
Glimepiride Arrow (Arrow Poland; lek był obecny 
na rynku od stycznia 2009), Glimepiride Sanwin 
(Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride 
Winthrop (Winthrop Medicaments), Glimepirid-Ra-
tiopharm (lek był obecny na rynku od lutego 2006), 
GlimTek (Ratiopharm), GlimTeva (Teva), Glindia 
(Gedeon Richter), Lamar (Polfa Warszawa; lek był 
obecny na rynku od marca 2012), Limeral (+Pharma; 
lek był obecny na rynku od marca 2007), Meglimid 
(Krka), Melyd (Stada; lek był obecny na rynku od 
sierpnia 2006), Oltar (Menarini; lek był obecny na 
rynku).

B – KREW I UKłAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z wy-
łączeniem heparyny)

Cilostazol: Cilozek (Adamed) i Noclaud (Egis) to 
odpowiednio 2. i 3. zarejestrowana w Polsce marka 
cilostazolu. Nie pojawił się jeszcze na rynku Decilo-
sal (Sandoz).

C – UKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie 
krwi

Bosentan: Bosentan Sandoz to 4. zarejestrowana 
marka bosentanu. Do sprzedaży wprowadzono 
Tracleer (Actelion). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Bopaho (Zentiva), Stayveer (Marklas).

C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki oszczędza-
jące potas; C03DA – Antagoniści aldosteronu

Eplerenone: Eplerenon Bluefish to 9. zarejestrowa-
na marka eplerenonu. Na rynek wprowadzono 3 
leki: Inspra (Pfizer; lek oryginalny), od kwietnia 2013 
Eleveon (Zentiva) i od czerwca 2013 Nonpres (Polfa 
Pabianice). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Aldospir (Biofarm), Eplerenotif (Alfred E. Tiefenba-
cher), Eplerium (Liconsa), Espiro (Polpharma) i Ple-
recard (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Eridanus 
(Gedeon Richter Polska).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BX - Inhibitory konwertazy 
angiotensyny w innych połączeniach; C09BX01 
– Peryndopryl, amlodypina i indapamid

Perindopril arginine+amlodipine+indapamide: 
Arplexam (Anpharm) i Triplixam (Servier), w 5 kom-
binacjach dawek, to odpowiednio 1. i 2. zarejestro-
wany lek o podanym składzie.
Zarejestrowano także preparat Co-Amlessa (Krka) 
różniący się solą peryndoprylu, zawierający peryn-
dopryl tert-butyloaminę.

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożo-
ne; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki 
moczopędne; C09DA03 – Walsartan w połą-
czeniach z lekami moczopędnymi

Valsartan+hydrochlorothiazide: Valsartan HCT 
Fair-Med to rozszerzenie względem zarejestrowa-
nych wcześniej innych zestawień dawek. Zarejestro-
wano 19 marek preparatów o podanym składzie. Na 
rynek wprowadzono 12 leków: Co-Diovan (Novar-
tis), 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 (PharmaSwiss), od 
sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), 
od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 
2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Val-
sotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT 
(Polpharma) i od lutego 2014 ApoValsart HCT (Apo-
tex) oraz Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka. 
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Avasart HCT (Polfarmex; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Valsartan HCT Bluepharma) 
Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Fair-Med, 
Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Val-
sartan + hydrochlorothiazide Aurobindo (S-Lab) 
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 + 
HCT Arrow (Arrow Poland; lek był obecny na rynku 
od maja 2012), Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva 
(Teva).

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D02/D02A – Preparaty zmiękczające i osłania-
jące; D02AB – Preparaty z cynkiem

Zinc oxide: Maść cynkowa (Prolab) to preparat 
galenowy wytwarzany dawniej przez wielu produ-
centów. Pozwolenia na jego wytwarzanie posiadają 
obecnie także: Aflofarm, Amara, Avena, Coel, Elissa, 
Gemi, Ziołolek.
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►

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWY I HORMONY 
PłCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04B –Leki urologicz-
ne; G04BD – Leki stosowane w częstomoczu 
i nietrzymaniu moczu

Solifenacin: Solifenacin PMCS (Pro.Med.CS) to 1. 
zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wpro-
wadzono lek oryginalny Vesicare (Astellas).

H – LEKI HORMONALNE DZIAłAJąCE OGÓLNIE, 
Z WYłąCZENIEM HORMONÓW PłCIOWYCH 

I INSULIN
H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy; 
H03A – Preparaty z tarczycy; H03AA – Hor-
mony tarczycy

Levothyroxine: Letrox (Berlin-Chemie) w 2 nowych 
dawkach to rozszerzenie względem dawek tego 
leku wprowadzonych wcześniej. Zarejestrowano 5 
marek preparatów lewotyroksyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: Eltroxin (Aspen), Euthyrox 
N (Merck) i Letrox (Berlin-Chemie). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku preparaty Levothyroxine Norpharm 
(Norpharm Regulatory Services) i Levothyroxine 
Teva. Skreślono z Rejestru: Euthyrox (Merck) i Thy-
rax Duotab (Organon).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE 
- Pochodne nitrofuranu

Furazidin (furagin): UROintima FuragiActive 
(OINPharma) to aktualnie 4. zarejestrowana marka 
furazydyny. Na rynek wprowadzono 3 leki: Furagi-
num Adamed, Furaginum Teva i od września 2011 
uroFuraginum (Adamed).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOŚCIOWY

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

Imatinib: Imatinib Teva Pharmaceuticals to 20. 
zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wpro-
wadzono 8 leków: Glivec (Novartis; lek oryginalny), 
od czerwca 2013 Nibix (Adamed), od października 
2013 Telux (Glenmark), od grudnia 2013 Imatinib 
Polfa (Polfa; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Imatinib Nobilus Ent), od lutego 2014 Imatenil 
(Biofarm) i Meaxin (Krka) oraz od marca 2014 Imati-
nib Teva i Imatinib Zentiva.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid (Egis), 
Imakrebin (Alvogen), Imatinib Actavis, Imatinib Ge-
nerics, Imatinib Glenmark, Imatinib Medac, Imavec 
(Helm), Kinacel (Celon), Leutipol (Polpharma), Leu-
zek (Nobilus Ent).

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy

Tramadol: Tramalgin (Sopharma) inj. to aktualnie 
10. zarejestrowana marka preparatów tramadolu.
Spośród zarejestrowanych preparatów iniekcyjnych 
na rynek wprowadzono 2 leki: Poltram (Polpharma) 
i Tramal (Stada).
Spośród zarejestrowanych doustnych preparatów 
jednodawkowych o standardowym uwalnianiu na 
rynek wprowadzono 3 leki: Poltram (Polpharma), 
Tramadol Synteza i Tramal (Stada), natomiast nie 
wprowadzono jeszcze preparatów Tramadol Auro-
bindo kaps. i Tramadol Vitabalans tabl..
Do sprzedaży wprowadzono 6 leków o przedłu-
żonym uwalnianiu: Poltram Retard (Polpharma), 
Tramal Retard (Stada), Tramundin (Norpharma), od 
czerwca 2007 Adamon SR (Meda) i Noax Uno (CSC 
Pharmaceuticals Handels) oraz od grudnia 2008 
Oratram (Molteni).
Spośród zarejestrowanych doustnych preparatów 
wielodawkowych (krople) na rynek wprowadzono 3 
leki: Poltram (Polpharma), Tramadol Synteza i Tra-
mal (Stada).
Spośród zarejestrowanych preparatów doodbytni-
czych (czopki) na rynek wprowadzono 1 lek: Tramal 
(Stada).
Skreślono z Rejestru: Ethypharm Tramadol 
(Ethypharm), Noax (CSC Pharmaceuticals Handels) 
w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej, Poltram Rapid (Polpharma), Tralgit (Zentiva), 
TramaLek (1A Pharma), Tramadol czopki (GlaxoSmi-
thKline, Poznań), Tramadol kaps. (Gedeon Richter 
Polska), Tramadol kaps. (Teva Kutno), Tramadol inj. 
(Teva Kraków), Tramadol-1A Pharma (wprowadzony 
wcześniej na rynek przez Sandoz pod nazwą Trama-
Hexal ID), Tramadol HCl P.S.S. Pharma retard (P.S.S. 
Pharma), Tramadol Retard (Lannacher), Tramadol-
-Stada, TramaHexal tabl. musujące i iniekcje (San-
doz; lek był obecny na rynku), TramaHexal krople 
(1A Pharma; w grudniu 2007 zmiana nazwy na 
Tramadol-1A Pharma), Tramal PR (Grünenthal; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Tramium), 
Tramcod (Polfa Warszawa), Travictol (Actavis; lek 
obecny na rynku od lutego 2008).
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► N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Pa-
racetamol, preparaty złożone z wyłączeniem 
leków psychotropowych

Paracetamol+pseudoephedrine: Theraflu Zatoki 
Extra (Novartis) zawierający 500 mg paracetamo-
lu to 3. zarejestrowana marka leków o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono Grippokaps 
(Hasco-Lek) zawierający 250 mg paracetamolu. Nie 
pojawił się jeszcze na rynku Coldrex KTR (GlaxoSmi-
thKline) zawierający 500 mg paracetamolu. Wszyst-
kie preparaty zawierają 30 mg pseudoefedryny.

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – 
Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidem: Zolpidem Vitama to 18. zarejestrowana 
marka zolpidemu. Do sprzedaży wprowadzono 11 
leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Stil-
nox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic 
(Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 
Polsen (Polfa Pabianice), od lutego 2007 Onirex 
(Orion) i ZolpiGen (Generics), od grudnia 2009 Apo-
-Zolpin (Apotex) i od listopada 2012 Noxizol (Acta-
vis). Nie wprowadzono dotychczas na rynek prepa-
ratów: Edluar (Meda), Insom (Vulm; zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Sonirem 
(Italfarmaco), Zolpidem IPCA (Synoptis), Zolpidem 
Vitabalans, Zoltis (Biofarm). Skreślono z Rejestru: 
Sanval (Sandoz; lek był obecny na rynku), Sendimol 
(Egis), Zolpidem Pfizer, Zonadin (Teva Kraków) i Zo-
ratio (Ratiopharm; lek wprowadzony na rynek od 
października 2006).

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

Gabapentin: Gabrion (Orion) to aktualnie 9. za-
rejestrowana marka gabapentyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 preparatów: Neurontin (Pfizer; lek 
oryginalny), od sierpnia 2006 Gabapentin Teva, od 
czerwca 2009 Neuran (Ranbaxy), od stycznia 2010 
Symleptic (SymPhar), od września 2010 Gabagam-
ma (Wörwag Pharma) i od listopada 2010 Gabatem 
(Temapharm). Nie zostały dotąd wprowadzone: 
Gabapentin Aurobindo, Grimodin (Egis). Skreślono 
z Rejestru: GabaLek (Sandoz), Gabalept (Teva Kra-
ków; lek zarejestrowany początkowo jako Gabapen-
tin), Gabaneural (Actavis), Gabapentin Chiesi (pre-
parat wprowadzony początkowo pod nazwą Gaba-
pentin Torrex, a od czerwca 2010 jako Gabapentin 
Chiesi), Gabapentin Stichting (Sandoz), Gabapentin 
tabl. powl. (Teva Kraków), Gabax (Norton), Gordius 
(Gedeon Richter), Izumyl (Jenson Pharmaceutical 
Services) i Neuroplex (Tabuk Poland).

N05 – Leki psychotropowe; N05B – Leki prze-
ciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Lorazepam: Lorazepam Orion to 2. zarejestrowana 
marka lorazepamu. Do sprzedaży wprowadzono 
Lorafen (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu se-
rotoniny

Sertraline: ApoSerta (Apotex) to 16. zarejestro-
wana marka sertraliny. Na rynek wprowadzono 13 
leków: Asentra (Krka), Asertin (Biofarm), Sertralinum 
123ratio (rejestracja V 2007 jako SerTeva, III 2008 
zmiana nazwy na Apresia, XII 2008 wprowadzenie 
na rynek; IX 2009 zmiana nazwy na Luxeta; XI 2011 
zmiana nazwy na Sertralinum 123ratio), Stimuloton 
(Proterapia), Zoloft (Pfizer; lek oryginalny), Zotral 
(Polpharma), od lipca 2006 Setaloft (Actavis), od 
października 2007 Sertagen (Generics), od marca 
2009 Sertraline Aurobindo, od października 2010 
Sertranorm (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Actavis jako Sertralin Actavis), od kwiet-
nia 2011 Miravil (Orion), od marca 2013 Sertralina 
Krka i od grudnia 2013 Sertraline Bluefish. Nie zo-
stały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Restaline 
(Farmalider) i Zortral Pro (J&P Pharma).
Skreślono z Rejestru: Antideprimal (Jelfa), Exazol 
(Expharm), Sertiva (Sandoz), Sertraline-1A Pharma 
(1A Pharma; preparat wprowadzony uprzednio na 
rynek pod nazwą SertaHexal), Sertraline Arrow (Ar-
row Poland; lek był obecny na rynku od września 
2008), Sertraline Pliva (Teva Kraków; preparat wpro-
wadzony wcześniej na rynek pod nazwą Luxeta), 
Setaratio (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od 
lipca 2006) i Tralix (Sanofi-Synthelabo, Rzeszów).

N06D – Leki przeciw demencji;
N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigmine: Rivastigmine Sandoz w postaci sy-
stemów transdermalnych to rozszerzenie względem 
zarejestrowanych wcześniej kapsułek, a 11. zareje-
strowana marka transdermalna. Zarejestrowano 30 
marek rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 
16 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierp-
nia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax 
(Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic 
(PharmaSwiss), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion 
i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon 
(SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pa-
bianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Riva-
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stigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin 
Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan 
kapsułki, od stycznia 2012 Signelon (Synteza), od 
lutego 2012 Rivastigmine Actavis, od października 
2013 Permente (Alvogen) i od stycznia 2014 Rywa-
stygmina Apotex.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zenti-
va; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Aci-
no pod nazwą Werendi), Ivagalmin (Genepharm), 
Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma 
Group), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-
-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Phar-
ma, Rivastigmine Aurobindo, Rivastigmine Hexal, 
Rivastigmine Mylan system transdermalny (lek za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Rivastigmine 
Acino), Rivastigmine Sandoz, Rivoder (Welding), 
Rywastygmina-Neuraxpharm.
Skreślono z Rejestru: Resymtia (Abbott), Rivastigmin 
+Pharma, Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-
-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Syn-
thon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine 
Teva kaps. (lek był dostępny na rynku od grudnia 
2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefen-
bacher), Rivastigmine Torrent, Rivastigmin Welding, 
Rivastin (Polpharma), Rivastinorm (+Pharma), Rive-
ka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011).

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu
Memantine: Cognomem (Zentiva) to 26. zarejestro-
wana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 
10 leków: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listo-
pada 2012 Biomentin (Biofarm), od sierpnia 2013 
Nemdatine (Actavis), od października 2013 Marixi-
no (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), od listopada 
2013 Merandex (Axxon) i Mirvedol (Gedeon Richter 
Polska), od stycznia 2014 Memantine Mylan (Gene-
rics) i Memigmin (Egis) oraz od lutego 2014 Polma-
tine (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Marbodin (Stada), Memabix (Adamed), Memantine 
Accord (Accord Healthcare), Memantine Alvogen, 
Memantine Glenmark, Memantine Lek (Pharma-
then), Memantine Merz, Memantine Orion, Me-
mantine Ratiopharm, Memantine Teva, Memantyna 
Abdi, Memantyna Neuropharma (Neuraxpharm), 
Tormoro (Abbott), Xapimant (Sandoz) i Zemertinex 
(PharmaSwiss).

N07 – Inne leki działające na układ nerwo-
wy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; 

N07BC – Leki stosowane w uzależnieniu od 
opioidów;

Methadone: Misyo (Inn-Farm) w postaci 1% kon-
centratu do sporządzania roztworu doustnego 
to 2. zarejestrowana marka metadonu. Na rynek 
wprowadzono Methadone hydrochloride Molteni 
w postaci syropu.

R – UKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03B – Inne leki 
stosowane w obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych, preparaty wziewne; R03BA – 
Glikokortykosteroidy

Budesonide: Budesonide Billev Pharma zawiesi-
na do nebulizacji to 9. zarejestrowana w tej klasie 
marka budesonidu. Do sprzedaży wprowadzono 7 
marek: Budiair (Chiesi), Miflonide (Novartis), Pulmi-
cort i Pulmicort Turbuhaler (AstraZeneca), od lipca 
2012 Nebbud (Teva), od listopada 2012 Budesonide 
Easyhaler (Orion; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Neplit Easyhaler), od marca 2013 Budelin 
Novolizer (Meda; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Tafen Novolizer) i od lipca 2013 Ribuspir 
(Chiesi). Nie pojawił się jeszcze na rynku Nebucort 
(Teva).

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Inne leki 
przeciwinfekcyjne

Moxifloxacin: Monafox (Adamed) to 3. zarejestro-
wany okulistyczny lek z moksyfloksacyną, Na rynek 
wprowadzono od stycznia 2010 lek oryginalny Vi-
gamox (Alcon). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Floxitrat Ofta (Sandoz).

2014-04-29
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gui-
delines for ATC Classification and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index 
with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastoso-
wanie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych 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, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – MARZEC 2014

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłą-
czeniem insulin; A10BX – Inne leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin

Albiglutide: Eperzan (GlaxoSmithKline) podawany 
podskórnie raz w tygodniu jest wskazany w lecze-
niu cukrzycy typu 2. u osób dorosłych w celu po-
prawienia utrzymywania pożądanego stężenia glu-
kozy we krwi (kontroli glikemii) w: monoterapii, gdy 
sama dieta i aktywność fizyczna nie wystarczają do 
odpowiedniej kontroli glikemii u pacjentów, u któ-
rych stosowanie metforminy uznano za niewłaściwe 
z powodu przeciwwskazań lub nietolerancji; dołą-
czonym leczeniu skojarzonym z innymi produktami 
leczniczymi obniżającymi poziom glukozy, w tym 
insuliną podstawową, gdy te produkty, w połącze-
niu z dietą i aktywnością fizyczną, nie zapewniają 
odpowiedniej kontroli glikemii.
Albiglutyd jest zrekombinowanym białkiem fu-
zyjnym składającym się z dwóch kopii 30-amino-
kwasowej sekwencji zmodyfikowanego ludzkiego 
glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) połączo-
nych szeregowo z albuminą ludzką w drodze fuzji 
genowej. Albiglutyd jest wytwarzany w komórkach 
Saccharomyces cerevisiae z wykorzystaniem techni-
ki rekombinacji DNA. Albiglutyd jest agonistą re-
ceptora GLP-1, który zwiększa wydzielanie insuliny 
zależne od glukozy. Albiglutyd spowalnia również 
opróżnianie żołądka.

C – UKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie 
krwi

Riociguat: Adempas (Bayer) jest wskazany w le-
czeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nad-
ciśnienia płucnego (CTEPH, ang. Chronic throm-

boembolic pulmonary hypertension) u dorosłych 
pacjentów z klasą czynnościową II do III wg WHO: 
z nieoperowalnym CTEPH; z przetrwałym lub na-
wrotowym CTEPH po leczeniu chirurgicznym; 
w celu poprawy wydolności wysiłkowej. Ponadto 
w monoterapii lub w skojarzeniu z antagonistami 
receptora endoteliny jest wskazany w leczeniu tęt-
niczego nadciśnienia płucnego (PAH, ang. Pulmo-
nary arterial hypertension) u dorosłych pacjentów 
z klasą czynnościową II-III wg WHO w celu popra-
wy wydolności wysiłkowej. Skuteczność wykazano 
wśród populacji pacjentów z PAH z etiologią idio-
patycznego lub dziedzicznego PAH lub PAH zwią-
zanego z chorobą tkanki łącznej.
Riocyguat jest stymulatorem rozpuszczalnej cykla-
zy guanylanowej (sGC), enzymu w układzie serco-
wo-naczyniowym i receptora dla tlenku azotu (NO). 
Gdy NO wiąże się z sGC, enzym katalizuje syntezę 
cząsteczki sygnalizacyjnej cyklicznego guanozy-
nomonofosforanu (cGMP). Wewnątrzkomórkowy 
cGMP odgrywa ważną rolę w procesach regulacyj-
nych, które mają wpływ na napięcie naczyniowe, 
proliferację, włóknienie i zapalenie. Nadciśnienie 
płucne jest powiązane z dysfunkcją śródbłonka, za-
burzeniami syntezy NO i niewystarczającą stymu-
lacją szlaku NO-sGC-cGMP. Riocyguat ma podwój-
ny mechanizm działania. Uwrażliwia sGC na endo-
genny NO poprzez stabilizację wiązania NO-sGC. 
Stymuluje również bezpośrednio sGC, niezależnie 
od NO. Riocyguat odtwarza szlak NO-sGC-cGMP 
i prowadzi do zwiększenia wytwarzania cGMP, dzię-
ki czemu następuje znaczna poprawa naczyniowej 
hemodynamiki płucnej i zwiększenie wydolności 
wysiłkowej. Istnieje bezpośredni związek między 
stężeniem riocyguatu w osoczu a parametrami he-
modynamicznymi, takimi jak układowy i naczynio-
wy opór płucny , skurczowe ciśnienie krwi i pojem-
ność minutowa serca.

W marcu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 5 nowych substancji czynnych (albiglutyd, bedakilina - oznaczona jako lek sierocy, 
kabozantynib - oznaczony jako lek sierocy, lurazydon, riocyguat) oraz 2 substancji czynnych 
stosowanych już w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 

substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów 
Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWY I HORMONY 
PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03G – Gona-
dotropiny i inne stymulatory owulacji; G03GA 
– Gonadotropiny

Follitropin alfa: Bemfola (Finox Biotech) to 3. za-
rejestrowany lek zawierający folitropinę alfa. Do 
sprzedaży wprowadzono Gonal-F (Merck Serono). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku w Polsce Ovaleap 
(Teva).
Bemfola – wskazania do stosowania:
- u dorosłych kobiet: brak jajeczkowania (w tym ze-
spół policystycznych jajników - ang. Polycystic Ova-
rian Disease, PCOD) u kobiet, u których nie uzyskano 
odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu; 
stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych 
u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach 
technik rozrodu wspomaganego (ang. Assisted Re-
productive Technologies, ART), takich jak zapłod-
nienie pozaustrojowe (ang. In Vitro Fertilisation, 
IVF), dojajowodowe podanie gamet (ang. Gamete 
Intra-Fallopian Transfer, GIFT) oraz dojajowodowe 
podanie zygoty (ang. Zygote Intra-Fallopian Trans-
fer, ZIFT); w skojarzeniu z hormonem luteinizującym 
(LH) w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych 
u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH;
- u dorosłych mężczyzn: jednocześnie z ludzką go-
nadotropiną łożyskową (ang. human Chorionic Go-
nadotrophin, hCG) do stymulacji spermatogenezy 
u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym hipogona-
dyzmem hipogonadotropowym.
Folitropina alfa (rekombinowany ludzki hormon fo-
likulotropowy [r-hFSH]) jest wytwarzana metodą re-
kombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chiń-
skiego (ang. Chinese Hamster Ovary, CHO). Najważ-
niejszym działaniem wynikającym z pozajelitowego 
podania FSH u kobiet jest rozwój dojrzałych pęche-
rzyków Graafa. U kobiet z brakiem jajeczkowania 
celem leczenia folitropiną alfa jest rozwój pojedyn-
czego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po 
podaniu hCG uwolni się komórka jajowa.
Bemfola jest produktem leczniczym biopodobnym, 
tzn. wykazano jego podobieństwo pod względem 
jakości, bezpieczeństwa stosowania i skuteczności 
do referencyjnego produktu leczniczego Gonal-F 
(Merck Serono).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

J04 – Leki przeciwprątkowe; J04A – Leki sto-
sowane w leczeniu gruźlicy; J04AK – Inne leki 
stosowane w leczeniu gruźlicy

Bedaquiline: Sirturo (Janssen-Cilag) jest wskazany 
u dorosłych jako element odpowiedniego skojarzo-
nego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy 
płuc (ang. multidrug-resistant tuberculosis- MDR-
-TB), gdy nie można zastosować innego skuteczne-
go leczenia z powodu oporności lub nietolerancji. 
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne doty-
czące właściwego stosowania antybiotyków. Sirturo 
powinien być stosowany w skojarzeniu co najmniej 
z 3 produktami leczniczymi, na które wyizolowany 
od pacjenta patogen wykazał wrażliwość in vitro. 
Po zakończeniu leczenia należy kontynuować przyj-
mowanie pozostałych leków ze schematu. W razie 
braku wyników badań in vitro można rozpocząć le-
czenie produktem Sirturo w skojarzeniu co najmniej 
z 4 produktami leczniczymi, na które wyizolowa-
ny od pacjenta patogen będzie prawdopodobnie 
wrażliwy. Zaleca się stosowanie leku w terapii bez-
pośrednio nadzorowanej (ang. directly observed 
therapy, DOT).
Bedakilina jest diarylochinoliną. Wybiórczo hamuje 
syntetazę ATP (adenozyno 5’-trifosforan) prątków, 
kluczowy enzym biorący udział w wytwarzaniu 
energii Mycobacterium tuberculosis. Zahamowanie 
syntetazy ATP skutkuje działaniem bakteriobój-
czym na replikujące i niereplikujące prątki gruźlicy. 
Wewnątrzkomórkowe działanie bakteriobójcze be-
dakiliny głównie za pomocą makrofagów otrzew-
nowych i makrofagopodobnych linii komórkowych 
było większe, niż jej działanie pozakomórkowe. Be-
dakilina działa bakteriobójczo również na uśpione 
(niereplikujące) prątki gruźlicy. Ma działanie bak-
teriostatyczne na wiele niegruźliczych gatunków 
prątków. Mycobacterium xenopi, Mycobacterium 
novocastrense, Mycobacterium shimoidei i niegruź-
licze gatunki uważa się za dziedzicznie oporne na 
bedakilinę. Mechanizmy oporności prątków, które 
dotyczą bedakiliny, obejmują modyfikację docelo-
wego genu atpE. Nie wszystkie izolaty z wysokim 
MIC wykazują mutację genu atpE, co wskazuje na 
istnienie co najmniej jednego innego mechanizmu 
oporności. Izolaty ze zmniejszoną wrażliwością na 
bedakilinę wykazują mniejszą wrażliwość na klofa-
zyminę.
Substancja czynna preparatu została oznaczona jako 
lek sierocy decyzją Komisji Europejskiej z 26 VIII 2005.
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L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOŚCIOWY

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

Cabozantinib: Cometriq (TMC Pharma Services) 
jest wskazany w leczeniu pacjentów dorosłych z po-
stępującym, nieoperacyjnym, miejscowo zaawan-
sowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym 
tarczycy. W przypadku pacjentów, u których status 
mutacji genu RET pozostaje nieznany lub jest ne-
gatywny, przed każdorazowym podjęciem decyzji 
o leczeniu należy wziąć pod uwagę możliwość uzy-
skania mniejszych korzyści.
Kabozantynib jest małą cząsteczką, która hamu-
je wiele receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK), 
których aktywność przyczynia się do wzrostu nowo-
tworu i rozwoju naczyń, patologicznej przebudowy 
kości oraz przerzutowej progresji raka. Kabozanty-
nib był badany pod kątem działania hamującego 
względem szeregu kinaz i został zidentyfikowany 
jako inhibitor receptorów MET (białka receptoro-
we dla czynnika wzrostu hepatocytów) oraz VEGF 
(czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego). Po-
nadto kabozantynib hamuje inne kinazy tyrozyno-
we, w tym RET, receptor GAS6 (AXL), receptor czyn-
nika białek macierzystych (KIT) oraz fms-podobną 
kinazę tyrozynową 3 (FLT3). Kabozantynib wykazał 
dawkozależną inhibicję wzrostu nowotworu, regre-
sję nowotworu i (lub) hamował przerzuty w sze-
rokim spektrum nieklinicznych modeli nowotwo-
rowych. Skuteczność stosowania kabozantynibu 
obserwowano u pacjentów z rdzeniastym rakiem 
tarczycy z RET typu „dzikiego” lub zmutowanym.
Substancja czynna preparatu została oznaczona 
jako lek sierocy decyzją Komisji Europejskiej z 6 II 
2009.

M – UKłAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B 
– Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

Zoledronic acid: Zoledronic acid Teva Generics 
(Teva) to 26. zarejestrowana marka leków z kwasem 
zoledronowym. Na rynek wprowadzono 11 leków: 
Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 
Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid 
Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledro-
nic acid Actavis, od października 2013 Osporil (Egis) 
i Symdronic (SymPhar), od grudnia 2013 Acidum 
zoledronicum Medac i Zoledronic acid Zentiva 

oraz od stycznia 2014 Zoledronic acid Polpharma, 
wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym 
oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą 
nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) 
stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desi-
nobon (Alvogen), Zendractin (PharmaSwiss), Zo-
lacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid 
Accord (Accord Healthcare), Zoledronic acid Fre-
senius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic 
acid Mylan, Zoledronic acid Noridem (Noridem 
Enterprises), Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic 
acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic Fair-Med 
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa 
oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, 
Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Phar-
ma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpo-
wiadających lekowi Aclasta.
Zoledronic acid Teva Generics w dawce 5 mg/100 
ml (roztwór do wlewów) wskazany jest w leczeniu:
- osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u doro-

słych mężczyzn, u których występuje zwiększone 
ryzyko złamań kości, w tym pacjentów, którzy 
przebyli ostatnio niskoenergetyczne złamanie 
szyjki kości udowej;

- osteoporozy związanej z długotrwałą terapią gli-
kokortykosteroidami stosowanymi ogólnoustro-
jowo u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, 
u których występuje zwiększone ryzyko złamań;

- choroby Pageta kości u dorosłych.
Kwas zoledronowy należy do grupy bisfosfonia-
nów zawierających azot i działa głównie na kości. 
Jest inhibitorem zależnej od osteoklastów resorpcji 
kości. Selektywne działanie bifosfonianów na tkan-
kę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do 
zmineralizowanej kości. W długookresowych bada-
niach na zwierzętach wykazano, że kwas zoledro-
nowy hamuje resorpcję kości nie wpływając nega-
tywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości 
mechaniczne tkanki kostnej. Syntaza pirofosforanu 
farnezylu jest głównym molekularnym miejscem 
wiązania kwasu zoledronowego w osteoklastach. 
Długi czas trwania działania kwasu zoledronowego 
przypisuje się jego wysokiemu powinowactwu do 
wiązania się z miejscem aktywnym cząsteczki syn-
tazy pirofosforanu farnezylu (FPP) i silnemu powi-
nowactwu do minerałów kości. Leczenie kwasem 
zoledronowym gwałtownie zmniejszało zwiększo-
ną w okresie pomenopauzalnym szybkość obrotu 
kostnego. Najmniejszą wartość dla markerów re-
sorpcji obserwowano po 7 dniach, a dla markerów 
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tworzenia - po 12 tygodniach. Od tego momentu 
następowała stabilizacja markerów kostnych w za-
kresach właściwych dla okresu przed menopauzą. 
Nie obserwowano postępującego zmniejszenia 
wartości markerów obrotu kostnego po powtórnym 
podaniu leku po upływie roku.

N – UKłAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuro-
leptyczne; N05AE – Pochodne indolu

Lurasidone: Latuda (Takeda) jest wskazana do sto-
sowania w leczeniu schizofrenii u dorosłych pa-
cjentów w wieku 18 lat i starszych. Lurazydon jest 
środkiem wybiórczo blokującym działanie dopami-
ny i monoamin. Lurazydon silnie wiąże się z dopa-
minergicznymi receptorami D2 i serotoninergiczny-
mi receptorami 5-HT2A i 5-HT7 z powinowactwem 
wynoszącym, odpowiednio, 0,994; 0,47 i 0,495 nM. 
Blokuje także receptory adrenergiczne α2c i α2a, 
wiążąc się z nimi z powinowactwem wynoszącym 
odpowiednio 10,8 i 40,7 nM. Lurazydon wykazuje 
także częściowe działanie agonistyczne na receptor 
5HT-1A, wiążąc się z nim z powinowactwem wyno-
szącym 6,38 nM. Lurazydon nie wiąże się z recep-
torami cholinergicznymi ani muskarynowymi. Me-
chanizm działania mniej istotnego metabolitu lura-
zydonu, ID-14283, jest podobny do mechanizmu 
działania lurazydonu. Obrazowanie metodą pozy-
tonowej tomografii emisyjnej wykazało, że lurazy-
don podawany zdrowym ochotnikom w zakresie 
dawek od 9 do 74 mg (10-80 mg chlorowodorku 

lurazydonu) powoduje zależne od dawki zmniejsze-
nie wiązania 11C-raklopridu, ligandu receptora D2/
D3, w obrębie jądra ogoniastego, skorupy i prążko-
wia brzusznego.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 17 II 2014 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza z 20 XII 2013, pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktu lecznicze-
go stosowanego u ludzi Onduarp (Boehringer 
Ingelheim), zarejestrowanego 24 XI 2011 – sub-
stancje czynne: telmisartan+amlodypina, klasa 
C09DB04;

•	 decyzja z 21 II 2014 dotycząca zniesienia zawie-
szenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Lu-
minity (Lantheus), zarejestrowanego 20 IX 2006, 
zawieszonego 25 V 2012 – substancja czynna: 
perflutren, klasa V08DA.

2014-04-11

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with 
DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- 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 Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

NOWOŚCI NA RYNKU – MARZEC 2014

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 
1. rejestracji

A02BC Omeprazole Ventazol Temapharm

PL 08.2011 
Omeprazol 
Quisisana, zm. 
09.2013 Ventazol

A10BX Lixisenatide Lyxumia Sanofi-Aventis UE 02.2013

B05BB01

Calcium chloride + magnesium 
chloride + malic acid + 
potassium chloride + sodium 
acetate + sodium chloride

Sterofundin ISO Braun PL 04.2013

W marcu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 31 nowych marek 
produktów leczniczych:
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C07AB Bisoprolol Bisoprolol Aurobindo Aurobindo PL 09.2011

C07AB Bisoprolol Sobycor Krka PL 12.2013

C08CA Amlodipine Amlodipine Vitabalans Vitabalans PL 01.2012

C09AA Ramipril Ivipril Bioton
PL 03.2012 
Ramipril +Pharma, 
zm. 09.2013 Ivipril

C09DA07 Telmisartan + 
hydrochlorothiazide

Telmisartan/ 
Hydrochlorothiazide 
Egis

Egis PL 07.2013

C10AA Rosuvastatin Rosutrox Biofarm PL 09.2013

D01AE Amorolfine Funtrol Axxon PL 07.2013

D06AX Bacitracin + neomycin + 
polymyxin B Polibiotic Health-Med PL 10.2011

D10AF Clindamycin + tretinoin Acnatac Meda PL 09.2013

G03AA15 Chlormadinone + 
ethinylestradiol Angiletta Actavis

PL 10.2012 
Dinostrine, zm. 
03.2013 Angiletta

G04BD Tolterodine Titlodine Pharmathen PL 12.2012

G04BE Sildenafil Sildenafil Genoptim Synoptis

PL 06.2013 
Sildenafil 
Jubilant, zm. 
11.2013 Sildenafil 
Genoptim

J01FA Azithromycin Azithromycin Actavis Actavis PL 03.2013

J05AG Nevirapine Viramune Boehringer 
Ingelheim UE 02.1998

L01BC Capecitabine Capecitabine Adamed Adamed

PL 07.2013 Actabi, 
zm. 01.2014 
Capecitabine 
Adamed

L01BC Capecitabine Capecitabine Teva Teva UE 04.2012

L01CB Etoposide Etoposid Actavis Actavis PL 06.2013

L01XE Imatinib Imatinib Teva Teva UE 01.2013

L01XE Imatinib Imatinib Zentiva Zentiva PL 07.2013

L04AB Infliximab Inflectra Hospira UE 09.2013

M05BA Zoledronic acid Zoledronic acid Sandoz Sandoz PL 11.2012

N05CX Valerianae radicis extractum Valused Noc Hasco-Lek PL 10.2013

N07XX Dimethyl fumarate Tecfidera Biogen Idec UE 01.2014

R01AD58 Fluticasone + azelastine Dymista Meda PL 08.2013

R05DB Butamirate Butamid PharmaSwiss PL 11.2013

R06AE Levocetirizine Zilola Gedeon Richter 
Polska PL 12.2011

S01AE Ciprofloxacin Cipronex Polfa Warszawa
PL 10.2001 
Proxacin*, zm. 
08.2013 Cipronex

S01GX Olopatadine Nolodon Polpharma PL 09.2013

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek



Nowe rejestracje i nowości na rynku

69Aptekarz Polski, 92(70e) kwiecień 2014

Ponadto w marcu 2014 r. wprowadzono do sprze-
daży 1 nową wersję marki już obecnej na rynku:
•	 M01AE, naproxen – Nalgesin Mini (Krka), PL 

07.2013.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związa-

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

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BX – Inne leki obniżające po-
ziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin

B – KREW I UKłAD KRWIOTWÓRCZY
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B – 

Roztwory do podawania dożylnego; B05BB – 
Roztwory wpływające na równowagę elektro-
litową; B05BB01 – Elektrolity

C – UKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergicz-

ne; C07AB – Selektywne leki blokujące recepto-
ry b-adrenergiczne

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selek-
tywne blokery kanału wapniowego działające 
głównie na naczynia; C08CA – Pochodne di-
hydropirydyny

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angio-
tensyny, leki proste
C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki zło-
żone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II 
i leki moczopędne; C09DA07 – Telmisartan 
w połączeniach z lekami moczopędnymi

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A 
- Środki wpływające na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hy-
droksymetyloglutarylokoenzymu A

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermato-

logii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane 
miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze 
stosowane miejscowo

D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06A – Antybiotyki do stoso-
wania miejscowego; D06AX – Inne antybiotyki 
do stosowania miejscowego

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki prze-
ciwtrądzikowe do stosowania miejscowego; 
D10AF – Preparaty przeciwzakaźne stosowane 
w leczeniu trądziku

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWY I HORMONY 
PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; G03A - Hormo-
nalne środki antykoncepcyjne działające ogól-
nie; G03AA – Progestageny i estrogeny, prepa-
raty jednofazowe; G03AA15 – Chlormadinon 
i estrogen

G04/G04B – Leki urologiczne;
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu i nie-
trzymaniu moczu
G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01F 
– Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; 
J01FA – Makrolidy

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A 
– Bezpośrednio działające leki przeciwwiru-
sowe; J05AG – Nienukleozydowe inhibitory 
odwrotnej transkryptazy

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi piry-
midyny
L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki natu-
ralne; L01CB – Pochodne podofilotoksyny
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; 
L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowo-
tworów alfa (TNFα)

M – UKłAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – 
Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany
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► N – UKłAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne 

i uspokajające; N05CX – Leki nasenne i uspo-
kajające, preparaty złożone z wyłączeniem 
barbituranów

N07/N07X/N07XX – Inne leki działające na układ 
nerwowy

R – UKłAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A 

– Środki udrożniające nos i inne preparaty 
stosowane miejscowo do nosa; R01AD – Kor-
tykosteroidy; R01AD58 – Flutykazon w połą-
czeniach

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach; 
R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem 
preparatów złożonych ze środkami wykrztuś-
nymi; R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające 
ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

S – NARZąDY ZMYSłÓW
S01 – Leki okulistyczne;

S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Inne leki 
przeciwinfekcyjne
S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i prze-
ciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty prze-
ciwalergiczne

2014-04-23

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with 
DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych 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, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for hu-
man use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)



Marokańskie wędrówki  
dr Karola Adamkowskiego

Największy meczet w Maroku – 
Hassana II w Casablance

Niebieskie miasteczko Szawszawan

Uliczka w Medynie

 Majestatyczne wydmy  
Sahary Zachodniej
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Marokańskie wędrówki  
dr Karola Adamkowskiego

Matki i córki  
– spotkanie w drodze ze szkoły

Stragan z towarem pierwszej 
potrzeby czyli miętą

Tu można kupić prawie wszystko


