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W bieżącym numerze:

SAPIENTI SAT
Jednym z najważniejszych dni w kalendarzu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest Światowy Dzień Zdrowia, którego data przypada na 7 dzień
kwietnia. W 2015 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest
bezpieczeństwo żywności.
Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do przypomnienia i podkreślenia roli
jaką zarówno rząd jak i rolnicy, producenci czy sprzedawcy, ale także każdy
z nas, jako konsument, odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia
„z pola na nasz stół”. Artykuły poświęcone zdrowotnym aspektom żywności
obecne są stale na łamach Aptekarza Polskiego. W archiwum dostępne są
artykuły Michała Stawarczyka, Joanny Typek, Aleksandry Cichockiej i dr Karola Adamkowskiego, który w bieżącym numerze publikuje artykuł „ŻYWNOŚĆ
GENETYCZNIE MODYFIKOWANA”. Artykuł ten stanowi piątą część cyklu
publicystycznego pod nazwą ODŻYWIANIE PROZDROWOTNE, którego
mottem są przypisywane Hipokratesowi słowa „Niech pokarm będzie twoim
lekiem, a lekarstwo twoim pokarmem’’.
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Na kanwie toczonej w przestrzeni publicznej debaty o prawach człowieka
i podstawowych wolnościach, a także etycznych podstawach zawodu aptekarskiego i preferencjach aksjologicznych farmaceutów dr Grzegorz Kucharewicz
zabiera głos na łamach Aptekarza Polskiego na temat klauzuli sumienia.
W artykule „W ZGODZIE Z SUMIENIEM” prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej pisze, że „Klauzula sumienia należy do indywidualnych praw i nie jest
sprawą przywileju nadanego społecznie. Aptekarz ma do niej prawo jak każdy
inny człowiek (art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że każdemu
obywatelowi „zapewnia się wolność sumienia i religii”), ale również jako osoba
wykonująca zawód szczególnego zaufania społecznego, gwarantująca swoim
postępowaniem ochronę zdrowia i życia człowieka”.
Autor przywołuje treść artykułu 3 Kodeksu Etyki Aptekarza RP , który stanowi, że „aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę,
jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem
i współczesną wiedzą medyczną”. Sapienti sat!
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W ZGODZIE
Z SUMIENIEM
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Jednym z priorytetów naszego samorządu jest obrona statusu farmaceuty
jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, którego „obowiązują,
wypracowane przez pokolenia, zasady
etyki ogólnoludzkiej”. Stale też musimy
podkreślać zadania apteki jako placówki
ochrony zdrowia publicznego, utrwalając
w świadomości społecznej obraz apteki
przyjaznej pacjentowi, w której otrzyma
nie tylko lek ratujący zdrowie i życie, ale
także niezbędną poradę udzielaną w ramach sprawowanej przez farmaceutę
opieki farmaceutycznej.

N

aczelna Izba Aptekarska radykalnie nie zgadza się z opiniami sprowadzającymi funkcję
aptekarza do „sprzedawcy produktu leczniczego”, wykonującego zawód w aptece postrzeganej jako „sklep z lekami”, „miejsce specyficznego handlu”, co ma uzasadniać - według reprezentujących ten sposób myślenia – brak możliwości
powoływania się przez farmaceutów na prawo do
sprzeciwu sumienia. „Farmaceuta to (…) handlowiec,
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który powinien troszczyć się o sprzedaż produktów,
którymi handluje” – mówi prof. Magdalena Środa
w rozmowie z portalem medexpress.pl, opublikowanej 20 marca 2015 r. Na pytanie dziennikarza,
który ubolewa, że „to właśnie aptekarz decyduje,
czy sprzedać np. tabletkę «dzień po» i komu”, prof.
Środa odpowiada: „To oczywiście sprawa, która powinna być dla nas alarmująca, bo to łamie prawa
obywatelskie. Nie mówiąc nic o prawach rynku. To
jest postawa ideologiczna, serwilistyczna (wobec
Kościoła), konformistyczna, a apteka nie powinna
być miejscem obrony ideologii, lecz miejscem specyficznego handlu. Najlepiej jest bojkotować takie
apteki, dokładnie tak jak kiedyś bojkotowało się
miejsca, które przez nadmierną ideologizację ograniczały prawa osób korzystających z nich. Mnie to
przypomina segregację rasową w Stanach Zjednoczonych (zamiast «Czarnych nie obsługujemy» farmaceuci mówią «niekatolików nie obsługujemy»)”.
Ten fragment wywiadu doskonale pokazuje
poziom debaty toczonej w przestrzeni publicznej
na temat praw człowieka i podstawowych wolności,
a także etycznych podstaw zawodu aptekarskiego
i preferencji aksjologicznych farmaceutów. Prof. Środa należy do tych etyków-ideologów, których pseudofilozoficzne wywody służą wspieraniu określonej
opcji światopoglądowej i politycznej, niczym nie
różniąc się od propagandy w czasach PRL. Refleksja
etyczna w takim ujęciu zamienia się w oręż ideologiczny pod sztandarami jedynie słusznej ideoAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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logii, której wyznawcą jest środowisko prof. Środy,
członkini Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Właśnie z tej perspektywy prof. Środa, Europejczyk Roku 2010, zarzuca farmaceutom,
bezpodstawnie ferując sądy uogólniające, postawę
konformistyczną i serwilistyczną! Trudno pojąć, jakie jest źródło totalnej krytyki aptekarzy i napięcia
emocjonalnego towarzyszącego rozważaniom prof.
Środy, postawy jakże odległej od przymiotów, które
cenimy u ludzi nauki i autorytetów życia publicznego. Może prof. Środa nie ma właściwego rozeznania
(wiedzy), przez co utraciła zdolność do krytycznej
analizy i syntezy? W takim razie mielibyśmy do czynienia ze skrajną arogancją i intelektualną kompromitacją. Jeśli jednak jest to działanie celowe, wymierzone przeciwko 30 tysiącom polskich farmaceutów,
to pojawia się problem odpowiedzialności moralnej
za zło wyrządzone takim nierozważnym postępowaniem i ewidentnie krzywdzącymi nasze środowisko sądami.
Etycy przyjmujący błędnie, że farmaceuta to
tylko „sprzedawca leków”, kwestionują jednocześnie niezależność zawodową i kompetencje moralne osób wykonujących zawód aptekarski. W tej
wypaczonej perspektywie sumienie jawi się przede
wszystkim jako kategoria religijna, którą w ogóle nie
powinno się posługiwać w sferze publicznej. Etycy
głoszący odmienne poglądy, na przykład prof. Jacek
Hołówka, przyznają, że klauzula sumienia jest potrzebna i powinna obowiązywać, gdyż „bez takich
rozwiązań z ludzi zostaną uczynione roboty”. Takie
stanowisko zbieżne jest z rezolucją Rady Europy
przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne 7 października 2010 roku, która wzywa do respektowania
prawa pracowników medycznych, w tym farmaceutów, do klauzuli sumienia. W rezolucji „Prawo do
sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” podkreślono, że pracownicy służby zdrowia mogą odmówić wykonania bądź udzielenia pomocy w dokonaniu aborcji, poronienia czy eutanazji. Rezolucja nr 1763 wyraźnie potwierdza, że mają
oni prawo powstrzymania się od przeprowadzenia
działań, które mogłyby spowodować śmierć zarodka lub płodu ludzkiego.
Zadania, związane z wykonywaniem zawodu
farmaceuty, które mają na celu ochronę zdrowia
publicznego i służenie pacjentowi profesjonalną
wiedzą i doświadczeniem, czynią bezzasadną każdą
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próbę uprzedmiotowienia roli aptekarza i odmawiania mu prawa do sprzeciwu sumienia. Klauzula
sumienia należy do indywidualnych praw i nie jest
sprawą przywileju nadanego społecznie. Aptekarz
ma do niej prawo jak każdy inny człowiek (art. 53
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że
każdemu obywatelowi „zapewnia się wolność sumienia i religii”), ale również jako osoba wykonująca
zawód szczególnego zaufania społecznego, gwarantująca swoim postępowaniem ochronę zdrowia
i życia człowieka. Taką postawę wzmacnia ślubowanie, jakie musi złożyć farmaceuta, w stosunku do
którego podjęta została uchwała przez Naczelną
Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską
o przyznaniu prawa wykonywania zawodu. Zgodnie
z ustawą o izbach aptekarskich ślubuje on „sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać
swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro
pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową,
zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami
godności, uczciwości i słuszności”. Z punktu widzenia zasad etyki zawodowej na szczególną uwagę
zasługuje art. 3 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 roku, stanowiący, że każdy
aptekarz, „będąc osobiście odpowiedzialnym za
wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu
swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem
i współczesną wiedzą medyczną”. Kodeks precyzuje,
że ani mechanizmy rynkowe, a więc i prawa rynku,
o których mówi prof. Środa, ani naciski społeczne
lub wymagania administracyjne nie zwalniają aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu. Nikt
nie może też nakłaniać go do sprzeniewierzenia się
temu, co stanowi istotę zawodu: „Salus aegroti suprema lex”. ■
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APTECZNE
OBLICZA
MECHANIZACJI
– UNGUATOR
Życząc wszystkim naszym Czytelnikom Aptekarzom samych pomyślności w tym świątecznym okresie chcieliśmy w niniejszym artykule
przyjrzeć się nie tyle problemowi, co
zagadnieniu używania w recepturze
aptecznej urządzenia popularnie zwanego unguatorem.
Jak sama nazwa sugeruje urządzenie ma nam być przydatne do
produkcji maści i faktycznie temu celowi służy. Niemniej jednak naszym
zdaniem z jego używaniem i przydatnością związanych jest wiele wyobrażeń i mitów niekoniecznie mających
odzwierciedlenie w postrzeganej rozumowo rzeczywistości. Ponadto wiele osób, tych związanych z zawodem
i tych będących „w pobliżu” traktuje unguator jako wyjątkowe, jedyne
i niepowtarzalne remedium na nowoczesną recepturę, natomiast tradycyjny moździerz i pistel jako eksponat
muzealny lub jeden z elementów historii farmacji.
6

P

ierwszym zasadniczym faktem, który należy
sobie uświadomić jest to, że unguator nie jest
jakimś wyjątkowo specjalistycznym sprzętem, jest po prostu niczym innym, jak mieszadłem
mechanicznym – mikserem, bez mała prawie takim
z jakim mamy do czynienia w kuchni. Oczywiście
może ktoś powiedzieć, że przecież urządzenia te
nie są wcale do siebie podobne. Faktycznie, jednak poza różnicą wizualną w obudowie i mechanice
mieszania, istotnej różnicy w działaniu nie ma – no
może poza tym, że unguator daje nam możliwość
dodatkowego automatycznego ruchu w płaszczyźnie pionowej. Sama zaś istota działania opiera się na
obrotach mieszadła dokładnie tak, jak w mikserze
kuchennym czy popularniejszych obecnie blenderach. Kształt mieszadła sprawia, że nawet bardziej
powinniśmy porównywać unguator do tego ostatniego urządzenia.
Z tego o czym powyżej wspomnieliśmy wynika dość istotny fakt, którego świadomość jest nam
potrzebna w pracy za drugim stołem. Mieszanie nie
jest rozdrabnianiem! Blenderem nie da się zrobić
cukru pudru z cukru kryształu, zaś unguatorem –
podkreślmy to – nie da się zmikronizować substancji krystalicznej. Stąd wynika pierwszy możliwy błąd,
którego mamy nadzieję nie popełniają nasi koledzy
w zawodzie: mianowicie wsypywanie do pudełka
od unguatora po kolei podstawy maściowej i dalej
substancji stałych – proszków nawet w postaci dość
dużych kryształów.
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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Poza substancjami, które rozpuszczają się
w podłożu maściowym nie ma szans i możliwości,
abyśmy uzyskali jakąkolwiek mikronizację proszku.
Chyba, że naszym celem jest wykonanie drobno lub
gruboziarnistego peelingu – wtedy można, a nawet
trzeba wsypać substancje stałe bez uprzedniej mikronizacji. Znamy takie przypadki, kiedy pacjenci
wracali do apteki, twierdząc, że ich maści są jakieś
dziwne i podczas smarowania na skórze pozostają
grudki – pytanie do farmaceuty czy takie było zamierzenie terapeutyczne?
Przykład 1.
Rp.
Acidi salicylici 3,0
		
Sulfuris ppti. 10,0
		
Vaselini flavi ad 100,0

Powyższa recepta, to przykład jednej z wielu tego typu zapisywanych przez lekarzy dermatologów i lekarzy pierwszego kontaktu. I bynajmniej
nie chodzi tutaj o składniki i ich ilości czy wskazania
terapeutyczne, ale o budowę krystaliczną – szczególnie kwasu salicylowego, który istnieje na rynku
w mniej lub bardziej morfologicznie zróżnicowanych strukturach krystalicznych. Idąc tropem „pełnej uniwersalności” unguatora można popełnić
błąd i wprowadzić wszystkie składniki do pudełka
„jak leci”, również substancje krystaliczne i wymieszać. Jednak nawet największe obroty i czas mieszania nie spowodują mikronizacji, a jedynie stopią
wazelinę, prowadząc do sedymentacji składników
stałych na dnie pudełka i zamiast homogennej maści będzie jak w wojskowym kotle: „gęste na dnie,
rzadkie na wierzchu”.
W receptach tego typu należy pamiętać o mikronizacji składników krystalicznych, której dokonujemy w tradycyjny sposób, czyli za pomocą
moździerza i pistla, zgodnie z zasadami stosowanymi podczas technologii proszków. Dopiero zmikronizowaną i ujednoliconą masę proszkową wprowadzamy do pudełka z odważonym podłożem. Po
wymieszaniu z zachowaniem średniej prędkości obrotowej i czasu mieszania otrzymamy homogenny
układ półstałej formy leku.
Bardzo często stawiane jest pytanie dotyczące szybkości obrotów i czasu mieszania. Niestety
nie spełnimy oczekiwań większości i nie podamy
gotowego przepisu z jaką prędkością obrotową
i w jakim czasie mieszać. Powód jest prosty – do
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

każdej recepty należy dostosować inny czas mieszania i prędkość obrotową. Należy pamiętać, że
wysokie obroty przez dłuższy czas spowodują stopienie podłoża (potrzebne np. aby stopić masło kakaowe), nie zawsze pożądane w przypadku maści,
a szczególnie niepożądane w przypadku maści typu
zawiesiny. W niektórych przypadkach potrzeba małych obrotów i długiego czasu mieszania aby przygotować maść typu emulsji lub maść z podłożem
absorpcyjnym.
Kiedyś znajomy aptekarz żalił się, że „nie
wychodzą” w unguatorze maści zawierające wodny
roztwór kwasu bornego w podłożu eucerynowym:
Przykład 2.
Rp.
2% Sol. Acidi borici 40,0
Eucerini ad 100,0
W powyższym przykładzie mamy aż 40%
fazy wodnej w stosunku do 60% podłoża. Jak zrobilibyśmy taka receptę tradycyjnie? Odważylibyśmy
podłoże, odważylibyśmy osobno przygotowany
roztwór kwasu bornego i stopniowo do mieszanego podłoża dodawali małymi porcjami fazę wodną.
Każdą następną porcję dodawalibyśmy po absorpcji
do podłoża porcji poprzedniej. Proces trochę trwa,
ale widząc co się dzieje w moździerzu nie przelalibyśmy fazy wodnej. Po kilkunastu minutach otrzymalibyśmy gotowy preparat. Ponadto nie doprowadzilibyśmy do przegrzania układu (nikt nie kręci
pistlem z taką prędkością) i zastygania stopionej
maści w pojemniku, co prowadzi do zmiany reologii i rozsmarowywania w porównaniu do metody
„z pistla”.
A jak wykonać to przy pomocy unguatora?
Może w pierwszej kolejności – czego nie robić. Odważamy do pojemnika podłoże, nabierając łopatką,
następnie wlewamy roztwór kwasu bornego, zamykamy pojemnik z mieszadłem i… faza wodna cieknie po rękach zanim jeszcze założymy pojemnik do
maszyny lub w czasie mieszania. Powstają straty,
których być nie powinno. Często po zadaniu wysokich obrotów i krótkiego czasu – aby było szybciej,
bo po to są maszyny – okazuje się, że fazy są nie
połączone, albo połączone w części, albo podłoże
jest stopione, a faza wodna swobodnie „pływa” na
powierzchni. Oczywiście w takiej chwili najbardziej
“obrywa” producent euceryny . Można tego wszyst►
kiego uniknąć.
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Odważmy zatem eucerynę do pojemnika, nawet całą. Są dwa sposoby „uszczelniania” pojemnika. Pierwsza – odważając kolejne porcje rozprowadzamy je łopatką w pojemniku aby „zaszpachlować”
dno. Druga – po odważeniu całości podłoża chwilę
mieszamy w unguatorze, w celu uszczelnienia ruchomego dna i polepszenia właściwości podłoża
przed absorpcją fazy wodnej. Po takim zabiegu dodajemy fazę wodną, ustawiamy obroty np. od 1 do
3 i mieszamy nawet powyżej 6-ciu minut. Jeżeli po
tym czasie faza wodna w całości nie została zaabsorbowana to procedurę powtarzamy dostosowują
obroty i czas mieszania do wzajemnej proporcji faz
w pojemniku. W przypadku takich recept musi zadziałać intuicja farmaceuty-technologa, ponieważ
zbyt duże obroty i czas mieszania nie doprowadzą
nas do oczekiwanych rezultatów. Oczywiście to, czy
zastosujemy obroty oznaczone jako 1 czy jako 3,
a czas nie 5 a 7 minut, zależy od rodzaju recepty,
ilości i formy fizycznej składników oraz wzajemnych
proporcji pomiędzy fazami.
Substancje rozpuszczalne w podłożu oczywiście w zależności od ilości można dodać bez mikronizacji ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że substancje te rozpuszczą się. Jest to
wynikiem po pierwsze mieszania, a po drugie wzrostu temperatury podczas tego procesu.
Wzrost temperatury w mieszanej przez nas
formulacji następuje poprzez tarcie mieszadła. Nie
jest to duży wzrost, niemniej jednak zauważalny.
Ten wzrost temperatury oprócz oczywistych zalet
związanych ze wzrostem rozpuszczalności substancji w podłożu maściowym może być powodem wystąpienia po czasie niezgodności w przypadku wytwarzania emulsji. Dzieje się to w przypadku, gdy
wytwarzamy emulsję przy największych obrotach
unguatora i od razu wyłączamy. Wówczas tarcie powoduje wzrost temperatury, a mieszanie kończymy,
gdy temperatura emulsji jest wyższa od temperatury przechowywania. W momencie gdy temperatura emulsji spadnie, może dojść do wypadania faz
– koalescencji. Nie ma to oczywiście miejsca w stabilnych emulsjach, ale często naszym udziałem jest
wytwarzanie emulsji na granicy możliwości emulgacyjnych emulgatora, wówczas taka sytuacja jest
całkiem prawdopodobna.
I tu spotykamy się naszym zdaniem z największą – dla farmaceuty – niedogodnością unguatora.
Jest ona jednocześnie jego jedną z większych zalet.
Mianowicie mamy na myśli opakowania. Dzięki nim
8

pacjent dostaje w miarę profesjonalny produkt, ale
ze względu na nieprzezierność tego opakowania farmaceuta jest pozbawiony możliwości skontrolowania
jakości wytworzonego produktu. Nie ma to żadnego
znaczenia dla recept typowych, takich które znamy
niejako na wylot i wcale nie musimy się im przyglądać żeby wiedzieć, że wszystko jest „ok”. Inaczej
jest z receptami wyjątkowymi, takimi, które zawierają
np. produkt rynkowy, inne stężenia substancji bądź
w jakikolwiek inny sposób odbiegają od standardu.
Podczas wykonywania takiej recepty w moździerzu
aptekarz widział doskonale co się z preparatem dzieje, a podczas przekładania już gotowego do opakowania miał okazję do ostatecznej kontroli wyrobu.
Korzystając z unguatora musimy niestety opierać się
na danych literaturowych, zaufać kolegom, którzy
taki preparat wykonywali przed nami bądź zdać się
na farmaceutyczną intuicję. Sprawdzenie wykonanej
maści emulsji przez odkręcenie wieczka i popatrzenie z góry na produkt o niczym nam tak naprawdę
nie mówi, bo niezmieszana faza wodna może być np.
na dnie opakowania.
Wielu z nas aptekarzy uważa, że unguator
jest idealnym narzędziem do wyrobu czopków,
wyróżniają wręcz wykonanie czopków przy pomocy unguatora jako osobną metodę. Nie zgadzamy
się w tym względzie. Nie deprecjonując zasadniczej zalety jaką jest stopienie podłoża czopkowego
w niskiej temperaturze bez praktycznie możliwości
przegrzania. Jest to właściwie jedyna z zalet.
To, że czopki robione na bazie masła kakaowego nie wychodzą niektórym przez wylewanie jest
zawsze spowodowane przegrzaniem masy czopkowej. Gdyby technolog przestrzegał reżimu temperaturowego preparaty udawałyby się w 100%.
W przypadku wykonywania za pomocą unguatora
jest dość istotną wadą ilość strat, które wynikają
z tzw. martwych przestrzeni w opakowaniu unguatora, które służy nam w tym przypadku jako narzędzie dozujące. Wytwarzanie czopków w unguatorze
mimo zalet niesie również niebezpieczeństwo daleko idącej sedymentacji zawartych w recepturze
składników sproszkowanych. Porównajmy kolejne
przykłady:
Przykład 3.
Rp.
Vit A liq. 10 000 j.m.
Cacao olei q.s.		
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Przykład 4.
Rp.
Metamizoli natrici 0,5
Benzocaini 0,15
Cacao olei q.s.		
Przykład 5.
Rp.
Sulfaguanidini 0,5
Acidi borici 0,2
Lactosi 0,1
Cacao olei q.s.		

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk
Specjalista Farmacji Aptecznej, Starszy Wykładowca
Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Michał J. Nachajski
adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fot. Fotolia.com

W formulacji 3 składników sproszkowanych
nie ma, ilość witaminy jest niewielka, więc wylewanie nie nastręczy trudności i otrzymane czopki
będą homogenne. Ale przykłady 4 i 5 zawierają
dość dużą zawartość substancji sproszkowanych
na jednostkową formę leku. W takim przypadku
metoda wylewania może przy małej wprawie okazać się nieskuteczna, ponieważ nie zdążymy wylać
stopionej masy czopkowej przed sedymentacją dużej ilości proszków. Dotyczy to nie tylko przygotowania masy w unguatorze, ale także przez zwykłe
stapianie w parownicy. Unguator spowoduje stopienie i dokładne wymieszanie składników recepty,
ale nie wpływa na stabilność otrzymanej zawiesiny.
W przykładzie 5, na 12 czopków przypada 9,6 g substancji aktywnych w formie proszku. Z kolei lepkość
stopionego masła kakaowego nie jest na tyle duża,
aby spowolnić sedymentację. Z powodów rozliczenia z NFZ i braku dostępu raczej nie będziemy dodawać koloidalnej krzemionki, sproszkowanej celulozy czy skrobi kukurydzianej, żeby opóźnić sedy-

mentację. Pozostaje metoda formowania w prasie.
Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, to w czasie wylewania nastąpi sedymentacja, początkowo czopki
będą wydawać się „ładne”, natomiast pod koniec
zostanie nam zgęstniała masa przesycona proszkami. A jeżeli nawet wylejemy ją, to po zastygnięciu
podczas wyciągania z opakowania jednostkowego
zaczną odłamywać się „przody”, ponieważ tam będzie dużo osiadłego proszku, a mało podłoża.
Reasumując unguator jest świetnym urządzeniem, które w znaczny sposób przyspiesza nam
pracę w recepturze – możemy nastawić mieszanie
i w tym czasie robić inne rzeczy. Jest on jednak niczym więcej jak mikserem – blenderem. Kwestią
osobną pozostaje koszt takiego urządzenia, dla
porównania blender kosztuje góra 300zł (i to już
naprawdę taki z górnej półki). W związku z powyższym nie powinniśmy traktować go inaczej jak zwykłe narzędzie naszej codziennej pracy, narzędzie,
które ma nam tą pracę ułatwić, ale za nas jej nie
wykona, a przede wszystkim nie zdejmie z nas odpowiedzialności za jakość otrzymanego preparatu,
która to odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na naszych barkach, a jej sprostanie zależy
do naszej wiedzy i zdolności. ■

►
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ODŻYWIANIE
Fot. Fotolia.com

PROZDROWOTNE
cz. 5.

ŻYWNOŚĆ
GENETYCZNIE
MODYFIKOWANA
„Niech pokarm będzie twoim lekiem, a lekarstwo twoim pokarmem’’
Hipokrates (460-370 p.n.e.)

Inżynierię genetyczną, prowadzącą do modyfikacji genów, stosuje się już od
wielu lat. Pomimo to, dzisiejsi konsumenci bardzo podejrzliwie odnoszą się do
otrzymywanych w ten sposób artykułów spożywczych. Ze względów etycznych,
a także w obawie o ewentualne ryzyko, jakie produkty te mogą stwarzać dla zdrowia, większość konsumentów jest przeciwna rozwojowi nowoczesnej biotechnologii dla potrzeb żywności, chociaż w przypadku medycyny i ochrony środowiska
metody te znajdują powszechne uznanie.

Co to jest żywność
modyfikowana genetycznie?
Produkty żywnościowe,
zawierające w swym składzie organizmy zmodyfikowane genetycznie (ang. Genetically Modified
Organisms – GMO) lub z takich
organizmów składające się, zwane są popularnie żywnością GM
(ang. genetically modified). Organizmami zmodyfikowanymi genetycznie mogą być bakterie, rośliny
lub zwierzęta, których skład gene10

tyczny został zmieniony poprzez
zastosowanie technologii genów.
Modyfikacja genetyczna
zwykle wiąże się z przeniesieniem
fragmentu DNA z jednego organizmu do drugiego. Transferu dokonuje się też między gatunkami
nie spokrewnionymi, przenosząc
geny np. z roślin do zwierząt i odwrotnie. Modyfikacji tej dokonuje
się na trzy sposoby:
• zmienia się aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie,

•

•

np. wyłącza się aktywność
genu, który odpowiada za
dojrzewanie rośliny;
wprowadza się do organizmu dodatkowe kopie jego
własnych genów, np. geny
odpowiadające za kolor rośliny, które wzmacniają jego
intensywność;
do organizmu wprowadza
się gen pochodzący z organizmu innego gatunku, np.
geny odpowiadające za odporność na określone szkodniki lub środki chwastobójAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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cze. Organizm po takiej modyfikacji nazywamy „organizmem transgenicznym”.
Modyfikacje zwykle dotyczą roślin służących jako pożywienie dla ludzi oraz pasza dla
bydła, trzody chlewnej, drobiu
i ryb. Ponad 70% genetycznie
modyfikowanych upraw została przekształcona w celu zwiększenia odporności na herbicydy,
a głównie na jeden z nich o nazwie Roundap firmy Monsanto.
W ten sposób firma ta uzyskała
światowy monopol na materiał
siewny.
W większość modyfikowanych roślin wbudowano geny
bakterii Bacillus thuringiensis,
dzięki czemu wytwarzają one
własną toksynę owadobójczą.
Niektóre z roślin, jak np. kukurydzę modyfikowano z obu
tych powodów. W ziemniakach
umieszczono gen przebiśniegu,
odpowiedzialny za wytwarzanie
lektyny (GNA). Tak zmodyfikowane ziemniaki efektywnie odpierają ataki mszyc. Zabiegom
modyfikacji genetycznej poddano dotychczas kilkanaście gatunków roślin, m.in. kukurydzę, soję,
rzepak, bawełnę, pomidory, ryż,
bakłażany, banany, dynię, papaje.
Stworzono także transgeniczne zwierzęta. Łosoś atlantycki rośnie wolno, ale łosoś transgeniczny z hormonami wzrostu
pobranymi z innych ryb, osiąga
wielkość rynkową w czasie o połowę krótszym od normalnego.
Wprowadza się też obce geny do
organizmów krów i owiec. Rekombinowany bydlęcy hormon
wzrostu (rBGH) to wynik pierwszych prób w zakresie modyfikacji genetycznych, pozwalający na
nienaturalne zwiększenie zwierzęcej produktywności.
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

Światowym liderem w produkcji roślin GM są Stany Zjednoczone, przeznaczając pod rośliny
transgeniczne blisko 70% ogólnej
powierzchni upraw. Na dalszych
miejscach plasuje się Argentyna, Brazylia, Kanada, Indie, Chiny, Paragwaj, Afryka Południowa
a w Europie przoduje na tym polu
Hiszpania i Rumunia.
Historia
inżynierii genetycznej
Era inżynierii genetycznej
zaczęła się w roku 1953, kiedy to
James Watson i Francis Crick odszyfrowali strukturę podwójnej
heliksy DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego), obecnej w każdej
żywej komórce i zawierającej informację genetyczną organizmu.
Odkrycie to dało im Nagrodę
Nobla w 1962 r. i przyczyniło się
do narodzin nowej dyscypliny
naukowej: biologii molekularnej.
Pojawiło się przekonanie, że organizm jest maszyną zależną całkowicie od genów, które stały się
jedynym kluczem do zrozumienia
mechanizmu życia. Zaczęto uważać, że każda reakcja biologiczna,
mająca miejsce w naszym organizmie, jest zarządzana przez jeden
gen, którego działanie polega
na uruchamianiu produkcji konkretnego białka. Wkrótce jednak
okazało się, że ten sam gen może
kodować różne białka, mające
różną budowę i własności biologiczne, w zależności od tego,
w jakiej tkance organizmu albo
w jakim organizmie się znajduje.
Dzisiaj już wiadomo, że niektóre geny działają we współpracy
z innymi, dlatego nie wystarczy
po prostu pobrać je z jednego organizmu i wprowadzić do
drugiego, aby produkowały pożądane białko, i co za tym idzie,

wywoływały pożądane działanie.
Takie działanie może prowadzić
do zupełnie nieoczekiwanych reakcji biologicznych w organizmie
gospodarza.
Dzięki coraz lepszemu poznaniu mechanizmów przekazu
informacji genetycznej w różnych
organizmach oraz ulepszeniu
technologii, można uzyskać całkowicie nowy materiał genetyczny. W pierwszym etapie należy
pozyskać z DNA gen przedstawiający sobą jakiś pożytek (gen
korzyści), następnie wprowadzić
go do komórki roślinnej i rozpocząć hodowlę kultur tkankowych.
W kolejnym etapie modyfikacja
genetyczna wymaga zastosowania nośnika, zdolnego przenieść
wyselekcjonowany gen i wprowadzić go siłą do DNA komórki
docelowej. W tym celu wykorzystywana jest m.in. występująca
w glebie bakteria Agrobacterium
tumefaciens. Posiada ona umiejętność wprowadzania niektórych swoich genów do komórek
roślin, aby wywołać u nich guza.
W 1974 r. zidentyfikowano plazmid (cząstkę DNA zdolną do niezależnej replikacji), dzięki któremu
gen wywołujący guza przenosi
się z bakterii do rośliny. Promotorem tej reakcji jest gen uzyskany z wirusa choroby mozaikowej
kalafiora, zbliżony pod względem
genetycznym do wirusa żółtaczki
zakaźnej typu B, co niepokoi wielu
naukowców. Dalej, aby wiedzieć,
czy plazmid wykonał swoje zadanie umieszczenia „genu korzyści” w komórce rośliny, należy do
konstrukcji genetycznej dołączyć
marker transformacji. Rolę tą spełnia gen oporności na antybiotyki
(najczęściej – kanamycynę). Podczas gdy oporność na antybiotyki
staje się coraz większym proble►
mem, niektórzy obawiają się, że
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marker transformacji zostanie
przejęty przez bakterie żyjące
w przewodzie pokarmowym człowieka, ograniczając w ten sposób
możliwość walki z infekcjami.
Po jakimś czasie okazało się,
że bakteria Agrobacterium tumefaciens nie w każdym przypadku
spełnia dobrze swą rolę, toteż
opracowano inną technikę, zwaną „pistoletem genowym”. Jego
działanie polega na tym, że konstrukcję genetyczną osadza się
na mikroskopijnych kuleczkach
złota lub wolframu, a następnie
bombarduje nimi hodowlę komórek embrionalnych. Jednak
problem polega na tym, że „pistolet genowy” umieszcza DNA
na chybił trafił. Czasem „pocisk”
trafia w fragment DNA kluczowy
dla funkcjonowania komórki albo
dwa „pociski” dostają się do tej
samej komórki. Narzędzie to jest
tak nieprecyzyjne, że średnio jedna komórka na tysiąc włącza gen.
Wmontowywanie genów „pistoletem” w przypadkowe miejsca powoduje pojawianie się nieznanych
białek.
Pierwszym produktem żywnościowym modyfikowanym genetycznie, który wprowadzono po
raz pierwszy na rynek USA w połowie lat 90-ych XX wieku, były
pomidory. W następnych latach
przeprowadzono badania wdrożeniowe, bądź wprowadzono na
rynek w wielu krajach inne odmiany modyfikowanych genetycznie
roślin.
Tak dynamiczny rozwój
żywności transgenicznej w USA
był możliwy dzięki przepisom,
które opierały się na założeniu,
że „żywność otrzymana z odmian roślin uzyskanych dzięki
metodom modyfikacji genetycznej winna być certyfikowana w takim samym zakresie
12

i według takich samych zasad,
jak wytworzona z tradycyjnie
krzyżowanych roślin”. O ustanowienie takiego prawa zadbały
wielkie korporacje, produkujące
tego typu żywność. Doprowadziło to do takiego paradoksu,
że jeśli chce się do żywności dodać nawet mikroskopijną ilość
np. konserwantu, trzeba wykonać
wszelkie możliwe badania, aby
udowodnić, że istnieje wystarczająca pewność, że produkt nie jest
szkodliwy. Jednak gdy modyfikuje
się genetycznie roślinę, co może
za sobą pociągnąć nieobliczalne
zmiany we własnościach produkowanego z niej pożywienia, nie
wymaga się żadnych badań.
W jakim celu
wprowadzono GMO?
Wprowadzenie GMO miało
zwiększyć ilość i jakość plonów
oraz ograniczyć zużycie pestycydów, ale okazało się, że rzeczywistość nie do końca odpowiada temu modelowi. W uprawach
GMO zaczęły pojawiać się tak
zwane „super chwasty” odporne
na działanie stosowanych herbicydów, a walka z nimi wymaga
używania coraz większej ilości
coraz mocniejszych środków chemicznych. Wprowadzenie upraw
GMO wpływa również negatywnie na środowisko naturalne –
powoduje skażenia środowiska
i zagraża biologicznej różnorodności. Pomimo to, producenci
nasion GMO wciąż przekonują farmerów z całego świata do
przejścia na tego typu uprawy,
obiecując im niskie koszty i wysoką produktywność upraw.
Produkcja żywności GM jest
często propagowana przez firmy
biotechnologiczne, jako najlepsze
rozwiązanie problemu głodu na

świecie. Jednak uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych nie
zapewnia wyższych plonów. Ponadto, większość tej produkcji jest
zużywana albo do żywienia zwierząt hodowlanych albo do produkcji biopaliw. Ponadto przyczyną głodu w wielu krajach nie jest
brak żywności, ale brak dostępu
do żywności. Głód jest wynikiem
ubóstwa, złej dystrybucji żywności i nierówności społecznych.
Stan prawny rynku GMO
w UE i w Polsce
Według obowiązujących
przepisów, produkt GMO to każdy wyrób składający się z GMO,
lub zawierający GMO, lub kombinację GMO. Żywność genetycznie
zmodyfikowana oznacza zatem
żywność zawierającą, składającą
się lub wyprodukowaną z genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Zalicza się do niej artykuły
spożywcze zawierające produkty
modyfikacji genetycznej:
• żywność będąca GMO (kukurydzę, rzepak lub soję modyfikowaną genetycznie);
• produkty żywnościowe wytworzone z GMO (np. oleje
z wyżej wymienionych roślin);
• substancje wytworzone z roślin modyfikowanych genetycznie takie jak: białko sojowe, lecytynę sojową, skrobię
kukurydzianą, syrop kukurydziany oraz inne składniki
pochodne;
• żywność produkowaną z zastosowaniem GMO (np. jogurt zawierający skrobię kukurydzianą z kukurydzy modyfikowanej genetycznie).
W zdecydowanej większości
polskich sklepów mogą znajdować
się produkty modyfikowane genetycznie (wyjątki mogą stanowić
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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być zamieszczona jedna z następujących informacji:
• „genetycznie zmodyfikowany”;
• „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa
składnika)”;
• „zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu)”;
• „zawiera (nazwa składnika)
wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa
organizmu)”.
Dla nie opakowanych jednostkowo produktów spożywczych, oferowanych konsumentowi końcowemu lub w miejscach
zbiorowego żywienia (restauracjach, szpitalach, stołówkach itp.),
informacja o tym, że dany produkt spożywczy jest genetycznie
zmodyfikowany musi znajdować
się przy produkcie w miejscu widocznym dla konsumenta. Z obowiązku znakowania zwolnione są
produkty zawierające GMO na poziomie nieprzekraczającym 0,9%
(składników rozważanych osobno
lub pojedynczego składnika) pod
warunkiem, że obecność ta jest
niezamierzona lub nieunikniona
technologicznie.
Na poziomie Unii Europejskiej nie istnieją przepisy, które
regulowałyby zasady znakowania
produktów pochodzenia zwie-

rzęcego informacją, że w trakcie
chowu zwierząt stosowano bądź
nie stosowano pasz genetycznie
zmodyfikowanych i/lub genetycznie zmodyfikowanych produktów
leczniczych. A szkoda, bo zwierzęta hodowlane są powszechnie karmione paszami produkowanymi, m.in. ze modyfikowanej
genetycznie śruty sojowej. Rodzi
to wiele wątpliwości, czy produkty
uzyskane od zwierząt żywionych
takimi pokarmami należy uznać
za żywność GMO. Ostatnio w niektórych krajach podejmuje się inicjatywy dotyczące obowiązkowego znakowania żywności pochodzącej od zwierząt karmionych
GMO. Obecne prawo tego nie
reguluje i jakiekolwiek przepisy
prawne dotyczące produktów
GMO nie obejmują, np. jajek od
kur karmionych paszą GMO.
Jak dotąd nie zostały uregulowane również kwestie znakowania żywności informacjami
takimi jak „bez GMO”, „non GMO”,
„GMO-free”. Również polskie
przepisy nie regulują tej kwestii.
Od 13 grudnia 2014 roku, w Unii
Europejskiej zaczęły obowiązywać
nowe wzory etykiet produktów
żywnościowych. Choć znajduje
się na nich więcej informacji, nadal brakuje jednej bardzo ważnej
– „bez GMO”.

Fot. Fotolia.com

sklepy z certyfikowaną żywnością
ekologiczną). Najczęściej modyfikowanymi roślinami są kukurydza, soja, rzepak i bawełna. Nowa
ustawa z dnia 9 listopada 2012 r.
o nasiennictwie wprowadziła zakaz upraw jedynych dotychczas
dostępnych w naszym kraju modyfikowanych organizmów – kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka
Amflora.
Według polskiego prawa
na produktach zawierających
składniki GMO musi znajdować
się informacja o tym. Treść ustawy w obecnej formie nie obejmuje jednak żywności pochodzącej
od zwierząt karmionych paszami
GMO. Konieczność właściwego
znakowania żywności GM ma na
celu zapewnienie konsumentom
możliwości świadomego wyboru
między żywnością genetycznie
zmodyfikowaną a jej konwencjonalnym odpowiednikiem. Żywność znajdująca się w Unijnym
Rejestrze Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy może
znajdować się na rynku Unii Europejskiej, w tym Polski, pod warunkiem, że jest oznakowana zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na etykiecie produktu spożywczego, który zawiera lub składa się z GMO powinna

►
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W grudniu 2014 Parlament
Europejski oraz kraje członkowskie Unii Europejskiej zawarły
porozumienie w sprawie GMO.
Daje ono każdemu państwu większą swobodę w podjęciu decyzji
o zakazie upraw organizmów
modyfikowanych genetycznie.
W przypadku gatunku GMO już
dopuszczonego do uprawy w UE,
kraje mogą zakazać uprawy albo
ograniczyć ją z powodów środowiskowych, ze względu na cele
polityki rolnej czy też z powodów
dotyczących planowania urbanistycznego, użytkowania terenu
czy ze względów ekonomiczno-społecznych. Z kolei państwa,
w których rośliny genetycznie
modyfikowane są uprawiane,
muszą zadbać o to, by odmiany
GMO nie “zainfekowały” terytoriów sąsiednich państw, dlatego
są zobowiązane do utworzenia
stref buforowych. Poparte przez
Parlament Europejski przepisy muszą jeszcze zaakceptować
państwa unijne. Mają one wejść
w życie wiosną bieżącego roku.
Przeciwko w/w przepisom
głosowała w Parlamencie Europejskim m.in. frakcja Zielonych, którzy obawiają się otwarcia furtki dla
upraw GMO w Unii Europejskiej.
Obecnie w UE są dopuszczane
tylko te uprawy GMO, które według Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
nie stanowią zagrożenia dla ludzi,
zwierząt i środowiska. Kraje unijne
mają wprawdzie możliwość wprowadzenia na swoim terytorium
czasowych ograniczeń lub zakazu autoryzowanych na szczeblu
Unii upraw GMO, ale muszą to
uzasadnić względami bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska.
W praktyce jest to dość trudne.
Obecnie w Europie komercyjnie
14

uprawiana jest jedynie genetycznie modyfikowana kukurydza
odmiany MON810. Uprawy te
występują głównie w Hiszpanii,
a na znacznie mniejszą skalę także
w Portugalii, Czechach, na Słowacji i w Rumunii.
Postawa konsumentów
wobec GMO
Podejście konsumentów
do żywności GM nie jest jednakowe we wszystkich krajach. Już
w roku 2000 sondaże wykazały,
że ponad 80% Amerykanów życzyłoby sobie, aby żywność zawierająca GMO była specjalnie
znakowana, a 60% spośród nich
unikałoby jej, gdyby mogło. Także armia chińska w ciągu 2 lat
całkowicie zrezygnuje z importu
(głównie z USA) żywności GMO,
a zużywała samej soi ponad 60
mln ton rocznie.
Także Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) opublikowała swe stanowisko w sprawie żywności modyfikowanej
genetycznie. Organizacja ta nie
jest przeciwna żywności GM jako
takiej, upiera się jednak co do następujących kwestii:
• czytelne i kompletne oznakowanie produktów GM;
• wyraźne oddzielenie składników i produktów modyfikowanych i nie modyfikowanych
genetycznie;
• przeprowadzenie wnikliwej
analizy bezpieczeństwa roślin
i produktów modyfikowanych
genetycznie, pod względem
ewentualnego ich wpływu na
środowisko i zdrowie człowieka.
Organizacja domaga się
także, aby produkty GM przynosiły realne korzyści dla konsu-

mentów, ponieważ jak dotąd, na
technologii tej skorzystali jedynie
ci, którzy ją wprowadzili. W imieniu konsumentów występuje też
o dostęp do informacji, umożliwiającej dokonywanie świadomego wyboru między produktami modyfikowanymi i nie modyfikowanymi genetycznie.
Podsumowanie
W tym roku 17 stycznia na
ulice Berlina wyszło, według szacunków policji, ponad 50 tysięcy
ludzi. W demonstracji pod hasłem „MAMY TEGO DOŚĆ” wzięli
udział rolnicy i konsumenci z różnych krajów Europy. Protestujący domagali się wyeliminowania
GMO z produkcji żywności, zaprzestania przemysłowej produkcji zwierząt i patentowania nasion.
Wszyscy domagali się prawa do
dobrej żywności, uczciwych cen
i reguł rynkowych dla rolników,
sprawiedliwego handlu, wsparcia
dla regionalnej produkcji pasz,
rolnictwa przyjaznego dla pszczół
i środowiska. ■
dr n. przyr., mgr farm.
Karol Adamkowski
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CHOROBY
O C Z U
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U O S Ó B
STARS ZYC H

P
Zaburzenia widzenia u osób starszych stanowią
poważny problemem zdrowotny i społeczny. Z wiekiem, funkcjonowanie narządu wzroku pogarsza się
i dochodzi do powstania różnorodnych chorób oczu.
Najnowsze badania demograficzne wskazują, że to
właśnie wiek jest najlepszym prognostykiem ślepoty
oraz zaburzeń widzenia. Nieleczone zaburzenia widzenia u osób starszych prowadzą do fizycznego kalectwa, zwiększonej częstości upadków (szczególnie
niebezpiecznych w połączeniu z często diagnozowaną osteoporozą), depresji, izolacji społecznej oraz
zależności od pomocy innych ludzi.
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

ięć głównych przyczyn zaburzeń widzenia u osób
starszych to prezbiopia,
zaćma związana z wiekiem, zwyrodnienie plamki żółtej związane
z wiekiem, jaskra otwartego kąta
i retinopatia cukrzycowa. Wymienione choroby charakteryzują się
stopniową i postępującą utratą wzroku, niekiedy prowadzącą do całkowitej ślepoty. Możliwości przywrócenia widzenia są
rożne w zależności od choroby
i obejmują nieodwracalną utratę
wzroku w przypadku nieleczonej
jaskry, aż do jego całkowitego
odzyskania w przypadku operacji
zaćmy.
Prezbiopia

Nasz wzrok pogarsza się
z wiekiem i jest to zupełnie naturalny proces, którego nie możemy uniknąć. Proces ten jest określany terminem prezbiopia (z gr.
►
presbus - stary i opia – oczy), czyli
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starzenie się oczu. Ze względu na
fizjologiczny charakter tej zmiany,
zwanej również starczowzrocznością, nie traktujemy jej jako
choroby ani chwilowego schorzenia. Pierwsze objawy można
zauważyć już około 40 roku życia
w postaci problemów z wyraźnym widzeniem blisko położonych przedmiotów lub czytaniem
małego druku położonego blisko
oczu. Dodatkowo nie ma znaczenia, czy wcześniej zdiagnozowana była u pacjenta krótko- czy
dalekowzroczność. Uważa się, iż
prezbiopia może być skutkiem
trzech podstawowych procesów:
1) stwardnienia soczewki 2) utraty
elastyczności mięśnia rzęskowego odpowiadającego za zmianę
kształtu (uwypuklenia) soczewki
oka 3) zwyrodnienia błony odżywiającej i dotleniającej fotoreceptory i ciało szkliste – naczyniówki.
Z czasem na skutek postępującego procesu zdolność do prawidłowej akomodacji zmniejsza się
i powoduje to problemy z czytaniem drobnego druku np. w gazecie lub dostrzeganiem przedmiotów mieszczących się blisko.
Schorzenie to powoduje znaczące zaburzenia widzenia, ale zazwyczaj nie prowadzi do ślepoty.
Prezbiopii nie można całkowicie
wyleczyć, a jedynie spowolnić jej
postęp. W tym celu problemy ze
wzrokiem koryguje się za pomocą
okularów z odpowiednimi szkłami. Zazwyczaj stosuje się szkła
dwu-, trój- lub wieloogniskowe
a także odpowiednie soczewki
kontaktowe. Jednakże w miarę
upływu czasu dochodzi do dalszego starzenia się soczewki i wymagana jest coraz mocniejsza korekcja. W wielu krajach dostępne
są już chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności m. in. keratoplastyka przewodząca.
16

Zwyrodnienie plamki żółtej
Kolejną chorobą, która
dotyka ludzi w starszym wieku
jest zwyrodnienie plamki żółtej
związane z wiekiem (AMD – Age-Related Macular Degeneration).
Obecnie szacuje się, iż schorzenie to występuje u 5-10% osób
w wieku 65-75 lat i 20-30% osób
w wieku ponad 75 lat. Oprócz
wieku czynnikami ryzyka w przypadku AMD są: płeć żeńska, rasa
biała, występowanie schorzenia w rodzinie, schorzenia układu sercowo-naczyniowego (np.
nadciśnienie tętnicze), palenie
papierosów, wieloletnie narażenie na intensywne światło oraz
niedobór przeciwutleniaczy (np.
witaminy C i E). Rozwój AMD jest
związany z powstawaniem zmian
w obrębie plamki żółtej, która
jest skupiskiem fotoreceptorów
(głównie czopków) odpowiedzialnych za wyraźne widzenie
kolorów w świetle dziennym. Ich
pełna sprawność jest konieczna
również do ostrego i wyraźnego
postrzegania obiektów znajdujących się w centrum pola widzenia, np. liter w czytanym tekście,
ludzkich twarzy czy znaków drogowych. Najczęściej pierwszym,
dostrzeganym przez pacjenta
objawem AMD, jest skrzywienie
obrazu podczas czytania tekstu.
Inne objawy to trudności w jeździe lub czytaniu, które wymaga jaśniejszego światła i szkieł
powiększających. Schorzenie to
objawia się również powstaniem
mgły w centrum pola widzenia
tzw. mroczkami, rozmywaniem
się obrazu, niemożnością rozróżnienia małych szczegółów oraz
zacieraniem się konturów przedmiotów.

AMD występuje w dwóch
postaciach klinicznych: suchej
i mokrej (tzw. wysiękowej).
Większość przypadków (ok.
80%) dotyczy postaci suchej w której zwyrodnienie postępuje powoli
(przez okres wielu lat) i zwykle nie
upośledza widzenia w znacznym
stopniu. Odmiana ta jest zdecydowanie łagodniejsza i może pozostać niezauważona przez pacjenta
jeśli dotyczy tylko jednego oka.
Przyczyną tej postaci jest atrofia
nabłonka barwnikowego siatkówki na skutek odkładania się w nich
małych, okrągłych depozytów zewnątrzkomórkowego materiału
zwanych druzami w błonie Brucha.
Postać mokra, czyli wysiękowa, jest
rzadsza, bardziej inwazyjna i odpowiada za ok. 90% przypadków
utraty widzenia w przebiegu AMD.
Za jej powstanie odpowiedzialne
są niepożądane, nadprogramowe,
ale przy tym bardzo kruche naczynia krwionośne, które powstają
w siatkówce. Proces ten prowadzi
do uszkodzenia i śmierci fotoreceptorów oraz komórek nabłonka
barwnikowego siatkówki, które
odżywiają fotoreceptory. Początkowo pojawiają się zmiany w ciągłości błony Brucha, najczęściej
w pobliżu miejsc nagromadzenia
druzów i zaczynają się rozwijać
oraz wrastać w siatkówkę nowe
naczynia krwionośne. Proces nosi
nazwę neowaskularyzacji. Naczynia te są przyczyną zniekształcenia
powierzchni siatkówki. Są bardzo
delikatne, łatwo pękają i mogą
być źródłem krwotoków prowadzących do nieodwracalnego
uszkodzenia siatkówki w postaci
włóknistych blizn. W przypadku
tej postaci choroba rozpoczyna
się nagle, jej wczesna faza możne pozostać nierozpoznana, a już
w ciągu kilku tygodni może doprowadzić do utraty wzroku.
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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do tego typu leczenia. Kolejną metodą leczenia jest terapia
fotodynamiczna polegająca na
zastosowaniu barwnika, który
jest wychwytywany przez patologiczne naczynia, a następnie
aktywowany przez promienie
lasera niszczące nieprawidłowe
naczynia krwionośne. W leczeniu
wysiękowego AMD zastosowanie
mogą znaleźć także leki hamujące powstawanie patologicznych
naczyń krwionośnych (leki antyangiogenne), niskie dawki radioterapii i interwencja chirurgiczna.
Zaćma
Tak częstym, że uznawanym
niemal za fizjologiczne zaburzeniem związanym z wiekiem jest
tzw. „zaćma starcza” (inaczej katarakta) szacuje się iż u ok. 50%
populacji w wieku od 65 do 75
lat rozwinie się zaćma, a częstość
wzrasta o kolejne 20% po 75 roku
życia. Jest to schorzenie diagno-

zowane głównie u osób starszych
jednak może dotykać również
ludzi młodych, a nawet dzieci.
Oprócz wieku może być wywołana
m. in.:
 cukrzycą;
 galaktozemią;
 stosowaniem sterydów;
 urazami (zaćma popromienna, hutnicza i elektryczna);
 innymi chorobami oczu (jako
powikłanie jaskry lub retinopatii barwnikowej).
Soczewka ludzka jest naturalnie przezroczysta i giętka. Jednak, z wiekiem traci ona
swoją przezroczystość, a także
giętkość czego wynikiem początkowo jest krótkowzroczność,
a następnie przymglenie i rozmycie widzianego obrazu. Gdy
zaćmienie soczewki powiększa
się, ostrość wzroku pogarsza się
prowadząc do prawie całkowitej
utraty widzenia. Pacjenci z zaćmą
często opisują widziane przed-
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Nieleczone, postępujące
AMD, może prowadzić do całkowitej centralnej utarty wzroku. Ze
względu na nieznaną etiologię
choroby nie możliwe jest leczenie
przyczynowe, a jedynie hamujące
rozwój choroby.
W terapii suchej odmiany
AMD stosuje się leki poprawiające ukrwienie, zaleca się wzbogacenie diety o owoce i warzywa
oraz obniżenie poziomu cholesterolu. W przypadku znacznie
bardziej niebezpiecznego AMD
wysiękowego, leczenie polega
na niszczeniu nieprawidłowych
naczyń krwionośnych światłem
lasera (możliwe tylko gdy patologiczne naczynia nie znajdują się
poza centrum plamki żółtej).
Zastosowanie zabiegu laserowego zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnej utraty wzroku
i ogranicza zakres szkód spowodowanych przez neowaskularyzację. Jednak tylko niewielka
część pacjentów kwalifikuje się

►
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mioty jako mgliste, rozmyte lub
niewyraźne, dodatkowo często
dochodzi do zmian w postrzeganiu. Jednak zdolność percepcji
światła pozostaje u nich zachowana nawet w przypadku zaćmy
w pełni dojrzałej (brak poczucia
światła świadczy o współistnieniu innej choroby oka, np. zaniku
nerwu wzrokowego). Proces ten
może trwać od kilku miesięcy do
kilku lat. Gdy soczewka ulegnie
zmętnieniu, nawet gołym okiem
można zauważyć zmianę koloru źrenicy z czarnego na szarobiały. Bardzo istotny jest fakt, iż
zmętnieniu nie towarzyszą ani
bóle, ani przekrwienie oka, dlatego też w początkowym okresie
choroba, zwłaszcza gdy dotyczy
jednego oka, może pozostać niezauważona.
Operacyjne leczenie zaćmy
jest wskazane gdy zmiany w postrzeganiu przedmiotów znacznie
upośledzają jakość życia pacjenta. Operacja jest również wskazana w przypadku zaćmy, która
zaburza leczenie podstawowych
chorób oczu jak retinopatia cukrzycowa, choroby plamki żółtej
czy jaskra. Nowoczesne metody
leczenia chirurgicznego zaćmy są
stosunkowo bezpieczne i są wykonywane w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym. Najpowszechniej stosowaną
obecnie metodą chirurgicznego
usuwania zaćmy jest fakoemulsyfikacja, która polega na rozbiciu
zmętniałej soczewki przy pomocy ultradźwięków i usunięciu jej
rozbitych fragmentów. W miejsce
usuniętej soczewki implantowana
jest soczewka zwijalna o odpowiednio dobranych parametrach
optycznych. Metodę tą można
zastosować na każdym etapie
rozwoju zaćmy. U ponad 90%
pacjentów, którzy przeszli zabieg
18

usunięcia zaćmy zaobserwowano
znaczną poprawę ostrości widzenia, a powikłania pooperacyjne
(np. krwawienia, infekcje, obrzęk
plamki żółtej lub odwarstwienie
siatkówki) obserwowano jedynie
u 1% operowanych.
Jaskra
Częstą chorobą oka, pojawiającą się u osób w średnim
wieku, a potem z rosnącą częstością występującą u osób starszych
(około 3-4% w populacji w wieku
powyżej 70 lat), jest jaskra (glaucoma). Jednak nie oznacza to, że
dolegliwość ta nie może wystąpić
również u osoby młodej. Zanikowi nerwu wzrokowego sprzyjają
także czynniki genetyczne, zaawansowana cukrzyca, choroby
naczyń krwionośnych, miażdżyca,
krótkowzroczność, niskie ciśnienie tętnicze, ale również leczone
farmakologicznie nadciśnienie.
Obecnie jaskra jest jedną z najpowszechniej występujących przyczyn ślepoty na całym świecie.
Około 20% diagnozowanych przypadków dotyczy jaskry
przebiegającej z podwyższonym
ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
Zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe prowadzi do ucisku i w efekcie
postępującego zaniku siatkówki
(wewnętrznej błony oka odpowiadającej za widzenie) oraz nerwu
wzrokowego. Ponadto uważa się,
iż wysokie ciśnienie śródgałkowe upośledza także mikrokrążenie, odpowiedzialne za transport
składników odżywczych do nerwu
wzrokowego Zazwyczaj schorzenie to dotyczy obu oczu, ale może
występować również asymetrycznie. Ciśnienie wewnątrzgałkowe
wynosi zwykle ponad 21 mmHg,
jednak u niektórych pacjentów
może występować niskie ciśnie-

nie śródgałkowe dlatego sam
jego pomiar jest niewystarczający
w stawianiu diagnozy.
U części pacjentów może
dojść do nagłego i znacznego
wzrostu ciśnienia śródgałkowego
odczuwanego jako silny ból oka
połączony z zamgleniem widzenia i zaczerwienieniem oka (ostry
atak jaskry). Wymaga on natychmiastowego leczenia. U większości pacjentów choroba przebiega
jednak w sposób przewlekły i bezobjawowy, z umiarkowanie podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, do momentu gdy uszkodzenie nerwu wzrokowego jest dość
zaawansowane i nieodwracalne.
W związku z czym wczesne wykrywanie i leczenie jest istotne
w zapobieganiu utraty wzroku.
W początkowym stadium
choroby można spowolnić procesy zwyrodnieniowe. W jaskrze
przebiegającej z podwyższonym
ciśnieniem śródgałkowym można
obniżyć je za pomocą miejscowo
podawanych β-blokerów (np. timololu), które obniżają ciśnienie
wewnatrzgałkowe poprzez spadek produkcji cieczy wodnistej.
Jeśli konieczne jest dalsze obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego stosowane są również: miotyki,
inhibitory anhydrazy węglanowej,
agoniści receptorów α2 i analogi
prostaglandyn. Gdy z upływem
czasu skuteczność leków się obniża, należy zastosować zabieg
operacyjny – trabekuloplastykę
laserową. Jest to zabieg chirurgiczny w trakcie którego tworzony
jest nowy kanał, którym transport
cieczy wodnistej z komory przedniej oka do miejsca podspojówkowego jest nasilony. W części
przypadków łącznie z zabiegiem
chirurgicznym stosowane są antymetabolity, takie jak mitomycyna
i 5-fluorouracyl, obniżające ryzyko
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Wszystkie subiektywne zmiany widzenia
związane z wiekiem pojawiają się zarówno
w efekcie naturalnego, jak i chorobowego
starzenia się narządu wzroku. Z tych
powodów przesiewowe badania wzroku
u osób starszych powinny być częścią
podstawowego badania ich stanu zdrowia.
powstania blizn pooperacyjnych
i utrzymujące drożność wytworzonego kanału.
Niestety mimo coraz nowocześniejszych metod leczenia zmiany w obrębie nerwu
wzrokowego są nieodwracalne,
a jaskra pozostaje chorobą nieuleczalną.
Retinopatia cukrzycowa
Chorobą cywilizacyjną na
którą często chorują osoby starsze jest cukrzyca. Szczególny
problem stanowi fakt, iż jest to
choroba przewlekła i częstość
powikłań u nich obserwowanych
jest bardzo wysoka. Jako jedno
z najgroźniejszych, odległych powikłań cukrzycy obserwowanych
u osób starszych wymienia się negatywny wpływ na narząd wzroku
w postaci nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu naczyń
krwionośnych odżywiających narząd wzroku (tzw. retinopatii). Powikłaniem cukrzycy typu I zwykle
jest retinopatia cukrzycowa, natomiast cukrzycy typu II – obrzęk
oraz zwyrodnienie plamki żółtej.
W przebiegu cukrzycy może
dochodzić do powstawania noAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

wych naczyń krwionośnych w obrębie siatkówki w odpowiedzi na
jej niedokrwienie. W zależności
od rodzaju retinopatii rozprzestrzenianie się nowych naczyń
obejmuje również tarczę nerwu
wzrokowego, a nawet tęczówkę. Powstałe naczynia są bardzo
kruche i podatne na przerwanie.
Może dochodzić do pękania mikrotętniaków, w wyniku czego
powstają wybroczyny. Nadprogramowe naczynia krwionośne mogą
powstawać nawet w obrębie ciała
szklistego, prowadząc do krwotoku i odwarstwienia siatkówki oraz
w obrębie tęczówki gdzie prowadzą do wtórnej jaskry.
Leczenie retinopatii w dużym stopniu uzależnione jest od
przebiegu cukrzycy u chorego
i kontroli poziomu glukozy we
krwi. W celu całkowitego wyeliminowania choroby stosuje się zabieg zwany fotokoagulacją laserowa, polegającą na odbudowaniu
uszkodzonych naczyń krwionośnych oraz usunięciu ich nadmiaru. Zabieg ten zmniejsza ryzyko
krwotoków do ciała szklistego,
obrzęku plamki żółtej i oderwania siatkówki. W przypadku krwawienia do ciała szklistego oraz
odwarstwienia siatkówki prze-

prowadzany jest zabieg usunięcia
zmian patologicznych w obrębie
ciała szklistego – witrektomia.
Wszystkie subiektywne zmiany widzenia związane z wiekiem
pojawiają się zarówno w efekcie
naturalnego, jak i chorobowego
starzenia się narządu wzroku.
Z tych powodów przesiewowe
badania wzroku u osób starszych
powinny być częścią podstawowego badania ich stanu zdrowia. Taka diagnostyka pozwoli na
wczesne wykrywanie nieprawidłowości, ocenę związanych z nimi
zagrożeń oraz poprawę jakości
życia osób starszych. ■
dr n farm. Ewa Gibuła-Bruzda
Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Organizacja okulistyki w Polsce
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w aspekcie starzenia się
narządu wzroku

Proces starzenia się
narządu wzroku powoduje
obniżenie funkcji, komfortu widzenia i jakości życia osoby starzejącej się.
Biorąc pod uwagę fakt, że
obecnie około 15% mieszkańców Europy to osoby
powyżej 65 roku życia i że
liczba ta stale rośnie, gdyż
wydłuża się okres życia,
szacuje się, że już w roku
2020 osoby po 65 roku życia będą stanowiły powyżej
20% populacji. Jest to wielkie wyzwanie natury organizacyjnej i finansowej,
gdyż proces starzenia się
należy rozpatrywać zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, a także społeczno-socjalnym. Należy więc poważnie zastanowić się nad
rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby sprostać
narastającym problemom
i które mogłyby poprawić
istniejąca sytuację.
20

Z

miany w narządzie wzroku
związane ze starzeniem się
dotyczą wszystkich tkanek
układu wzrokowego, a więc zarówno aparatu ochronnego oka,
jak i przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, również oczodołu i dalszego odcinka drogi
wzrokowej włączając także korę
mózgową. Problemami na które najpierw należałoby zwrócić
największą uwagę, gdyż poważnie upośledzają funkcję narządu
wzroku i powodują obniżenie jakości i komfortu życia osób starzejących są to:
1. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD);
2. Powikłania siatkówkowe
w cukrzycy;
3. Zatory i zakrzepy naczyń siatkówki;
4. Jaskra i niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego.
Ad. 1. Zwyrodnienie plamki
związane z wiekiem
(age-related macular
degeneration – AMD)

Występuje głównie u ludzi
po 50. roku życia, szczególnie
dotyczy to populacji krajów wysokorozwiniętych, w tym także

Polski. Wysiękowa postać AMD,
wg specjalistów WHO, wzrośnie
dwukrotnie w roku 2020.
Wysiękowa postać AMD
nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty ostrości widzenia i prawie do całkowitej ślepoty.
W Polsce dotyczy to około 130
tys. osób, a rocznie notuje się kilkanaście tysięcy nowych zachorowań.
Pacjent z wysiękową postacią AMD winien być poddany bezzwłocznemu leczeniu. Wszystkie
te przypadki należy traktować
jako pilne, gdyż w krótkim czasie
może dojść do nieodwracalnych
zmian w centralnej części siatkówki.
Aktualne środki przeznaczone na terapię są niewystarczające, co utrudnia leczenie.
Aktualnym standardem leczenia wysiękowej postaci AMD
są iniekcje doszklistkowe leków
z grupy antagonistów VEGF takich jak ranimizumab, aflibercept,
czy stosowany off-label bewacizumab. Wymienione leki nie
likwidują przyczyny AMD, mają
głównie działanie objawowe, gdyż
etiologia tego schorzenia nie została jeszcze dokładnie poznana,
co stwarza konieczność poszukiAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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wania nowych metod leczenia tej
patologii groźnej dla widzenia.
Ad. 2. Powikłania siatkówkowe
w cukrzycy
Na cukrzycę choruje w Polsce około 2 mln osób. Powikłania
siatkówkowe cukrzycy prowadzące, bez leczenia, do nieodwracalnej ślepoty występują u około
12% chorujących na cukrzycę.
Najczęstsze to: obrzęk siatkówki
centralnej (obrzęk plamki), zmiany proliferacyjne szklistkowo-siatkówkowe, krwotoki do ciała szklistego i siatkówki, a także trakcyjne
odwarstwienie siatkówki.
Właściwe leczenie winno być prowadzone przy ścisłej
współpracy diabetologa i okulisty,
właściwym przestrzeganiu diety
i stosowaniu się do zaleceń lekarzy specjalistów. Standardy leczenia powikłań siatkówkowych cukrzycy to: farmakoterapia, leczenie
laserowe, iniekcje doszklistkowe
anty VEGF i steroidów oraz leczenie operacyjne – witrektomia.
Poziom wiedzy społeczeństwa dotyczący tego zagadnienia
jest niewystarczający i konieczne byłoby działanie edukacyjne, a także okresowe badania
screeningowe, gdyż pacjenci,
zgłaszając się do okulisty, mają
już zbyt zaawansowane zmiany
proliferacyjne siatkówkowe, źle
rokujące mimo stosowanej terapii. Świadomość powikłań okulistycznych cukrzycy jest w społeczeństwie w dalszym ciągu zbyt
niska.
Ad. 3. Zatory i zakrzepy
naczyń siatkówki
Starzejąca się populacja
jest dotknięta chorobami układu
krążenia i naczyń, niewydolnością
serca, miażdżycą – co ma niebagatelny wpływ na powstawanie zakrzepów żyły środkowej siatkówki
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

lub jej gałęzi, a także zatorów tętnicy środkowej siatkówki.
Obecnie standardem leczenia zakrzepów prowadzących
do obrzęków centralnej części
siatkówki jest podawanie iniekcji
doszklistkowych preparatów anty
VEGF i steroidowych. Podobnie
jak w leczeniu wysiękowej postaci AMD, niewystarczające nakłady
finansowe stwarzają wiele problemów. W profilaktyce występowania tych patologii konieczna jest
współpraca lekarzy chorób wewnętrznych, kardiologów i okulistów.
Ad. 4. Jaskra i niedokrwienna
neuropatia nerwu
wzrokowego
Jaskra jest również problemem społecznym w Polsce.
Choruje na nią obecnie ok. 400
tys. osób, a szacuje się, że liczba
ta może zwiększyć się o połowę
w ciągu najbliższych 20 lat. Nieleczona jaskra może prowadzić do
nieodwracalnej ślepoty, gdyż jest
to postępująca degeneracja nerwu wzrokowego.
Leczenie jaskry to: farmakoterapia, laseroterapia i leczenie
chirurgiczne oraz ścisła współpraca okulistów, a także lekarzy zajmujących się schorzeniami naczyń. Edukacja pacjentów,
większy odsetek wcześniejszych
rozpoznań i właściwe leczenie,
(może sieć Poradni Jaskrowych?)
– to również poważne wyzwania mające na celu zmniejszenie „inwalidztwa wzrokowego”.
W świetle powyższych danych
należy rozważyć:
1. Działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa – mające duże znaczenie
w profilaktyce chorób;
2. Współpracę okulistów i lekarzy innych specjalności
zajmujących się pacjentami
starszymi ze szczególnym

uwzględnieniem współpracy
z diabetologami;
3. Współpracę okulistów i geriatrów w zakresie potrzeb wzrokowych i ograniczeń pacjenta
z upośledzoną funkcją widzenia. Obniżenie ostrości wzroku nasila depresję i mózgowe
zespoły organiczne, a także
wpływa niekorzystnie na pacjenta i jego rodzinę.
Należy podkreślić ścisły
związek powstawania zaburzeń
ostrości wzroku z większością
schorzeń występujących u pacjenta starszego, w szczególności
należy zwrócić uwagę na:
• choroby układu krążenia i serca (miażdżyca naczyń);
• choroby hematologiczne i zaburzenia krzepnięcia;
• choroby metaboliczne (cukrzyca);
• choroby reumatyczne;
• choroby tarczycy;
• choroby i zaburzenia neurologiczne (korowe ubytki pola
widzenia);
• inne.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych ze
starzeniem się powinno przyczynić się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności leczenia,
a także wpłynąć na efektywniejszą
profilaktykę. Organizacja ochrony
zdrowia w starzejącej się populacji
jest ogromnym wyzwaniem. ■
Prof. dr hab. n. med.
Wanda Romaniuk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Okulistyki
Redakcja Aptekarza Polskiego
dziękuje Fundacji na rzecz Zdrowego
Starzenia się za udostępnienie powyższego artykułu oraz za wyrażenie
zgody na jego publikację w Aptekarzu Polskim. Artykuł pochodzi z raportu "Okulistyka i choroby siatkówki
w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się" Warszawa, 2015 (© Copyright by Fundacja na rzecz Zdrowego
Starzenia się).
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FARMAKOTERAPIA
ANABOLICZNA
U PACJENTÓW
W WIEKU PODESZŁYM
Starzenie się organizmu człowieka jest naturalnym,
długotrwałym i nieodwracalnym procesem, w którym
dochodzi do zmian w sferze biologicznej, psychicznej
i społecznej. Proces starzenia dotyczy wszystkich organów i obejmuje szerokie spektrum procesów biochemicznych na poziomie komórkowym. Na skutek zachodzących zmian, zdolności przede wszystkim regeneracyjne organizmu zostają upośledzone, czego wynikiem
jest zwiększone ryzyko występowania niekorzystnych
zmian patologicznych.

Z

godnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) wiek podeszły dotyczy osób z przedziału wiekowego 60-75 lat, między 75 a 90-tym
rokiem życia definiuje się wiek
starczy, a sędziwy po 90-tym roku
życia. W Polsce za osoby w wieku
podeszłym uznawane są te powyżej 65-tego roku życia. Sam proces starzenia nie jest jednakowy
22

dla wszystkich osób. Zależy on
przede wszystkim od predyspozycji genetycznych, ale również
od wielu innych czynników, takich
jak status społeczny i związany
z tym charakter wykonywanej
pracy, styl życia czy obciążenie
chorobowe. Jak pokazują statystyki istotnie wzrasta liczb osób
w wieku podeszłym i tym samym
zmusza system opieki zdrowotnej

do nowego i bardziej rozwiniętego podejścia do problematyki
geriatrycznej, której głównym
zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej jakości życia pacjenta
w wieku podeszłym. Zmiany, jakie
zachodzą w naszym organizmie
dotyczą takich układów, jak układ
krążenia, nerwowy, pokarmowy,
oddechowy, moczowy, rozrodczy, kostno-mięśniowy, dokrewny i odpornościowy. Starzenie to
stopniowe zaburzenie homeostazy organizmu, prowadzące do
zwiększonego ryzyka wystąpienia
chorób, jak i śmiertelności. Współczesna farmakoterapia podąża za
oczekiwaniami pacjentów i dostosowuje swoją ofertę do zapotrzebowań rynku. Farmakoterapia
anaboliczna u pacjentów w wieku
podeszłym to przede wszystkim
terapia dotycząca układu kostno-szkieletowego, mięśniowego
oraz hormonalnego.
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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Układ kostno-szkieletowy
osób w wieku podeszłym staje się bardziej podatny na urazy
i złamania. Dochodzi do zmian
inwolucyjnych, do których należy
demineralizacja kości w wyniku
niedoboru składników mineralnych, takich jak fosforany i wapń
wynikających z niedostatecznej
ich podaży oraz zmniejszonego
wchłaniania z przewodu pokarmowego (zmniejszenie liczy białek transportowych, obniżone pH
soku żołądkowego). Zmniejsza
się masa kości tak, że u osób po
60-tym roku życia są one lżejsze
nawet o 8%. Ujemny bilans kostny osób starszych jest wynikiem
zmniejszonego wydzielania hormonów biorących udział w metabolizmie kostnym, takich jak
estrogeny, testosteron, hormon
wzrostu, zaburzeń w syntezie witaminy D oraz zwiększonego wydzielania parahormonu. Osteoporoza inwolucyjna (starcza), będąca
chorobą metaboliczną, jest poważnym problemem geriatrycznym ze względu na rosnące ryzyko złamań kości. Farmakoterapia
osteoporozy jest bardzo rozbudowana. Najbardziej popularne leki
wykazują działanie antyresorpcyjne, tzn. obniżają tempo utraty
masy kostnej poprzez hamowanie
resorpcji kostnej. Są one doskonałym rozwiązaniem dla zapobiegania rozwojowi osteoporozy, jednak w przypadku zaawansowania
choroby, gdy struktura kości jest
uszkodzona ich skuteczność jest
niska. W takich przypadkach 50%
zmniejszenie ryzyka złamań jest
niewystarczające, aby zahamować
progresywne obniżenie jakości
życia i rosnące ryzyko wystąpienia
przedwczesnego zgonu. Prawdziwą rewolucją w farmakoterapii pacjentów z ciężką osteoporozą było
wykorzystanie czynników stymuAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

lujących odbudowę kości. Leki
anaboliczne znacznie poprawiają
gęstość mineralną kości (BMD,
bone mineral density), zwiększają
masę kostną, wspomagają przyrost grubości kości i przywracają
prawidłową strukturę kości, przez
co skuteczne zmniejszają ryzyko
i częstości złamań kości.
Pierwszym lekiem anabolicznym stosowanym w osteoporozie był otrzymywany technologią inżynierii genetycznej rekombinowany parathormon – teryparatyd stosowany w postaci iniekcji. Podawanie jego odbywa się
w sposób pulsacyjny, dzięki czemu
tworzenie nowej kości i przyrost
masy kostnej jest istotnie wyższy
niż w przypadku terapii lekami antyresorpcyjnymi. Teryparatyd odtwarza masę kostną poprzez aktywację procesu tworzenia kości
w tempie szybszym od resorpcji
i skutecznie zapobiega wszystkim
rodzajom złamań osteoporotycznych u kobiet po menopauzie
z osteoporozą. Właściwości farmakologiczne teryparatydu potwierdzono również u mężczyzn,
u których stymulował on wzrost
gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i biodrze oraz wzmagał obrót kostny.

Ze względu na wykazaną kancerogenność leku na szczurach
(zwiększone ryzyko wystąpienia
ostesarcoma), nie potwierdzoną
w badaniach klinicznych, zgodnie
z zaleceniami FDA i EMA stosowanie leku zostało ograniczone
do pacjentów z grupy wysokiego
ryzyka złamań i zaawansowaną
osteoporozą przez maksymalny
czas wynoszący 24 miesiące.
Ranelinian strontu jest
pierwszym lekiem przeciwosteoporotycznym, który jednocześnie
hamuje proces resorpcji kostnej
i stymuluje procesy kościotworzenia, prowadząc do dodatniego
bilansu kostnego u kobiet z osteopenią, osteoporozą, w tym
w zaawansowanym stopniu. Występuje w postaci granulatu do
sporządzania zawiesiny doustnej.
Skuteczność terapeutyczną leku
u kobiet w okresie pomenopauzalnym wykazano w 2 dużych,
międzynarodowych badaniach
klinicznych trwających łącznie 5
lat. Po 3 latach terapii wykazano
obniżone ryzyko złamań kręgów
o 41% (po roku o 49%), złamań
pozakręgowych o 16% i o 19%
liczby ciężkich złamań pozakręgowych (szyjki kości udowej o 36%,
nadgarstka, nasady dalszej kości

Pierwszym lekiem anabolicznym
stosowanym w osteoporozie był
otrzymywany technologią inżynierii
genetycznej rekombinowany
parathormon – teryparatyd stosowany
w postaci iniekcji.
►
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przedramienia, miednicy, kości
krzyżowej, żeber) oraz zwiększoną
gęstość mineralną kości w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa. Ponadto, skuteczność w zapobieganiu
złamaniom kręgów i złamaniom
pozakręgowym utrzymywała się
w ciągu 5 lat terapii. Terapia ranelinianem strontu charakteryzuje
się istotnym wpływem na poprawę jakości życia leczonych pacjentek. Co ważne, terapia ranelinianem strontu charakteryzuje się
wysoką skutecznością i dobrym
profilem bezpieczeństwa u osób
w wieku starczym i sędziwym (klasyfikacja WHO). Podczas 5-letniej
obserwacji u pacjentek w tej grupie wiekowej ranelinian strontu
zmniejszał ryzyko złamań (kręgów
i pozakręgowe) o około 30%.
U osób starszych coraz
większym problemem staje się
niedożywienie, które zalicza się
do wielkich zespołów geriatrycz-

nych. Jak pokazują różne dane
epidemiologiczne niedożywienie występuje u 2–10% populacji osób starszych, w przypadku
pacjentów opieki długoterminowej i zakładów opiekuńczo-społecznych ryzyko to jest znacznie
wyższe i może sięgać nawet 85%.
Wśród czynników, które predysponują do występowania niedożywienia w tej grupie wiekowej
są zmiany patofizjologiczne zachodzące w organizmie, czynniki
społeczne (samotność), psychologiczne (stres, depresja), sytuacja
ekonomiczna, choroby towarzyszące o charakterze przewlekłym,
stosowana farmakoterapia, niska
aktywność ruchowa, hospitalizacja oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe będące często wynikiem
niewiedzy żywieniowej. Jednak jak
pokazują badania najważniejszym
czynnikiem predysponującym do
wystąpienia niedożywienia są

choroby przewlekłe, takie jak zakażenia, choroby nowotworowe,
schorzenia przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego, zaburzenia psychiczne oraz
schorzenia endokrynologiczne.
Niedożywienie u osób starszych prowadzi do pogłębienia się
niekorzystnych zmian jakie zachodzą w organizmie takiego człowieka, staje się on jeszcze bardziej
zmęczony, osłabiona zostaje siła
mięśniowa i jego sprawność motoryczna. Dochodzi do zaburzeń
w funkcjonowaniu różnych układów, w tym krążenia, oddechowego, występują zaburzenia wodno-elektrolitowe. W przypadku osób
starszych, u których już występują
schorzenia, niedożywienie wydłuża czas powrotu do zdrowia,
zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań pogarszając rokowania,
jak i jakość życia osoby starszej.
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Dodatkowo, niedożywienie zwiększa ryzyko zachorowania na kolejne choroby zwiększając ryzyko
śmiertelności.
Do leków o działaniu anabolicznym stosowanych w zapobieganiu niedożywieniu zalicza się
octan megestrolu będący hormonem steroidowym o właściwościach gestagennych. Pierwszym
wskazaniem do stosowania megestrolu było działanie antykoncepcyjne (1963 rok). 4 lata później
zastosowano go w terapii raka
piersi, a następnie trzonu macicy.
Początkowo obserwowany wzrost
masy ciała osób leczonych traktowano jako działanie niepożądane,
jednak z czasem efekt ten wykorzystano w terapii chorób nowotworowych, którym towarzyszy
kacheksja oraz w leczeniu niedożywienia w grupie pacjentów geriatrycznych. Stosowany w dawkach dobowych wynoszących od
160 do 800 mg powoduje wzrost
apetytu, przyrost masy ciała,
tkanki tłuszczowej i mięśniowej
oraz poprawia jakość życia chorych. Pierwsze efekty terapeutyczne pojawiają się po około 2 tygodniach regularnego przyjmowania
leku. Niepożądanym działaniem
jest przede wszystkim zwiększenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Wraz z wiekiem zmniejsza się stężenie endogennych
androgenów u mężczyzn, co jest
wynikiem naturalnego procesu
starzenia. U mężczyzn po 40-tym
roku życia spadek sprawności
seksualnej i problemy z erekcją spowodowane są powolnym
spadkiem poziomu testosteronu
w organizmie. Jak wykazują badania na każde 5 lat poziom tego
hormonu we krwi spada o 5-10%,
powodując ponad 20% niedobór
testosteronu u mężczyzn w wieAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

ku podeszłym. Zespół niedoboru
testosteronu (TDS) charakteryzuje
się przede wszystkim spadkiem libido i zaburzeniami wzwodu, którym mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak zmniejszenia masy
i siły mięśniowej, obniżenie gęstości kości, nadciśnienie tętnicze,
a także osłabienie koncentracji,
zaburzenia nastroju i snu. Wdrożenie terapii zastępczej (podanie
domięśniowe, podskórne, przezskórne, doustne i podjęzykowe)
powinno zostać wdrożone, gdy
stężenie endogennego testosteronu spada poniżej 8 nmol/l. Testosteron zwiększa masę mięśniową, jednak nie wpływa korzystnie
na poprawę funkcjonalności mięśni. Badania skuteczności terapeutycznej testosteronu u mężczyzn
w wieku podeszłym potwierdziły
wzrost beztłuszczowej masy ciała i zmniejszenie masy tłuszczu,
wzrost gęstości kości, poprawę libido i aktywności seksualnej oraz
jakości życia. Przy stosowaniu prawidłowych dawek leku terapia testosteronem jest bezpieczna. Do
najczęściej raportowanych działań

niepożądanych zalicza się anaboliczny wpływ testosteronu na
szpik kostny powodujący wzrost
hematokrytu i liczby erytrocytów,
może również dochodzić do przerostu gruczołu krokowego oraz
ginekomastii.
Prekursorem hormonów
płciowych, takich jak estrogen
i testosteron, którego skuteczność
w poprawie masy mięśniowej potwierdzono w badaniach klinicznych jest dehydroepiandrosteron
(DHEA). Może on być stosowany
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn
wpływając na zwiększenie masy
i siły mięśniowej oraz zwiększenie
gęstości kości. Dostępne są również badania, w których codzienna suplementacja DHEA prowadzi
do niemal 3-krotnego wzrostu
sprawności seksualnej, popędu
seksualnego, erekcji i orgazmu
oraz wzrostu ogólnej satysfakcji
z życia seksualnego. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Starszy Specjalista ds.
Pharmacovigilance
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Płynne postaci leku
w renesansowym
lecznictwie
(Cz. I.)

Leki przygotowywane na recepturze to coraz
rzadsza czynność z jaką spotykamy się w aptece.
Z jednej strony spowodowane jest to nieczęstym
zapisywaniem przez lekarzy recept robionych, ale
również wybór preparatów gotowych jest tak duży,
że przede wszystkim leczenie opiera się na lekach
otrzymywanych przemysłowo. Zdarzają się jednak
sytuacje, kiedy mimo długotrwałej kuracji, dolegliwości chorobowe nie mijają i wówczas lek recepturowy staje się „ostatnią deską ratunku”. Najczęściej
przypadki te dotyczą chorób skórnych, a przepisywaną w tym wypadku postacią leku są maści. Jeśli
nasza apteka nie jest wyposażona w unguator, wówczas do dyspozycji mamy moździerz i pistel, które
moglibyśmy zaliczyć do symboli aptekarstwa.
26
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oździerze, pistle, zlewki – to właściwie jedyne
naczynia, które obecne
są w izbie recepturowej, dlatego
na te potrzeby wystarcza niewielkie pomieszczenie. Gdybyśmy jednak znaleźli się w aptekach z XVI
wieku to okazałoby się, że laboratorium apteczne jest najważniejszym miejscem. Wyposażonym
w piece z których bucha ogień,
miechy kowalskie, z rozwieszonymi na ścianach panwiami i warząchwiami żelaznymi, kleszczami,
miechami do podsycania ognia,
tyglami, kociołkami, z wmurowanymi nad piecami alembikami
miedzianymi, kotłami oraz innymi niezbędnymi naczyniami potrzebnymi do destylacji. Na ziemi
i półkach stałyby różnego rodzaju
kotły miedziane, garnki kamionkowe, beczki na wino, olbrzymie
marmurowe moździerze do ucieAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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rania maści, prasy do wyciskania
surowca roślinnego. Oczywiście
wszystkie te urządzenia i naczynia były w ciągłym ruchu, gdyż
od pracy jaka wykonywana była
w laboratorium aptecznym, zależał cały asortyment oferowanych
przez aptekę medykamentów.
O bogactwie surowców i leków
z nich wytwarzanych możemy
dowiedzieć się z nielicznych zachowanych inwentarzy aptek.
O sposobach przygotowywania
preparatów leczniczych w początkach aptekarstwa, najwięcej
dowiadujemy się dzięki lekturze
drukowanych zielników renesansowych.
Extracta
Wyciągi to postać leku
otrzymywana poprzez wytrawianie surowca roślinnego lub
zwierzęcego odpowiednio rozdrobnionego alkoholem, a niekiedy również wodą i dodatkowe
zagęszczenie otrzymanego roztworu. W zależności od stopnia
zagęszczenia wyciągi podzielić
można na płynne i suche. Wyciągi suche zawierają mniej niż 10%
wody, zaś płynne zawierają w 1 g
związki farmakologicznie czynne,
otrzymane z 1 g surowca. Dawniej stosowano również wyciągi
gęste, zawierające 28-30% wody.
Ekstrakty to jedna z najstarszych metod przygotowania leku,
stosowana już w starożytności.
Pierwsze wzmianki na temat przygotowywania wyciągów zostały
odnotowane w papirusie Ebersa,
pochodzącym z XVI w. p.n.e. Jedne z pierwszych informacji w języku polskim na temat tej postaci
leku odnajdujemy w drukowanych zielnikach, jakie wydawane
były w okresie renesansu. Sposób
otrzymywania wyciągów znacznie
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

różnił się od dzisiejszych standardów postępowania w technologii
postaci leku. Aby otrzymać odpowiednio zagęszczony ekstrakt,
zalecane było parokrotne gotowanie surowca z wodą na ogniu,
aż do otrzymania odpowiednio
zagęszczonego płynu. Najczęściej
proces ten przebiegał aż do odparowania wody do 1/2 lub 1/3 objętości, otrzymany ekstrakt cedzono, dodawano miodu i ponownie
ogrzewano. Tego typu wyciągi
moglibyśmy zaliczyć do wyciągów
gęstych. W pierwszych zielnikach
autorstwa Marcina Siennika czy
Hieronima Spiczyńskiego, wydawanych w XVI wieku, taki ekstrakt
z dodatkiem miodu nazywany
jest „lepakiem”. Weźmi kopru zielonego garść, warz ji w tyle wody,
aż jedna część zastanie. Przecedź
a włóż czystego przaśnego miodu
dwa funty, warzże aż lepak zgęstnieje jako miód – czytamy w „Herbarzu” Marcina Siennika.
Proces otrzymywania ekstraktu był różny w zależności od
wytrawianego surowca. Ciekawy
przepis podaje Hieronim Spiczyński na otrzymywanie wyciągu, który dziś nazwalibyśmy Extractum Opii. Przed przystąpieniem do ekstrakcji autor zielnika
zaleca, by surowiec czyli niedojrzałe makówki zwilżać deszczową
wodą: weźmi głowie makowych
ogrodnych nie przednie dojrzałych
i namocz je w dżdżowej wodzie
przez 34 godziny w garncu nowem, polewanem. Po tym warz
ono u czystego węgla i bacz aby
nie przygarnęło, a kiedy makowice
zmiękczają – wyżmi je prze chustę czyście z oną wodą, w której
wrzały. Przyłóżże ktemu czystego
miodu tak wiele, jak onej wody,
warzże lepak, aż będzie jako treść
miodowa gęsta. A z tego dawaj
choremu na noc dwie łyszczce,

dobre to temu, kto nie może spać,
w każdej niemocy.
W Zielniku Szymona Syreniusza wydanym w 1613 roku,
pojawia się już nazwa ekstrakt,
ponadto autor informuje o obecności tej postaci leku w aptekach:
Może być i bywa w porządnych
aptekach z suchego korzenia podróżnikowego, z liścia, z kłącza
i z kwiecia, istność wyciągniona,
ekstraktem Łaciennicy zowią. Ta
wszystkim niedostatkom i chorobom, którym samo ziele z korzeniem służy, biorąc trzecią część
kwinty z winem albo z takim przynależącym sokiem, albo z wodą.
Szymon Syreniusz, podaje sposób otrzymywania ekstraktów na
przykładzie wyciągu z piołunu:
biorą albo sam sok albo sam piołun drobno posiekany, ile się komu
podoba na który tak wiele gorzałki mocnej leją, a to w szklany
alembik bez nosa albo rury, kolbę
także szklaną z wierzchu nakrywają, i gliną albo ciastem zalutowawszy i na słońcu albo w kotle
ukropu pełnym albo na ciepłym
piecu przez kilka dni moczą. A gdy
dobrze wymoknie, przecedzają
i prasują co najmocniej. Po tych
wstępnych przygotowaniach, dokonywano następujących czynności: znowu świeży piołun w ów
sok wyprasowany kładą, moczą,
po tym prasują, kilkakroć powtarzając. Po tym nawet on sok albo
gorzałkę, w której się tak wielokroć
moczył, do szklanego alembika,
któryby miał rurę leją, a wierzch
zalutowawszy, wolnym ogniem,
ażby woda poczęła się destylować lutruje. Ekstrakt („Istność”)
powinna być konsystencji: jako
miód przepuszczony albo olej gęsta, a zwłaszcza na spodu w alembiku. Z dalszego opisu wynika, iż
tak przygotowane ekstrakty były
►
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wane w recepturach w zależności
od potrzeb.
W zielniku Syreniusza,
oprócz opisanego powyżej wyciągu z cykorii podróżnik i piołunu,
wymienione są ekstrakty otrzymywane z kozłka (z korzeni i ziela),
ekstrakt z biedrzeńca (z ziela i korzenia), arcydzięgla (z ziela i korzenia), lubczyka (z korzenia), cyprysu
(z ziela), kopru włoskiego (liście,
kwiaty, nasienie), anyżu (z nasienia), bylicy (z ziela), piwonii (ziela).
O sposobie przygotowania ekstraktu z kozłka, autor pisze: tym
sposobem jako i piołunu. Podobny
opis odnajdujemy w przypadku
ekstraktu z biedrzeńca, przy czym
Syreniusz zaznacza: z suchego
ziela i z korzeniu biedrzeńcowego
bywa ekstrakt bardzo kosztowny.
Podobną uwagę odnajdujemy
w przypadku ekstraktu z nasion
anyżu. Przy ekstrakcie otrzymywanym z arcydzięgla, autor podaje, iż są dwa sposoby „wyciągania
istności z dzięglu”, a mianowicie
z suchego i świeżego ziela i korzenia, przy czym ekstrakt z suchego surowca jest „daleko lepszy
i potężniejszy”. Co do ekstraktu
z piwonii, Syreniusz zaznacza, iż
dostępny jest on „w aptekach dostatnich i porządnych”.
Decocta et Infusa
Odwary zaliczane są do wyciągów wodnych przeznaczonych
do natychmiastowego użycia, ze
względu na ograniczoną trwałość.
Napary są to płynne roztwory,
świeżo sporządzone otrzymane
przez ogrzewanie rozdrobnionego surowca lub mieszanki ziołowej z określoną objętością wody
w temperaturze poniżej wrzenia
przez 15 minut. Odwary w przeciwieństwie do naparów, otrzymywane są poprzez ogrzewanie
28

surowca lub mieszanki surowców
w temperaturze wrzenia przez 30
minut.
W renesansowym lecznictwie wyciągi wodne są formą leku
bardzo często stosowaną, choć
ówczesne przepisy nie precyzują
warunków technologicznych jakie
towarzyszą tym procesom, mowa
jest jedynie o „warzeniu” czyli gotowaniu surowca. Nie możemy
zatem określić jednoznacznie czy
stosowane były napary czy też
odwary. Ponadto, jak wskazują
zielniki, w okresie renesansu stosowano znacznie więcej surowców roślinnych niż ma to miejsce
we współczesnej medycynie. Spośród licznych przepisów, warto dla
przykładu przytoczyć niektóre
z nich, jak chociażby odwar z surowców pozyskiwanych z wierzby:
też woda, w której by był warzony
wierzbowy owoc, daje wspomożenie: który człowiek krwią pluje.
Możesz wespołek warzyć [z korą],
albowiem i skórki wierzbowe
tę własność mają, którą i liście
z kwiatem – pisze Stefan Falimirz.
U Syreniusza przeczytać możemy:
duszność z piersi i płuc oddala, koniczynę warząc z izopem, z omanem, z białą szantą, albo z czarno-

głowem lub: kaszlącym lekarstwo
osobliwe: wziąć wody, w któryby
kopru włoskiego korzeń był do połowice wywrzenia warzony. Tej po
sześciu łyżek każdy dzień, trzy godziny przed obiadem, dwie przed
wieczerzą pić ciepło, przydawszy
ze dwie albo ze trzy łyżki syropu
z hyzopu uczynionego. Wywary
stosowane były najczęściej jako
roztwory do wewnętrznego stosowania, ale również wykorzystywano je i w inny sposób, jak na
przykład do płukania jamy ustnej:
języka zawrzedziałość leczy, wziąć
ziela rzepakowego półtorej garści,
jagód suchych, drzewnego głogu,
które Łaciennicy berebris zowią,
ziarnek albo jąderek garbarskich,
mirtowych jagodek po pół łota,
ziela pokrajać z jagody, i ziarnka przytłuc. To warzyć w kwarcie
wody do połowice, przecedziwszy
dodać miodku różanego cztery
łoty. Tym ciepło płukać trzymając
długo w uściech.
Macerationes
Maceraty zaliczane również
do wyciągów wodnych, przyrządzane są z surowców roślinnych
zawierających związki śluzowe.

...też woda, w której by był warzony
wierzbowy owoc, daje wspomożenie:
który człowiek krwią pluje. Możesz
wespołek warzyć [z korą], albowiem
i skórki wierzbowe tę własność mają,
którą i liście z kwiatem
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szy moczyć. Nazajutrz zagrzawszy
tego wylać w worek płócienny mocny, a zawiesiwszy nad naczyniem
chędogim podstawionym, z lekka
naprzód, potym mocniej, wyżymać
i wygniatać, tak długo aż wszystka
odejdzie. Oprócz opisanych sposobów maceracji, jak podaje Szymon Syreniusz, stosowano jeszcze
metodę polegającą na zalaniu surowca ciepłą wodą, kilkukrotnym
zamieszaniu i odciśnięciu przez
worek. Autor „Zielnika” zaznacza
jednak, że sposób pierwszy lepszy
jest.
Omówione powyżej płynne
postaci leków, jak widzimy niewiele różnią się od metod o których
uczymy się na studiach farmaceutycznych. I choć w aptekach przygotowanie wyciągów nie należy
już do czynności recepturowych,
to warto przypomnieć sobie różne
sposoby wydobywania ciał czynnych z surowca. Praca współczesnego farmaceuty nie należy do

najłatwiejszych, ale cofając się
w historię naszego zawodu, chyba możemy odetchnąć, chociażby
dlatego, że nie pracujemy w izbie
ekspedycyjnej, która znajduje
się nad laboratorium mogącym
w każdej chwili wybuchnąć. Czy
jednak wraz z przeniesieniem tej
laboratoryjnej części apteki do hali
przemysłowej nie zaginął gdzieś
po drodze czar aptekarstwa?
Obcując z dawnymi pamiątkami
aptecznymi: starymi przepisami,
naczyniami, manuałami, farmakopeami czy zielnikami, możemy
poznać dostojeństwo i wagę tego
zawodu. ■
mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo:
S. Proń „Museaum Poloniae Pharmaceuticum”, Warszawa 1967,
J. Szostak „Farmakognozja farmacja galenowa i aptekarstwo w renesansowych zielnikach polskich”, Warszawa 2006,
H. Strzelecka, Józef Kowalski (red.) „Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa”, Warszawa 2000,
Sz. Syreniusz „Zielnik…” Kraków 1613,
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Otrzymuje się je przez wytrawianie
mieszaniny surowca i wody w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Metody maceracji surowca
stosowano również w renesansie.
W przypadku babki płesznik zalecano następujące postępowanie:
a to nasienie troszkę przetłukwszy,
ma być namoczono, przez kilka godzin w wodzie, tak długo, iż z siebie puści klijowatą wilkość, a potym
przecedziwszy a ocukrowawszy
masz trunek wypić. Syreniusz podaje następujące wskazanie przy
postępowaniu z surowcem śluzowym: śliskość albo szlamowatość
bywa wyciągniona z nasienia albo
z korzenia ziół niektórych tym sposobem: wziąć tego bądź nasienia
albo ziela, korzenia, z czego chcemy te szlamowatość mieć, a ochędożywszy naprzód, na funt jeden,
cztery funty albo pół garnca wody
ciepłej, więcej albo mniej, podług
tego jaką mieć ją chcesz gęstą,
albo rzadszą, i przez noc nakryw-
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Biblioteka farmaceuty
Co szczególnie istotne dla farmaceutów sporo miejsca poświęcono toksykologii środków leczniczych, co odróżnia książkę od innych pozycji w których więcej miejsca poświęcono czynnikom przemysłowym, chociaż oczywiście w „Podstawach toksykologii” nie zabrakło rozdziałów poświęconych
pestycydom, metalom ciężkim, rozpuszczalnikom,
toksycznemu działaniu promieniowania i materiałów radioaktywnych oraz jadom i truciznom zwierząt. Są także rozdziały poświęcone coraz bardziej
palącym problemom chemicznego zanieczyszczenia środowiska i ekotoksykologii.

Jak wiadomo „wszystko jest trucizną i nic nią
nie jest”, a tę mądrą myśl, którą zawdzięczamy Paracelsusowi można już dzisiaj nazwać naukowo
i przedstawić w postaci wykresu. Zjawisko korzystnego wpływu małych dawek ksenobiotyków, które
w dawkach dużych działają z kolei toksycznie, nosi
nazwę hormezy. O tym i nie tylko można przeczytać
w „Podstawach toksykologii”, nowości wydanej nakładem Wydawnictwa Medpharm Polska.
Publikacja dedykowana jest przede wszystkim farmaceutom, lekarzom, analitykom medycznym oraz studentom tych kierunków. Jak czytamy
we wprowadzeniu „Uwzględniono w niej istotne zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii i biochemii,
aby ułatwić zrozumienie zasad i mechanizmów działania substancji toksycznych na określone narządy
organizmu.” Rzeczywiście jest to ciekawa propozycja dla osób uczących się zarówno na studiach, jak
i w szkoleniu podyplomowym, ze względu na holistyczne podejście do tematu, dzięki któremu można dokonać powtórki jednocześnie z wielu dziedzin.
Przykładowo w rozdziale poświęconym nefrotoksycznemu działaniu ksenobiotyków najpierw przeczytamy o anatomii funkcjonalnej nerek, przypomnimy sobie schemat budowy nerki i nefronu, aby
następnie przejść do zagadnień z dziedziny patofizjologii poprzez wyjaśnienie metod oceny funkcji
nerek i finalnie zapoznać się z wybranymi substancjami o działaniu nefrotoksycznym.
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Jak czytamy w przedmowie do pierwszego wydania polskiego „książka powstała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, porusza więc przede
wszystkim problemy szczególnie tam istotne”. Uwaga
ta dotyczy przede wszystkim części 7 „Zastosowania
toksykologii”, ale moim zdaniem właśnie ta część to
ciekawe, wręcz zbyt krótkie rozdziały przedstawiające bardzo praktyczny wymiar nauki o toksykologii
– toksykologię analityczną i sądową czy toksykologię kliniczną. Uwagę zwraca także odmienne podejście do samej formy usystematyzowania wiadomości. W większości znanych mi podręczników trzon
publikacji stanowi toksykologia szczegółowa, czyli
prezentacja poszczególnych toksyn w układzie chemicznym. Tymczasem w „Podstawach toksykologii”
wiodącą częścią jest część 4 – toksyczność narządowa – gdzie trucizny nie są uszeregowane pod kątem
przynależności chemicznej, ale ze względu na narząd, który uszkadzają – a więc w możliwe najbardziej praktyczny ze sposobów.
Przed każdym rozdziałem umieszczono skrócony spis treści danego działu oraz wypunktowanie najważniejszych zagadnień, a na zakończenie
– dodatkową bibliografię oraz zestaw testowych
pytań kontrolnych. Książka wyposażona jest w indeks rzeczowy. Do lektury zachęca wysoki standard
jakościowy wydania, a także liczne tabele, wykresy,
ilustracje i zdjęcia. Książka wydrukowana jest w kolorze. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
Casarett&Doull „Podstawy toksykologii”
Curtis D. Klaassen, John B. Watkins III
Redakcja wydania I polskiego: Barbara Zielińska-Psuja,
Andrzej Sapota Nowość
2014 rok, 656 stron, oprawa miękka
Wydawnictwo Medpharm Polska
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Pieczołowitość
i uważność
(Ewa Sitko) Pani Magdo, nie tak
dawno prowadziłam rozmowę z zaprzyjaźnioną nauczycielką języka polskiego.
Z niepokojem wypowiadała się na temat trudności uczniów w opisywaniu
ich wewnętrznych stanów
emocjonalnych, cech, ich
przekonań lub stanowisk.
Twierdziła, że z codziennego, powszechnego słownika znika bardzo wiele słów.
Słuchając jej zastanawiałam
się, czy to zubożenie języka
ma jakiekolwiek inne – poza
szkolnym, znaczenie? Czym
skutkuje w praktyce? Czy
niesie z sobą zagrożenia?
(Magdalena Bucior) Pani Ewo takie pytania były i są zasadne, i padają w różnych kontekstach i w ramach różnych
dziedzin nauki oraz w różnych
kulturach. Chciałabym przywołać refleksję przypisywaną
Lao –Tse:
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„Uważaj na swoje myśli, stają
się słowami!
Uważaj na swoje słowa, stają
się czynami!
Uważaj na swoje czyny, stają
się nawykami!
Uważaj na swoje nawyki, stają
się charakterem!
Uważaj na swój charakter, bo
staje się twoim losem!”
Można, odwracając porządek,
powiedzieć: życie w rzeczywistym, aktualnym wymiarze
ma swój początek w myśli
i słowie.
(E) Zacznijmy więc (zachowując
ten odwrócony porządek)
naszą rozmowę od realiów
zawodow ych, które dotyczą farmaceuty w roku
2015. Później poszukajmy
słowa, które ma znaczenie
dla jego funkcjonowania
w poczuciu dobrostanu.
(M) Z pewnością obie mamy poczucie, że nie bę-

dzie to obraz jednolity.
Z jednej strony – wysoki
prestiż zawodu, uznanie
pacjentów, poczucie misji,
duże szanse zatrudnienia:
można pracować w aptece
ogólnodostępnej lub szpitalnej, można znaleźć dla
siebie miejsce w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Z otwartymi rękami
przyjmie aptekarzy przemysł farmaceutyczny. Praca dla farmaceutów znajdzie się też w jednostkach
kontrolno-pomiarow ych
i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności
oraz ochrony środowiska.
Również zakłady i laboratoria z branży kosmetycznej i chemicznej kierują do
farmaceutów oferty pracy.
Bardzo szeroka perspektywa. Z drugiej – wzrastająca
konkurencja, konieczność ►
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ciągłego doskonalenia się
i podejmowania aktywności zawodowej w innych niż
pierwotnie preferowane
formach. Osiągnięcie stabilizacji zawodowej i finansowej jest coraz bardziej odległe, a życie wymagające.
Trzeba się usamodzielnić,
kupić mieszkanie, założyć
rodzinę, płacić rachunki
itd. Tym wszystkim wymaganiom towarzyszy stres,
a w przypadku niektórych
osób możemy wręcz mówić
o „stresie rozlanym”, który
związany jest z podjęciem
wielu finansowych zobowiązań.
(E) Nasuwa się pytanie: Czym to
skutkuje?
(M) Przede wszystkim stałym
wewnętrznym poczuciem
życia w wysokim napięciu.
Zewnętrznymi objawami takiego stanu są irytacja, rozdrażnienie, podatność na
stres, somatyzacje. Czasami
z pierwotnym źródłem takiego napięcia przestajemy się
komunikować. Dostrzegamy
jedynie „bodziec wyzwalacz”,
przypisujemy mu moc sprawczą naszego wybuchu. Tymczasem on jedynie uwalnia
głęboko skrywane poczucie
zagrożenia. Charakterystyczne jest to, że chroniczne napięcie, w jakim żyje osoba
obawiająca się na przykład
o utratę pracy, przekłada się
na funkcjonowanie osobiste,
i na zawodowe.
(E) Ja wśród swoich znajomych,
których dotyka „stres rozlany” obserwuję wycofywanie
się, a wręcz unikanie kon-
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taktów towarzyskich. Coraz
częściej szukają wymówek.
Nie mogą się spotkać, bo…
praca, choroba, czy jakieś
inne zobowiązania.
(M) Tak, brak stabilizacji stawia
osobę w bardzo trudnej sytuacji. Spotkania towarzyskie są związane z wydatkami, z pytaniami o kondycję
życiową, plany na wakacje
itp. Trzeba bardzo dużo wewnętrznej dojrzałości, aby
powiedzieć, iż moje finansowe czy emocjonalne okoliczności są trudne.
(E) Zastanawiam się, jakim słowem można opisać pierwotną potr zebę takich
osób? Może – regeneracja?
(M) To adekwatne słowo, choć opisuje wcale niełatwy proces.
Organizm dotknięty ciągłym
niepokojem, czy głębiej –
notorycznym stresem, nie
potrafi się odnawiać. Często
słyszymy, że osoby w takich
okolicznościach, nawet, gdy
znajdą czas na odpoczynek,
nie potrafią go wykorzystać. Psycholodzy – badacze
twierdzą, że opisywany stan
wpływa szczególnie negatywnie na hipokamp, który
nie jest w stanie odpowiednio
szybko produkować bardzo
pożądanych endogennych
opiatów. [1]
(E) Wydaje się więc, że ścieżka,
po której powinien kroczyć
każdy, którego sytuacja
życiowa nacechowana jest
brakiem równowagi, powinna być „wyłożona” tym, co
wspomoże hipokamp.

(M) Tak, i co może wydawać się
zaskakujące, uczynić to
można przez osobiste przekierowanie własnych myśli
i opisujących ich słów. Wojciech Eichelberger opisując
ten proces mówi o „ręcznym przełączaniu” organizmu.
(E) Dobitnie powiedziane. Takie
sformułowanie każe rozstać
się z myślą, że ktoś inny za
mnie sprawę rozwiąże. Jeżeli miałaby Pani zaproponować instrukcje do „ręcznego przełączania”, to co by
Pani poleciła?
(M) Po pierwsze – samodyscyplina
związana z kontrolą własnego
umysłu. Mózg jest najważniejszym miejscem dla tej pracy.
On jest źródłem alarmu, to
właśnie on musi być uspokojony.
(E) W instrukcji do działania
oprócz sformułowania, co
należy zrobić potrzebna
jest także informacja, jak to
zrobić.
(M) Odpowiedzi może być dużo,
ale ich wspólną cechą będzie
koncentracja na czerpaniu ze
źródła teraźniejszości. Nie
z przeszłości, czy przyszłości,
ale właśnie z „teraz”.
(E) Zastanawiam się, z jakiego
„teraz” może czerpać farmaceuta?
(M) Myślę, że najbardziej oczywiste
byłoby odniesienie się do dokładności, pilności, staranności i sumienności, które trafnie
opisują pożądane w profesji
farmaceuty sposoby postęAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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powania, a równocześnie są
źródłem dobrych informacji
o sobie i nadają wyjątkowe
znaczenie wykonywanej pracy.
(E) A znaczenie ma przecież znaczenie, ponieważ tylko o to,
co ważne, chce się człowiekowi walczyć.
(M) Chcę wybrać skojarzenie trochę mniej oczywiste i rzadko
współcześnie używane (jestem pewna, że potwierdziłaby to pani – znajoma nauczycielka języka polskiego).
Proponuję słowo „pieczołowitość”.
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(E) Rzeczywiście to słowo, którego obecnie nie słyszy się
często. Szukam przykładu
w języku, które ukazałoby jego wyjątkowość i wybieram cytat „Obu rękoma
bierze z tacy wiązankę z taką pieczołowitością, jakby
to był klejnot zbudowany
z najbardziej kruchych substancji...”. [2]
(M) Ten fragment wskazuje na dwa
aspekty pieczołowitości. Jeden dotyczy wartości, cenności czegoś, a drugi postawy
wobec tej cenności. Mnie intryguje właśnie przeżywanie
„pieczołowitości” na poziomie
osobistym, jako postawy wobec wartości. Zastanawiam
się, na co może wpłynąć pielęgnowanie pieczołowitości
jako postawy? Czy jest jakiś
nowy, niedoceniany wcześniej obszar, w którym w tym
sensie pieczołowitość może
być cenna?

ją się skojarzenia związane
z samooceną i motywacją.
Jeżeli pracuję profesjonalnie, sumiennie i rzetelnie,
to otrzymuję wpisujące się
w to przekonanie informacje zwrotne. Moja samoocena, ale i motywacja się podnosi. Staram się pracować
tak, aby nie zaburzyć tego
dobrego obrazu. Otrzymuję napęd do doskonalenia
się. Na poziomie poznawczym buduję i wzmacniam
swoje przekonanie o tym,
że jestem sprawna i profesjonalna. Jednym słowem
– pieczołowite traktowanie
swoich obowiązków buduje
mój profesjonalizm.
(M) Dla mnie zaś pieczołowitość,
z jaką wykonujemy swoje codzienne obowiązki, może być
drogą uwolnienia od przeciążenia. Uwolnienia szczególnie
cennego w sytuacji, w której
przecież na poziomie rzeczywistym uwolnić się nie da. To
właśnie postrzegam jako nową perspektywę. Od kilku lat
psychologowie podkreślają
znaczenie uważności. Na poziomie fizjologicznym uważność jest chwilą wytchnienia,
jaką zyskuje nasz mózg, ciągle karmiony sygnałami zagrożenia. Uzyskane poprzez
uważność odprężenie i relaks są dla niego bezcenne.
Odniesienie aptekarza do „tu

i teraz” to skoncentrowanie
się na doświadczanej chwili
i doświadczanym kontakcie,
świadomość, że ta przeżywana chwila ma znaczenie
i zasługuje na to, aby „być
w niej” z zaangażowaniem
i w pełni. A przecież pieczołowitość, o której piszemy, ma
swoje źródło w przekonaniu
i o wartości materii, którą się
zajmujemy, i w gotowości do
traktowania jej, na miarę tej
wartości, z troskliwością, pietyzmem i poszanowaniem.
(E) Rozumiem, iż nasza zgoda, aby z pieczołowitością
wykonywać swoje zadania
jest zgodą na tę uważność
i czerpanie z niej, chociażby
w tym aspekcie fizjologicznym – uważność pozwala
nam choć na chwilę uwolnić
się od obaw i lęków przyszłości i dać organizmowi
chwilę wytchnienia. Jak widać pieczołowitość w wykonywaniu codziennych czynności ma wartość nie tylko
w obszarze profesjonalizmu, ale przede wszystkim
troski o własny dobrostan
psychiczny. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior
1.
2.

J.W. Kalat Biologiczne podstawy psychologii. PWN 2006
Borchardt Karol Olgierd "Szaman Morski"

(E) U mnie, kiedy myślę o pieczołowitości, od razu pojawiaAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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Luty 2015:
dalszy wzrost rynku
Rynek apteczny w lutym 2015 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2,6 mld
PLN. Jest to o 282 mln PLN (+12,49%)
więcej niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do stycznia 2015 r. wartość
sprzedaży zmniejszyła się o 19,6 mln
PLN (-0,77%).

W

lutym utrzymany został trend wzrostowy
rynku względem analogicznego okresu
ub. r. Jednocześnie podobnie jak przed
miesiącem luty był (tym razem tylko nieznacznie)
słabszy niż poprzedni miesiąc.
Statystyczna apteka
W lutym 2015 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 176,5 tys. PLN.
Wartość sprzedaży statystycznej apteki była wyższa
o 12,0 tys. PLN (+7,29%) niż w lutym 2014 r., natomiast spadła względem stycznia 2015 o 2,0 tys. PLN
(-1,12%).

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2014

►
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Po dwóch miesiącach roku widoczny jest
wzrost średniej wartości sprzedaży statystycznej
apteki. W porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy ub. r. wzrosła również średnia cena sprzedaży,
a w przypadku marży aptecznej nadal jej wartość
spada. Obydwie zmiany nie są jednak duże.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w lutym 2015 r. wyniosła 16,85 PLN.
W porównaniu do lutego ub. r. cena wzrosła
o 2,82%,a wobec poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 1,35%.
Marża apteczna była o 0,66 pp niższa od marży z stycznia 2014 r. Względem stycznia br. wzrosła
o 0,48 pp.
Pacjent
W lutym 2015 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 530 pacjentów. To o 0,84% mniej niż
w analogicznym okresie ub. r. i o 9,63% więcej niż
przed miesiącem. Na zmniejszenie różnicy liczby
pacjentów w lutym wobec analogicznego okresu
ub. r. wpływ miała zapewne zwiększona liczba chorych na przeziębienie i grypę. W ubiegłym miesiącu
spadek liczby pacjentów był wyraźny (-14%).

Średnia wartość sprzedaży na pacjenta wyniosła w lutym 50,00 zł i była o 8,21% wyższa niż
w styczniu ubiegłego roku (46,21 zł). Względem
poprzedniego miesiąca (55,43 zł) wartość ta spadła
o 9,80%.
Poziom współpłacenia pacjentów za
leki refundowane w lutym br. wyniósł 29,48%.
Wskaźnik ten zmniejszył się względem stycznia 2015 r. o 0,25 pp. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 1,28 pp większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku.
W lutym pacjenci wydali na leki refundowane 274
mln PLN, tj. o 13,8 mln PLN więcej niż miesiąc wcześniej, a o 45,1 mln PLN więcej niż w lutym 2014 r.
W lutym pacjenci zapłacili 74,20% z 2 538 mln
PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem stycznia 2015 r. udział
ten spadł o 0,2 pp, a wartościowo wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzedniego miesiąca
o 21,0 mln PLN. W lutym pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach ponad 1 883 mln PLN. To o 209,2 mln PLN więcej niż
w analogicznym okresie 2014 r. Udział pacjentów
w zapłacie za leki był na tym samym poziomie jak
rok wcześniej.

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2014

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

►
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Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 5: Liczba pacjentów w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014
Statystyczna apteka

Liczba pacjentów

Kluczowe segmenty rynku 02'2015 02'2014 zmiana trend
02'2015 01'2015 zmiana trend
Leki refundowane (Rx)
770
750
20
2,67%
770
710
60
8,45%
Leki pełnopłatne (Rx)
830
850
-20
-2,35%
830
770
60
7,79%
Sprzedaż odręczna (OTC)
2 890
2 870
20
0,70%
2 890
2 650
240
9,06%
Całkowita sprzedaż
3 530
3 560
-30
-0,84%
3 530
3 220
310
9,63%
Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2014

Prognoza

Fot. Fotolia.com

Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) blisko 30,1 mld PLN i będzie wyższa o 5,4% względem wyniku jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast
przewidywana wartość refundacji leków na koniec
2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 5,3% więcej
niż wartość refundacji za poprzedni rok.
Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi
statystyczną aptekę rocznie to 41 790. Będzie ich
więcej o 3,2% niż w ub. r. Średnio (prognoza) w aptece pacjent wyda podczas jednej transakcji 49,87
PLN (-2,6%), a za jedno opakowanie zapłaci 16,40
PLN (+0,1%).
Prognozowana marża apteczna wyniesie na
koniec roku 27,66% i będzie wyższa o 3,4% względem roku 2014. ■
dr Jarosław Frąckowiak
Prezes PharmaExpert

36

Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
Historia farmacji – Aptekarskie tradycje

Fot. Fotolia.com

Lepsza, doskonalsza,
szlachetniejsza…

Apteka – placówką
zdrowia publicznego

T

rudno znaleźć obecnie aptekarza, który nie narzekałby na warunki, w jakich
przyszło nam pracować i prowadzić apteki. Narzekamy na zbyt
szybko zachodzące przemiany, za
którymi – wraz z naszymi aptekami – nie nadążamy. Słusznie poniekąd uważamy, że apteka, jako
officina sanitatis, a zatem miejsce
ponadczasowo stojące na straży
ludzkiego zdrowia, powinna stać
ponad doraźnymi zmianami warunków społecznych, ekonomicznych, ba, nawet politycznych czy
kulturowych. Postawa taka towarzyszy aptekarzom od dawna,
szczególnie zaś uwidoczniła się
w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w okresie panowania w Polsce systemu kapitalistycznego. Że jest to podejście do
aptekarstwa tyleż uzasadnione, co
zgubne, ówcześnie działacze zawodowi zdali sobie sprawę bardzo szybko. Głosili oni na łamach
czasopism zawodowych, że jeżeli
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aptekarstwo się nie zreformuje,
w świecie rosnących wymagań
i bezwzględnej konkurencji, czeka
je powolna i nieuchronna zagłada.
W ubiegłym miesiącu wspominaliśmy o jednej z prób ratowania
wizerunku i sytuacji finansowej
aptek w okresie dwudziestolecia
międzywojennego i w pierwszych
latach po II wojnie światowej. Była
nią akcja tworzenia przy aptekach
laboratoriów analitycznych. [1]
W poprzednich cyklach, publikowanych na łamach „Aptekarza
Polskiego”, tego typu inicjatyw
środowiska aptekarskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego przedstawiłem znacznie
więcej. Przypomnijmy więc tylko
o działaniach zmierzających do
przywrócenia należytego miejsca
lekowi recepturowemu [2] i ziołowemu [3], o nawoływaniach do
należytej dbałości o wygląd apteki [4], a nawet samego aptekarza
[5]. Troszczono się także o to, by
aptekarze postrzegani byli jako lu-

dzie ofiarni i pracujący społecznie
[6]. Były to oczywiście inicjatywy
ze wszech miar godne pochwały,
jednak na aptekę i aptekarstwo
patrzyły poprzez pryzmat pojedynczych zagadnień, nie stanowiąc kompleksowego rozwiązania,
które wychodziłoby naprzeciw zachodzącym wokół aptek i aptekarzy zmianom…
Gruntowana zmiana w postrzeganiu apteki i jej roli w młodym jeszcze państwie polskim wynikła ze zmieniającej się sytuacji
politycznej. Od drugiej połowy lat
trzydziestych, w związku z pogarszającą się z roku na rok sytuacją
polityczną w Europie, pojawiła się
szansa, by aptekom nadać rewolucyjne wręcz funkcje i uprawnienia, nie tyle w kontekście posługi
aptekarskiej, a całokształtu zdrowia publicznego Rzeczypospolitej.
Postulowano bowiem, by apteka
stała się nieodłącznym elementem państwa gotowego do wojny,
►
by była nie tylko miejscem, gdzie
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można zakupić leki i materiały
opatrunkowe, ale również ośrodkiem sanitarnym, składnicą zaopatrzoną w dostateczną tychże ilość,
tak by sprostać sytuacjom – jak
dziś mówimy – kryzysowym. Miała być również apteka miejscem
szerzenia zasad wiedzy na temat
zagrożeń wynikających z użycia
gazów bojowych i zasad postępowania w czasie ataku gazowego…
Redakcja „Kroniki Farmaceutycznej”, organu prasowego Związku
Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej w 1938 roku, w przededniu
II wojny światowej, pisała: w sferach decydujących jest rozważana
sprawa racjonalnego przystosowania aptek na wypadek wojny.
Są pewne tendencje, by apteki
traktować jako składnice zaopatrzone w pewne standaryzowane
zapasy najniezbędniejszych leków
dla potrzeb ludności cywilnej i wojska. Jak dodawano, szczegółowe
wykazy artykułów leczniczych,
opatrunkowych, przyrządów i odczynników potrzebnych do laboratoriów aptecznych dla potrzeb
obrony przeciwlotniczej i gazowej
będą opracowane przez władze
przy współudziale fachowców w tej
dziedzinie ze świata farmaceutycznego.
Planom tym sprzyjało środowisko lekarskie, które – jak
pamiętamy z poprzedniego artykułu – było równocześnie przeciwne prowadzeniu w aptekach
tzw. „analiz fizjologicznych”.
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie” z dumą
przytaczało wypowiedź doktora
Kowarskiego, naczelnika Urzędu
Zdrowia województwa warszawskiego, który w 1939 roku mówił:
stoi przed nami ogromne zadnie
włączenia spraw farmacji jako
siostrzycy najbliższej (a przede
38

wszystkim najstarszej) medycyny
do spraw publicznej służby zdrowia. Musimy stworzyć farmaceutyczną służbę zdrowia, jako bardzo ważny i pomocniczy odcinek
zdrowia publicznego. W kolejnych
słowach doktor Kowarski niesłychanie celnie diagnozował trudną
sytuację polskiego aptekarstwa,
stojącego wobec trudnych przemian: dokonanie zwrotu od apteki,
jako instytucji li tylko handlowej,
w którą coraz bardziej zmienia się,
do apteki, jako warsztatu wykonywania zawodu pokrewnemu lekarskiemu, jest zadaniem dużej wagi,
zwłaszcza na wypadek wojny. Pełni
podziwu odczytywali zapewne aptekarze słowa jakże trafne, a nie
przez farmaceutę wypowiedziane:
farmaceuta powinien potrafić zaradzić potrzebom stawianym aptekarstwu we własnym zakresie, bez
udziału przemysłu farmaceutycznego. Apteka powinna sama stać
się wytwórnią, jak tego zresztą
żąda nowa Farmakopea. Przejście
na ten porządek rzeczy wzbogaci
aptekarza nie tylko materialnie ale
fachowo i moralnie.

W podobnym tonie wypowiadali się aptekarze. W 1935
roku „Kronika Farmaceutyczna”
zamieściła odezwę „W jedności
siła”, w której anonimowy „Mgr
K.” pisał: apteka nie jest wyłącznie
przedsiębiorstwem handlowem,
obliczonem tylko na zysk. Jest to
zarazem placówka sanitarna, która na wypadek wojny może i powinna odegrać wielkie znaczenie
w obronie przeciwlotniczo-gazowej. Zapewne niejeden Czytelnik
„Aptekarza Polskiego” zapyta: co
apteka, aptekarz, mają wspólnego z gazami bojowymi, o których
tragicznym w skutkach stosowaniu na frontach I wojny światowej wszyscy słyszeliśmy? Należy
przede wszystkim przypomnieć,
że w okresie dwudziestolecia
międzywojennego wszyscy obawiali się, że coraz wyraźniej przybliżający się konflikt europejski
będzie właśnie wojną gazową.
Wspominano, że ofiarami broni
chemicznej w czasie I wojny światowej padły dziesiątki tysięcy żołnierzy i nadmieniano, że to właśnie dzięki fachowej wiedzy fran-

Ilustracja 1.
Uroczyste zakończenie pierwszego kursu instruktorskiego obrony
przeciwgazowej („Kronika Farmaceutyczna” 1932, nr 9, s. 112)
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cuskich farmaceutów, wykształconych wszechstronnie zarówno
z zakresu chemii, jak i fizjologii
człowieka, udawało się poznać
naturę zastosowanych gazów
i w ślad za tym w należyty sposób
ratować żołnierzy.
Nie dziwmy się więc, że w latach trzydziestych temat ochrony
przeciwgazowej był na łamach
czasopism farmaceutycznych jednym z dominujących, a zadania
stawiane przed aptekarzami istotnie – czyniły z apteki czasu wojny
placówkę o znaczeniu pierwszorzędnym. Koordynatorem wszystkich działań dotyczących obrony
przeciwgazowej państwa była Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), w szeregi której już
od początku lat trzydziestych napływały szerokie rzesze polskich
aptekarzy: każdy farmaceuta we
własnym i społecznym interesie winien zapoznać się dokładnie z istotą chemicznych środków bojowych,
obroną przeciwgazową i przeciwlotniczą, szczególnie zaś personel
aptek na prowincji, gdzie mieszkańcy miasteczek i wsi w każdym
niemal wypadku zwracają się chętnie i z całym zaufaniem do aptekarza po radę i pomoc pisano w 1932
roku w „Kronice Farmaceutycznej”.
Z czasem zaczęły powstawać odrębne koła farmaceutów LOPP, dodajmy – jedne z najaktywniejszych
w całej organizacji.
Jako pier wszy wykłady
i skromne kursy prowadził w Wilnie profesor Jan Muszyński, wychodząc z założenia, że magister
farmacji polskiego uniwersytetu
winien mieć pojęcie o wszystkiem.
Z czasem przyszła pora na bardziej
zorganizowane akcje. Wiadomem
jest nam wszystkim, jak nieprzychylnych posiadamy sąsiadów i jakie wobec nas mają zamiary (…),
zaborczość ich, przytępiona przez
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przegraną wojnę, budzi się w nich
na nowo. (…), prędzej więc, czy
później, zmuszeni będziemy bronić
się pisała redakcja „Kroniki Farmaceutycznej” już w 1931 roku. Nie
możemy dopuścić do tego, aby
dopiero w ostatniej chwili, kiedy
niebezpieczeństwo wojny będzie
nam już zagrażało, abyśmy wtedy
dopiero mieli organizować pracę,
do której z całą pewnością będziemy powołani. Z tychże powodów
Związek Zawodowy Farmaceutów
Pracowników w Rzeczypospolitej
Polskiej zorganizował w Warszawie jeden z pierwszych tzw. kursów instruktorskich, obrony przeciwgazowej, dostosowany oczywiście do wysokiego już poziomu
naukowego kolegów magistrów
i prowizorów. Program kursu,
który miał się odbywać dwa razy
w tygodniu po dwie godziny, był
bardzo ambitny. Składać się miały się nań zarówno wykłady, jak
i prace laboratoryjne. Najważniejszym przedmiotem, który miał
przygotować aptekarzy do ewentualnego ataku bronią chemiczną,
była oczywiście „Chemja gazów
bojowych”, realizowana w postaci teorji, pokazów i doświadczeń.
Ponadto przewidywano przedmiot „Technika walki chemicznej”,
realizowany w postaci odczytów,
przezroczy, filmu oraz zwiedzania
szkoły wojskowej gazowej i instytutu przeciwgazowego. Z punktu
widzenia potencjalnej działalności aptekarzy i aptek w czasie ataku gazowego najbardziej
doniosłe były dwa przedmioty:
„Obrona przeciwgazowa”, z ćwiczeniami z maskami i aparatami
izolacyjnemi oraz „Ochrona przed
gazami parzącemi” w postaci ćwiczeń drużynowych i analizy wody
i terenu zagazowanego. Ponadto
przewidywano zajęcia z pierwszej
pomocy oraz toksykologii gazów.

Otwarcie omawianego kursu zaszczycili swą obecnością najwybitniejsi przedstawiciele świata
farmacji i aptekarstwa z naczelnikiem Wydziału Farmaceutycznego Departamentu Służby Zdrowia
Ministerstwa Opieki Społecznej
podpułkownikiem Wacławem Sokolewiczem na czele, który – wedle relacji „Kroniki Farmaceutycznej” wyraził gorące uznanie (…)
za powziętą inicjatywę, podkreślił,
iż poza specjalistami nikt nie jest
bardziej, niż farmaceuci powołany z racji swego wykształcenia
do obrony przeciwgazowej, oraz
wyraził nadzieję, iż wyniki kursu
będą korzystne zarówno dla sprawy obrony Państwa, jak i samego
zawodu. Pierwszy wykład poprowadził podpułkownik Wojnicz-Sianożęcki, który z naciskiem
stwierdzał, że zawód farmaceutyczny, posiadając przygotowanie
chemiczne, mógłby odegrać wielką rolę w dziedzinie obrony, przyjmując udział czynny w charakterze instruktorów. Przed polskimi
aptekarzami i aptekami widziano
jednak w czasie konfliktu zbrojnego zadania znacznie szersze.
Wykładowca wymieniał je kolejno:
podniesienie stanu higjeny wśród
szerokich warstw ludności, którego
zaniedbanie w momencie wojny
staje się przyczyną niezliczonych
strat w materjale ludzkim, badanie
artykułów spożywczych, podlegających licznym zafałszowaniem,
analizy toksykologicznej terenów
i sprzętu… Z kolei w czasie uroczystości zakończenia kursu (patrz
ilustracja 1) znany Czytelnikom
„Aptekarza Polskiego” profesor
Bronisław Koskowski wyraził swe
zadowolenie, iż farmaceuci, zamknięci dotychczas w przysłowiowych czterech ścianach aptecznych, czy też laboratoryjnych,
zaczynają spoglądać szerzej na►
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świat, dając się poznać szerszemu
ogółowi.
Podobne kursy stały się
wkrótce chlebem powszednim
większości polskich aptekarzy,
dzięki czemu powstała wielotysięczna rzesza świetnie przygotowanych fachowców. Obok kursów
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, inicjowanych przez
wszystkie aptekarskie organizacje (patrz ilustracja 2), farmaceuci
gremialnie zapisywali się na kursy
sanitarno-ratownicze, organizowane przez władze wojewódzkie,
powiatowe lub okręgi Polskiego
Czerwonego Krzyża. Mobilizacja
aptekarzy do uczestnictwa w obu
rodzajach kursów i świadomość
ich ogromnego znacznie była imponująca, choć – dodajmy – nie
były to kursy z rodzaju tych, które
kończyli wszyscy zapisani… Wedle
relacji czasopism farmaceutycznych dyplom uzyskiwała często
zaledwie połowa uczestników.
Jednak aptekarz któremu udało
się ukończyć kurs instruktorski był
w stanie – dysponując odpowiednio wyposażonym laboratorium
analitycznym przy swej aptece
– wykrywać i identyfikować gazy
bojowe, a także wskazywać na
sposoby ratowania poszkodowanych i samemu taki ratunek nieść.
Zatem w spodziewanej wojnie
światowej, w której broń chemiczna miała rozstrzygać o losach nie
tylko bitew, ale także państw i narodów, polscy aptekarze i apteki
stawali się kluczowym elementem
obrony państwa!
Koła LOPP, zrzeszające farmaceutów-absolwentów kursów
obrony przeciwgazowej, wkrótce
same rozpoczęły organizowanie
kursów i niosły zdobytą wiedzę
w coraz to szersze warstwy społeczeństwa, spełniając tem samem
swój obywatelski obowiązek. Moż40

na zaryzykować stwierdzenie, że już ukończyli, organizowane były
to właśnie wokół środowiska ap- zjazdy, na których przedstawiano
tekarskiego ogniskowała się jedna informacje o najnowszych zdoz najważniejszych i strategicznych byczach wiedzy z zakresu obrony
dla państwa polskiego akcji. Re- przeciwgazowej (ilustracja 3).
dakcja „Kroniki FarmaceutyczPozycja aptekarzy rosła,
nej” apelowała zaś o dodatkowe a apteki stawały się – zgodnie
wzmożenie tych działań, pisząc z planami – miejscem, w którym
co kilka numerów: zważywszy, iż na wypadek wojny można było
organizacja samoobrony ludności szukać pomocy. Z wielkim uznaobjąć musi jaknajszersze warstwy, niem do zaangażowania środozarówno w interesie Państwa, jako- wiska farmaceutycznego w dziateż w interesie samych obywateli, łalności LOPP odniosła się prasa
współudział
w tego rodzaju c z ynnościach staje się
obowiązkiem
wszystkich
światłych obywateli kraju,
a sądzimy –
w pierwszym
rzędzie nas,
aptekar z y,
z racji zdobytych wiadomości w tej dziedzinie w dość
znacznym zakresie. Wiadomości te winniśmy przekazać
mniej świadomym, względnie starać się
w y ko r z y s ta ć
je praktycznie,
przyjmując
funkcję stałych
współpracowników w istniejącej organizacji samoobrony. Nie dziwIlustracja 2.
my się zatem,
Świadectwo
ukończenia
kursu „Ratownictwa
że dla aptekaSanitarnego i Obrony Przeciwlotniczo-Przeciwgazowej”,
rzy z każdego
organizowanego przez Gremium Aptekarzy Małopolski
województwa,
Zachodniej. Ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.
k tór z y kur s y
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codzienna. „Kronika Farmaceutyczna” przytaczała w 1937 roku
artykuł zamieszczony w „Kurierze Porannym”, w którym m.in.
pisano: farmaceuta, dzięki swej
wiedzy zawodowej i przygotowaniu przyrodniczo-chemicznemu,
może oddać w razie wojny wielkie
usługi państwu i społeczeństwu.
On to, właśnie dzięki swemu przygotowaniu zawodowemu będzie
mógł wykryć obecność gazów
bojowych w powietrzu, na przedmiotach i na pożywieniu. Od niego
wyjdzie ostrzeżenie ludności i instrukcje dla drużyn odkażających.
To będzie jego praca w celu zapobieżenia skutkom ataku gazowego.
I dalej dodawano: aptekarz będzie
udzielał pomocy ofiarom ataku gazowego, do niego zwróci się każdy chory, tak jak i w czasie pokoju
w aptece szukał ratunku dla swego
zdrowia. Jakby na potwierdzenie
tych słów czasopisma aptekarskie,
jak np. „Kronika Farmaceutyczna”,
z satysfakcją przytaczały na swych

łamach sprawozdania z próbnych
ataków gazowo-lotniczych, w czasie których ludność pomimo ogłoszonych wskazówek jak należy
zachować się przed, wczasie i po
ataku gazowym, chętnie zwracała
się do miejscowych aptek z różnego rodzaju wątpliwościami i zapytaniami (byli i tacy, co chcieli
nabyć proszki od gazów). Dzięki
ukończeniu przez wszystkich farmaceutów z danej miejscowości
kursów instruktorskich, we wszystkich prawie wypadkach odpowiedzi i wyjaśnienia ze strony apteki
były właściwe i rzeczowe.
Aptekarze wywiązali się
z obywatelskich i zawodowych
powinności, nadając jednocześnie polskim aptekom zupełnie
nowy wymiar. W obliczu szybko
zmieniającej się i wrogiej rzeczywistości środowisko potrafiło stanąć na wysokości zadania, zdobyć
należytą wiedzę i podnieść prestiż
polskich aptek, które przemieniały się w ośrodki sanitarne i miej-

sca niezwykle ważne dla zdrowia
publicznego czasu wojny. Obecnie żyjemy w całkowicie innych
czasach, jednak walka o należytą
rolę i wysoką pozycję apteki w życiu społeczeństwa trwa nadal. Co
prawda nie uczęszczamy i póki co
nie musimy uczęszczać na kursy
obrony przeciwgazowej, ale owszem: chcemy podnosić stale
swoje kwalifikacje, by nadążyć za
szybko zmieniającym się stanem
wiedzy np. na temat leków. Opieka
farmaceutyczna, edukacja żywieniowa, przekazywanie podstawowych zasad higieny to wyzwania,
które stoją przed współczesnymi
aptekarzami i – podobnie jak nasi
poprzednicy – powinniśmy być
zawsze gotowi na dzielenie się
zdobytą wiedzą. Tak, aby apteka
była nieodłączną częścią w organizacji zdrowia publicznego nowoczesnego państwa. ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u Autora
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Ilustracja 3.
Uczestnicy warszawskiego Zjazdu Farmaceutów przeszkolonych na kursach
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej
(„Kronika Farmaceutyczna” 1937, nr 5, s. 56)
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M. Bilek: Lepsza, doskonalsza, szlachetniejsza… Apteka – laboratorium.
„Aptekarz Polski” 2015, nr 2.
M. Bilek: Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wzmóżmy
produkcję laboratoriów aptecznych.
„Aptekarz Polski” 2014, nr 8.
M. Bilek: Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej. Sprawy zielarskie. „Aptekarz Polski” 2013, nr 5.
M. Bilek: Historia farmacji uczy nas…
jak dbać o wizerunek apteki. „Aptekarz Polski” 2011, nr 1; M. Bilek:
Apteka była, jest i będzie… Cel i metody propagandy aptek. „Aptekarz
Polski” 2010, nr 3.
M. Bilek: Apteka była, jest i będzie…
Czarne fartuchy. „Aptekarz Polski”
2010, nr 1.
M. Bilek: Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej. Brać udział
wszędzie, gdzie jest akcja charytatywna i społeczna. „Aptekarz Polski”
2014, nr 3.
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Panorama samorządu

Rekolekcje opolskich
aptekarzy
W dniach 21-22. 03. 2015 r odbyły się w Kamieniu Śląskim po raz XXI rekolekcje dla aptekarzy i ich rodzin. Od początku, nieprzerwanie
nauki rekolekcyjne głosi ksiądz prałat dr Albert
Gleaser. Rangę tegorocznego wielkopostnego
spotkania niewątpliwie podniosło błogosławieństwo udzielone uczestnikom przez Ojca
Świętego Franciszka za pośrednictwem księdza
biskupa Konrada Krajewskiego – papieskiego
jałmużnika. Tekst błogosławieństwa papieskiego został przysłany na adres Opolskiej Izby Aptekarskiej.

które mogą zapobiec upadkom pojedynczych aptek. Po wystąpieniu sponsora, uczestnicy wysłuchali
wykładu przedstawiającego reklamy aptek, drogerii, preparatów leczniczych w polskojęzycznej Gazecie Opolskiej z przełomu XIX i XX wieku. Autorkami wykładu były mgr farm. Maria Pająk i mgr farm.
Małgorzata Tomańska z sekcji historyczno-etycznej
„Źródło”. (…)
Jak w latach poprzednich, tak i w tym roku
spotkanie aptekarzy uświetnił występem poetyckim
nasz kolega, aptekarz-poeta mgr farm. Walter Pyka.
Przygotował dla nas prawdziwą ucztę artystyczną,
tym razem wzbogaconą niespodzianką w postaci
poezji śpiewanej. Jako, że „materiał rekolekcyjny”,
to i wiersze w tym temacie.

REKOLEKCJE
To zapalona Słowem świeca sprawia,
że jaśniejsza staje się droga do Ciebie, Panie,
pewniejszy kierunek,
mądrzejszy wybór,
bo
skarby bliżej,
Pierwszą częścią spotkania w Kamieniu Śl. było
powitalne wystąpienie Prezesa OOIA mgr farm. Andrzeja Prygla, po nim głos zabrał dyrektor hurtowni farmaceutycznej Medicare, pan Łukasz Nowak.
W bardzo interesujący sposób przedstawił obecną
trudną sytuację aptek indywidualnych na polskim
rynku farmaceutycznym. Wskazał mechanizmy,
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cel wyraźniejszy
i człowiek większy.
Zwłaszcza gdy na kolanach.
Walter Pyka
Kamień Śląski, 22.03.2015 roku
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Uroczysta kolacja zakończyła pierwszą część
spotkania członków OOIA w Kamieniu Śląskim, po
której uczestnicy udali się do Kaplicy św. Sebastiana,
aby rozpocząć wielkopostne spotkanie. W wygłoszonej nauce Ksiądz rekolekcjonista przypomniał
słuchaczom prawdę o niezmierzonej i bezwarunkowej miłości Boga do każdego człowieka. Bardzo
ważnym wydarzeniem była wspólna Droga Krzyżowa. Autorem rozważań stacji Drogi Krzyżowej jest
nasz kolega, aptekarz – poeta z Popielowa Walter
Pyka, słowa rozważań odczytał mąż naszej koleżanki, aktor Marek Kędzierski.
Na zdjęciu mgr farm. Andrzej Prygiel
i mgr farm. Walter Pyka

xxx
REZUREKCJA
Jest 6-ta rano.
Kościół, dzwony, zwinięte chusty.
Gałązka palmy na progu.
Świat obudzony, śmierć pokonana.
Grób pusty.
Dzięki Bogu.
Walter Pyka

„W Kamieniu Śląskim, na „włościach” Św.
Jacka, przy ożywczym źródle Św. Sebastiana o wiele
łatwiej przywitać wiosnę.
ŻYCZENIA WIOSENNE
Dziś z życzeniami sprawa jest prosta.
Niech niebo bliżej będzie niż piekło.

Drugi dzień rekolekcji rozpoczęliśmy udziałem w Mszy św. Kolejne nauki oraz nabożeństwo
Gorzkich Żali prowadził nasz ksiądz rekolekcjonista.
Czas spotkania przed świętami wielkanocnymi jest
dobrą okazją do zatrzymania się, zadumy, nabrania
dystansu do spraw, które tylko wydają się być ważnymi. ■
Tekst: mgr farm. Małgorzata Tomańska
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska
Zdjęcia: Wojciciech Tomański

Codziennie rano niech budzi nas wiosna,
a apetyt na miłość niech będzie chorobą przewlekłą.
I szczęścia świeżego jak pączki sosny.
Jaśniejącego w błękicie słońca.
I dużo wrażeń. Jedynie radosnych.
No i zachwytów. Zachwytów bez końca.
Walter Pyka, wiosna 2015
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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Forum wydarzeń

Ogólnopolski
Zjazd Studentów
Farmacji
Lublin 13-15.03.2015

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji działające przy
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, miało zaszczyt zorganizować, w dniach 13-15 marca 2015
roku, Ogólnopolski Zjazd Studentów Farmacji. Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas Zjazdu
była konferencja pt.: „Wyzwania
Współczesnej Farmacji” w której
brali udział studenci oraz absolwenci farmacji z całej Polski.
Podczas konferencji studenci mieli okazję wysłuchać wykładu
pt.: „Problem fałszowania leków
w Polsce”, który został przeprowadzony przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, mgr farm. Zofię Ulz oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspekto-

racie Farmaceutycznym, mgr farm.
Barbarę Walenciuk. Wykład był
niezwykle ciekawy ze względu na
to iż prelegenci mają do czynienia
z problemem fałszowania na co
dzień w pracy zawodowej. Zwrócono również szczególną uwagę
na problem, z którym boryka się
Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej. Mowa tu o niezgodnym
z prawem odwróconym łańcuchu
dystrybucji leków oraz skutkach
tego zjawiska dla pacjentów i rynku farmaceutycznego.
Dalsza część konferencji została uświetniona przez obecności
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza
oraz Wiceprezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej dr n. farm. Marka
Jędrzejczaka, którzy przybliżyli

studentom bardzo ważny temat
odnoszący się do ich przyszłego zawodu. Wykład dotyczył
aspektów związanych z szeroko
rozumianą odpowiedzialnością
zawodową w pracy farmaceuty
a w szczególności problemów,
jakie w przyszłości powinny ulec
zmianom aby farmaceuta czuł się
pewnie oraz bezpiecznie wykonując swoje obowiązki zawodowe.
Zostało zaprezentowane stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej
w sprawie obrotu pozaaptecznego preparatów OTC oraz omówione zostały przepisy, które regulują
zakres odpowiedzialności farmaceuty i technikach farmaceutycznego przy wydawaniu preparatu
„ellaOne”.
Ostatnią prelekcję wygłosił Prezes PharmaExpert dr Jarosław Frąckowiak. Wykład dotyczył „Trendów i zjawisk na rynku
farmaceutycznym”. Uczestnicy
mogli dowiedzieć się o zmianach
obowiązujących po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej w roku
2012, które dokonują się na rynku
aptecznym oraz o jego obecnej
sytuacji.
Wydarzenie organizowane przez Lubelskie Towarzystwo
Studentów Farmacji, było wartościową lekcją dla każdego studenta oraz farmaceuty mającego na
uwadze przyszłość zarówno swoją
jak i całej polskiej farmacji. Najwybitniejsi specjaliści danych dziedzin w Polsce, przekazując swoją
szeroką wiedzą oraz doświadczenie, zwiększyli naszą świadomość
zawodową co pozwoli przyszłym
farmaceutom na pewniejszy start
na rynku pracy. ■
Dominik Abramek

Koordynator ds. Public Relations
Lubelskie Towarzystwo Studentów
Farmacji
Student Wydziału Farmaceutycznego UM
w Lublinie
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU 2014

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 599 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (2013: 786; 2012: 1269; 2011: 1413; 2010: 1344; 2009: 1164;
2008: 753), w tym 586 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych (2013: 769; 2012: 1254;
2011: 1373; 2010: 1323; 2009: 1121; 2008: 736) i 13 nowych pozwoleń dla produktów leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane (2013: 9; 2012: 15; 2011: 40; 2010: 21; 2009:
43; 2008: 17). W sumie zostało zarejestrowanych 336 marek produktów leczniczych (2013: 424;
2012: 615; 2011: 711; 2010: 652; 2009: 523; 2008: 382). Podane liczby nie obejmują pozwoleń
dla surowców farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a wykaz zarejestrowanych surowców farmaceutycznych nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości
publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.
Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 74 decyzje o dopuszczeniu do obrotu
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (2013: 81; 2012: 65; 2011: 78;
2010: 53; 2009: 111; 2008: 55), w tym 37 decyzji (tabela 1.) dla produktów leczniczych zawierających nowe substancje czynne lub ich połączenia albo oznaczonych jako leki sieroce (2013:
36; 2012: 25; 2011: 23; 2010: 17; 2009: 31; 2008: 25) i 37 decyzji dla produktów leczniczych
o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (2013: 45; 2012: 40;
2011: 55; 2010: 36; 2009: 80; 2008: 30). W sumie zostały zarejestrowane 74 marki produktów
leczniczych (2013: 81; 2012: 65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 110; 2008: 55).
Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone jako leki sieroce*, zarejestrowane centralnie w Unii Europejskiej w roku 2014.
Substancja czynna

Klasa ATC

A05AA

Cholic acid*

A06AH

Naloxegol

A10BX

Albiglutide

A10BX

Dulaglutide

A10BX

Empagliflozin

A16AB

Elosulfase alfa*

B02BD

Nonacog gamma

B02BD

Simoctocog alfa

C02KX

Riociguat

D02BB

Afamelanotide*

J04AA

4-aminosalicylic acid*

J04AK

Bedaquiline*

J04AK

Delamanid*

J05AB

Sofosbuvir

Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

►
45

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku
J05AE

Simeprevir

J05AX

Daclatasvir

J05AX

Dolutegravir

J05AX

Ledipasvir

L01XC

Obinutuzumab*

L01XC

Ramucirumab*

L01XE

Cabozantinib*

L01XE

Ibrutinib*

L01XE

Nintedanib

L01XE

Trametinib

L01XX

Idelalisib

L01XX

Olaparib*

L03AB

Peginterferon beta-1a

L04AA

Vedolizumab

L04AC

Siltuximab*

M09AX

Ataluren*

N05AE

Lurasidone

R03BB

Umeclidinium bromide

V03AE

Sucroferric oxyhydroxide

V03AX

Ketoconazole*

V09AX

Florbetaben [18F]

V09AX

Flutemetamol [18F]

V09IA

Technetium [99mTc] tilmanocept

Do sprzedaży wprowadzono 305 marek produktów leczniczych (w roku 2013: 277; 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 2014.
2014

Decyzje rejestracyjne

PL

UE

Styczeń

31

6

Luty

46

3

Marzec

57

7

Kwiecień

66

12

46
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Maj

46

8

Czerwiec

74

1

Lipiec

50

6

Sierpień

49

3

Wrzesień

38

7

Październik

63

1

Listopad

37

12

Grudzień

42

8

2014

599

74

Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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)

242

35

230

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

39

25

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

4

-

5

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

25

-

7

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

55

0

38

Kategorie dostępności Rpw i Lz istnieją tylko w polskich przepisach prawnych dotyczących
produktów leczniczych; nie obejmują produktów z centralnej rejestracji UE. Przedstawiony podział zarejestrowanych 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 2014 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

10

25

B – Krew i układ krwiotwórczy

15

3

13

C – Układ sercowo-naczyniowy

43

2

57

9

2

16

30

3

22

5

0

1

35

11

25

D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych
i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
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L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

25

14

33

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

36

3

15

N – Układ nerwowy

57

7

67

0

0

0

R – Układ oddechowy

25

12

20

S – Narządy zmysłów

18

2

11

8

5

0

336

74

305

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

V – Preparaty różne
Suma

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 sprawdzone w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze
znaczenie dla rejestracji w procedurze narodowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego
uznania i zdecentralizowanej, które są objęte decyzjami 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 Produktów
Leczniczych (EMA). Większość produktów leczniczych rejestrowanych przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowią
więc preparaty generyczne. Podobną tendencję można zaobserwować także wśród produktów
leczniczych rejestrowanych centralnie przez Komisję Europejską. Należy zauważyć, że niektóre
podmioty odpowiedzialne 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 danym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.
Duża liczba rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacznie 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 2014 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

1

0

0

15

0

10

A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych

2

0

2

A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom

0

0

1

A05 – Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

2

1

0

A01 – Preparaty stomatologiczne
A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
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A06 – Leki przeczyszczające

1

1

1

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

2

0

2

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

7

A11 – Witaminy

0

0

0

A12 – Substancje mineralne

2

0

1

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

1

1

1

30

10

25

Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie A były:
• PL: inhibitory pompy protonowej (15 marek), w tym omeprazol (8 marek) i pantoprazol (6
marek) oraz przeciwcukrzycowe metformina (2 marki) i gliklazyd (2 marki);
• UE: leki stosowane w cukrzycy (7 marek z różnymi substancjami czynnymi);
• nowości na rynku: inhibitory pompy protonowej (10 marek), w tym ezomeprazol, omeprazol
i pantoprazol (po 3 marki) oraz przeciwcukrzycowe połączenie metforminy z sitagliptyną
(2 marki).
Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

6

1

8

B02 – Leki przeciwkrwotoczne

1

2

1

B03 – Leki stosowane w niedokrwistości

0

0

1

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów

8

0

0

B06 – Inne preparaty stosowane w hematologii

0

0

3

15

3

13

Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie B były:
• PL: inhibitory agregacji płytek krwi (5 marek), w tym cilostazol (3 marki);
• UE: rekombinowane czynniki krzepnięcia krwi (2 marki);
• nowości na rynku: inhibitory agregacji płytek krwi (7 marek), w tym cilostazol (4 marki) i klopidogrel (2 marki).
►
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Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

0

0

3

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi

3

1

0

C03 – Leki moczopędne

3

0

4

C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe

0

0

0

C05 – Leki ochraniające naczynia

4

0

1

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne

2

1

10

C08 – Blokery kanału wapniowego

3

0

4

19

0

29

9

0

6

43

2

57

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna
C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów
Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie C były:
• PL: połączenia antagonistów angiotensyny II z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
krwi (10 marek), w tym z moczopędnym hydrochlorotiazydem (8 marek), w tym połączenia
telmisartanu z hydrochlorotiazydem (4 marki) i walsartanu z hydrochlorotiazydem (3
marki); połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (8 marek), w tym połączenia ramiprylu z amlodypiną (3 marki), enalaprylu z lerkanidypiną (2 marki) oraz peryndoprylu z amlodypiną i indapamidem (2 marki);
inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (4 marki), w tym atorwastatyna
(2 marki); połączenie atorwastatyny z amlodypiną (4 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: połączenia antagonistów angiotensyny II z moczopędnym hydrochlorotiazydem (12 marek), w tym połączenie telmisartanu z hydrochlorotiazydem (5 marek),
walsartanu z hydrochlorotiazydem (4 marki) i losartanu z hydrochlorotiazydem (2
marki); selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne (9 marek), w tym bisoprolol (4
marki), metoprolol (2 marki) i nebiwolol (2 marki); antagoniści angiotensyny II (7 marek),
w tym kandesartan (2 marki), losartan (2 marki), walsartan (2 marki); inhibitory reduktazy
hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (6 marek), w tym atorwastatyna (2 marki), rosuwastatyna (2 marki) i simwastatyna (2 marki); inhibitor konwertazy angiotensyny ramipryl (4
marki); selektywne blokery kanału wapniowego (3 marki), w tym amlodypina (2 marki); połączenie peryndoprylu z amlodypiną i indapamidem (2 marki); leki moczopędne indapamid
(2 marki) i eplerenon (2 marki).
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Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

4

0

4

D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające

1

1

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

1

0

0

D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii

0

0

3

D07 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne

1

0

4

D08 – Środki antyseptyczne i dezynfekujące

1

0

0

D09 – Opatrunki z lekami

0

0

0

D10 – Preparaty przeciwtrądzikowe

0

0

3

D11 – Inne leki dermatologiczne

1

1

2

Suma

9

2

16

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie D były:
• PL: miejscowe leki przeciwgrzybiczne (4 marki), w tym terbinafina (2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: silnie działający kortykosteroid furoinian mometazonu (3 marki).
Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

1

G02 – Inne preparaty ginekologiczne

2

0

2

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego

18

2

11

G04 – Leki urologiczne

10

1

8

Suma

30

3

22

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie G były:
• PL: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie progestagenu z estrogenem (17 marek), w tym połączenia drospirenon+etinylestradiol (8 marek),
dezogestrel+etinylestradiol (3 marki) i dienogest+etinylestradiol (3 marki); stosowane
w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (4 marki), w tym
sildenafil (2 marki) i tadalafil (2 marki); lek urologiczny solifenacyna (2 marki); inhibitor
5α-reduktazy testosteronu dutasteryd (2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
►
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•

nowości na rynku: hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające jednofazowe połączenie
progestagenu z estrogenem (8 marek), w tym połączenia drospirenon+etinylestradiol (3
marki), dezogestrel+etinylestradiol (2 marki) i chlormadynon+etinylestradiol (2 marki);
stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (4 marki), w tym sildenafil (3 marki); inhibitor 5α-reduktazy testosteronu finasteryd (2 marki).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

0

0

0

H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie

3

0

1

H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy

1

0

0

H04 – Hormony trzustki

0

0

0

H05 – Homeostaza wapnia

1

0

0

Suma

5

0

1

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie L były:
• PL: glukokortykoidy (3 marki), w tym metylprednizolon (2 marki).
Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

20

0

16

J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie

9

0

4

J04 – Leki przeciwprątkowe

0

3

0

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie

5

8

3

J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny

1

0

0

J07 – Szczepionki

0

0

2

35

11

25

Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie J były:
• PL: przeciwgrzybicze pochodne triazolu (8 marek), w tym worykonazol (6 marek) i itrakonazol
(2 marki); przeciwbakteryjny syntetyczny oksazolidynon linezolid (5 marek); fluorochinolony
(4 marki), w tym moksyfloksacyna (3 marki); cefalosporyna pierwszej generacji cefazolina
(2 marki); cefalosporyna czwartej generacji cefepim (2 marki); pochodna nitrofuranu furazydyna (2 marki); leki przeciwwirusowe walgancycklowir (2 marki) i dizoproksyl tenofowiru
(2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną, ale na uwagę zasługują
rejestracje 3 substancji o działaniu przeciwprątkowym do leczenia gruźlicy wielolekoopornej:
kwas 4-aminosalicylowy, bedakilina i delamanid;
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nowości na rynku: makrolid azytromycyna (3 marki), przeciwgrzybicze pochodne triazolu (4
marki), w tym itrakonazol (2 marki); połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym (2
marki); karbapenem meropenem (2 marki); fluorochinolony (3 marki), w tym moksyfloksacyna (2 marki); przeciwbakteryjny syntetyczny oksazolidynon linezolid (2 marki).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

25

9

25

L02 – Leki hormonalne

0

0

2

L03 – Środki pobudzające układ odpornościowy

0

2

2

L04 – Leki hamujące układ odpornościowy

0

3

4

25

14

33

L01 – Leki przeciwnowotworowe

Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie L były:
• PL: inhibitor kinazy białkowej imatynib (8 marek); leki alkilujące (7 marek), w tym bendamustyna (5 marek); pochodna podofilotoksyny etopozyd (2 marki); związek platyny cisplatyna
(2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną, ale na uwagę zasługują
rejestracje kolejnych 4 inhibitorów kinazy białkowej oraz 2 przeciwciał monoklonalnych (tabela
1.);
• nowości na rynku: antymetabolit pochodna pirymidyny kapecytabina (11 marek); inhibitor
kinazy białkowej imatynib (8 marek); lek alkilujący temozolomid (2 marki).
Tabela 13. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

18

0

6

M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni

3

0

1

M03 – Środki zwiotczające mięśnie

4

0

1

M04 – Leki przeciw dnie moczanowej

1

0

0

10

2

7

0

1

0

36

3

15

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

M05 – Leki stosowane w chorobach kości
M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego
Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie M były:
• PL: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego
(15 marek), w tym ibuprofen (11 marek) oraz połączenie ibuprofen+pseudoefedryna (2
marki); leki wpływające na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów (10 marek),
►
w tym kwas zoledronowy (5 marek) i kwas ibandronowy (3 marki); środki zwiotczające
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mięśnie działające obwodowo (4 marki), w tym cisatrakurium (2 marki) i rokuronium (2
marki); koksyby (3 marki), w tym celekoksyb (2 marki);
UE: lek wpływający na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów kwas zoledronowy (2 marki);
nowości na rynku: leki wpływające na strukturę i mineralizację kości z grupy bifosfonianów (7
marek), w tym kwas zoledronowy (4 marki) i kwas alendronowy (2 marki); glukozamina (2
marki).

Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

6

0

1

N02 – Leki przeciwbólowe

17

0

18

N03 – Leki przeciwpadaczkowe

4

2

7

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona

1

0

3

N05 – Leki psychotropowe

3

2

4

21

2

29

5

1

5

57

7

67

N06 – Psychoanaleptyki
N07 – Inne leki działające na układ nerwowy
Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie N były:
• PL: leki przeciw otępieniu starczemu (12 marek), w tym memantyna (11 marek); przeciwdepresyjne selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (6 marek), w tym escytalopram
(4 marki); leki przeciwpadaczkowe (4 marki), w tym lewetyracetam (2 marki); leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (8 marek), w tym anilid paracetamol (2 marki) i preparaty złożone
z paracetamolem (6 marek); połączenie tramadol+paracetamol (2 marki); alkaloid opium
oksykodon (2 marki); nootropowy piracetam (2 marki); środek stosowany w uzależnieniach
nikotyna (2 marki); gaz medyczny podtlenek azotu (2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: leki przeciw otępieniu starczemu (16 marek), w tym memantyna (13
marek) i rywastygmina (3 marki); lek przeciwpadaczkowy lewetyracetam (7 marek); leki
przeciwdepresyjne (11 marek), w tym selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny
(8 marek), w tym escytalopram (5 marek); leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (11 marek), w tym anilid paracetamol (4 marki) i preparaty złożone z paracetamolem (6 marek);
przeciwbólowe połączenie tramadol+paracetamol (2 marki); opioid tapentadol (2 marki);
agoniści dopaminy przeciw chorobie Parkinsona (3 marki), w tym ropinirol (2 marki); leki
psychotropowe (4 marki), w tym neuroleptyk olanzapina (2 marki); środek stosowany w uzależnieniach nikotyna (2 marki).
W klasie P (leki przeciwpasożytnicze – w tym przeciw malarii) w roku 2014 nie zarejestrowano ani
nie wprowadzono na rynek żadnej nowej marki produktu leczniczego.
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Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

6

0

4

R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła

1

0

0

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

6

12

4

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach

7

0

6

R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie

5

0

6

R07 – Inne leki działające na układ oddechowy

0

0

0

25

12

20

Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie R były:
• PL: kortykosteroidy stosowane miejscowo do nosa (5 marek), w tym furoinian mometazonu (4 marki); leki przeciwhistaminowe (5 marek), w tym dezloratadyna (2 marki); mukolityki
(3 marki), w tym ambroksol (2 marki); wziewne połączenie formoterolu z budesonidem (2
marki); przeciwkaszlowy dekstrometorfan (2 marki);
• UE: wziewne leki adrenergiczne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych
(11 marek), w tym połączenia formoterolu z budesonidem (5 marek), formoterolu z bromkiem aklidynium (2 marki) i wilanterolu z bromkiem umeklidynium (2 marki);
• nowości na rynku: leki przeciwhistaminowe (6 marek), w tym dezloratadyna (3 marki) i lewocetyryzyna (2 marki); kortykosteroidy stosowane miejscowo do nosa (3 marki), w tym
furoinian mometazonu (2 marki); przeciwkaszlowy butamirat (2 marki).
Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

18

2

11

S02 – Leki otologiczne

0

0

0

S03 – Leki okulistyczne i otologiczne

0

0

0

18

2

11

Suma

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie S były:
• PL: analogi prostaglandyn (9 marek), w tym trawoprost (5 marek) i bimatoprost (3 marki);
antybiotyki (4 marki), w tym moksyfloksacyna (3 marki); lek przeciwalergiczny olopatadyna
(2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: analogi prostaglandyn (4 marki), w tym latanoprost (2 marki); połączenie
leku blokującego receptory b-adrenergiczne timololu z inhibitorem anhydrazy węglanowej
dorzolamidem (2 marki);
►

Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

55

Nowe rejestracje i nowości na rynku

►
Tabela 17. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2014 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

1

2

0

V04 – Środki diagnostyczne

1

0

0

V06 – Odżywki

0

0

0

V07 – Wszystkie inne środki nielecznicze

0

0

0

V08 – Środki cieniujące

2

0

0

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne

2

3

0

V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze

2

0

0

V20 – Opatrunki

0

0

0

Suma

8

5

0

Biorąc pod uwagę substancje czynne wiodącymi w klasie V były:
• PL: paramagnetyczny środek cieniujący kwas gadoterowy (2 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną.
Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2014 roku najwięcej marek
produktów leczniczych.
Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Teva

14

Actavis

12

Zentiva

12

Fresenius Kabi

11

Krka

11

Polpharma

9

Sandoz

9

Adamed

8

Biofarm

8

Hasco-Lek

8

PharmaSwiss

8

Strides Arcolab

8
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Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2014 roku w ramach procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.
Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Janssen-Cilag

7

Teva

7

Glaxo

6

Eli Lilly

4

Tabela 20. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2014 roku najwięcej
marek produktów leczniczych.
Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Actavis

19

Krka

19

Polpharma

14

Teva

14

Synoptis

13

Aurobindo

12

Zentiva

11

123ratio

9

Axxon

7

Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów leczniczych porejestracyjnych zmian podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji
produktu leczniczego.
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 miejsce mogą pojawić się inne. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących
wykazów dokonanych zmian porejestracyjnych.
W roku 2014 na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
została udostępniona wyszukiwarka z Rejestru Produktów Leczniczych (http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/), lecz jej przydatność w powyższym zakresie jest ograniczona, gdyż aby
wyszukać zmianę porejestracyjną należałoby najpierw wiedzieć, czego należy szukać. Baza
wyszukiwarki, dzięki wprowadzanym aktualizacjom w zakresie nowych rejestracji, może jednak
stanowić cenne uzupełnienie w stosunku do publikowanego corocznie „Urzędowego Wykazu
►
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” –
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obecnie według stanu na dzień 1 stycznia 2015 (http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/15/
akt.pdf), szczególnie w zakresie dostępności treści charakterystyk produktów leczniczych i ulotki
dla pacjenta.
Problem stanowią jednak produkty lecznicze, dla których podmioty odpowiedzialne złożyły
w terminie wnioski o przedłużenie rejestracji, ale nie zostały one dotychczas rozpatrzone przez
Urząd. Po upływie terminu ważności pozwolenia takie produkty lecznicze nie są uwzględniane
w „Urzędowym Wykazie”, choć do czasu rozpatrzenia wniosku o rerejestrację mogą być nadal
wprowadzane na rynek i znajdować się w obrocie handlowym. Ponadto w wyszukiwarce nadal są
widoczne produkty lecznicze, dla których został skrócony okres ważności pozwolenia.
Mankamentem wyszukiwarki jest brak informacji, dla jakiej daty przedstawia stan Rejestru
Produktów Leczniczych.
Należy także mieć na uwadze, że w odniesieniu do produktów leczniczych rejestrowanych
centralnie przez Komisję Europejską najbardziej aktualne i kompletne są informacje źródłowe dostępne na stronie Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/ema/) – w powyższym
zakresie Rejestr Produktów Leczniczych prezentowany w wyszukiwarce CSIOZ może nie być
kompletny - spośród leków zarejestrowanych w roku 2014 brak: Clopidogrel/Acetylsalicylic acid
Teva (EU/1/14/942), Daklinza (EU/1/14/939), Rezolsta (EU/1/14/967), Velphoro (EU/1/14/943).

SKRÓCENIA OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLEŃ
Niektóre produkty lecznicze są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Wykaz produktów leczniczych usuniętych z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco Komisja Europejska. Natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych od roku 2012 przygotowuje zestawienia produktów
leczniczych skreślonych z rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, jednak nie publikuje
ich na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej, lecz jedynie udostępnia
Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, Narodowemu Funduszowi
Zdrowia i Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
W roku 2014 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych wydał, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 506 decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia (2013: 862; 2012: 545), oznaczających skreślenie z Rejestru
197 marek produktów leczniczych (2013: 308; 2012: 254). Warto zwrócić uwagę, że liczby te
stanowią odpowiednio ponad 84% i ok. 59% w stosunku do wydanych w roku 2014 decyzji rejestracyjnych i zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2013: odpowiednio 110% i 73%;
2012: odpowiednio 43% i 41%).
W roku 2014 Komisja Europejska wycofała z unijnego Rejestru, na wniosek podmiotów
odpowiedzialnych, 14 marek produktów leczniczych (2013: 10; 2012: 19), co stanowi 14% w stosunku do liczby zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2013: 12%; 2012: 29%).
Tabela 21. Liczba wydanych decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia produktów leczniczych w poszczególnych miesiącach roku 2014.
2014

Decyzje skracające

PL

UE

37

0

Luty (UE)

-

0

Marzec (UE)

-

1

Styczeń
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Luty – marzec (PL)*

86

-

Kwiecień

40

0

Maj

31

1

Czerwiec

60

0

Lipiec

84

4

Sierpień (UE)

-

2

Wrzesień (UE)

-

2

Sierpień – wrzesień (PL)*

51

-

Październik

58

4

Listopad

18

0

Grudzień

41

0

506
14
*Urząd Rejestracji udostępnił zbiorcze zestawienia za luty i marzec oraz sierpień i wrzesień 2014
2014

Tabela 22. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2014 roku skrócono okres ważności pozwolenia, według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).
Klasa ATC

Marki produktów leczniczych

PL

UE

30

1

5

3

44

2

D – Leki stosowane w dermatologii

3

0

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

9

1

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

3

1

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

9

3

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

23

1

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

12

0

N – Układ nerwowy

43

2

0

0

R – Układ oddechowy

12

0

S – Narządy zmysłów

2

0

V – Preparaty różne

2

0

197

14

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

Suma
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Tabela 23. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2014 roku skrócono okres ważności pozwolenia, według kategorii dostępności.
Marki produktów leczniczych

Kategoria dostępności

PL

UE

162

10

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

3

4

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

1

-

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

12

-

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

19

0

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

Kategorie dostępności Rpw i Lz występują w polskim systemie prawnym – ich odpowiednikiem
w przepisach europejskich jest kategoria dostępności Rpz.
Tabela 24. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których skrócono w Polsce w 2014 roku okres
ważności pozwoleń dla największej liczby marek produktów leczniczych.
Podmiot odpowiedzialny

Marki produktów leczniczych

Actavis

17

Accord Healthcare

16

Teva

10

Stada

8

Orion

7

Pfizer

7

Herbapol Lublin

6

+pharma

6

Sandoz

6

Gedeon Richter

5

Skrócenia okresu ważności pozwoleń wynikają najczęściej ze zmian polityki marketingowej
firm farmaceutycznych, 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 najczęściej skreśleniem z Rejestru jednej z dublujących się
marek leków o tej samej substancji czynnej.
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 dotyczyło następujących grup produktów:
60
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 w Rejestrze polskim:
• klasa A – inhibitory pompy protonowej: 8 marek, w tym pantoprazol 4 marki, omeprazol 2
marki; nieinsulinowe leki przeciwcukrzycowe 7 marek, w tym gliklazyd 5 marek; antagonista serotoniny ondansetron 2 marki; preparaty wapnia 2 marki;
• klasa B – nieheparynowy inhibitor agregacji płytek krwi klopidogrel 4 marki;
• klasa C – inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A 11 marek, w tym simwastatyna 5 marek, atorwastatyna 3 marki, rosuwastatyna 2 marki; selektywne leki blokujące receptory β-adrenergiczne 4 marki, w tym bisoprolol 2 marki i metoprolol 2 marki;
selektywny antagonista wapnia amlodypina 3 marki; inhibitory konwertazy angiotensyny
4 marki, w tym peryndopryl 2 marki; połączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny
z lekami moczopędnymi 6 marek, w tym peryndopryl+indapamid 4 marki; antagoniści
angiotensyny II 6 marek, w tym irbesartan 4 marki; połączenia antagonistów angiotensyny II z lekami moczopędnymi: 7 marek, w tym irbesartan+hydrochlorotiazyd 3 marki,
losartan+hydrochlorotiazyd 2 marki;
• klasa D - lek przeciwgrzybiczy terbinafina do stosowania miejscowego i ogólnego (po 1
marce);
• klasa G – stosowany w zaburzeniach erekcji sildenafil 4 marki;
• klasa L – inhibitory aromatazy 8 marek, w tym letrozol 5 marek, eksemestan 2 marki;
taksan docetaksel 2 marki; antybiotyk cytotoksyczny doksorubicyna 2 marki; inhibitor
topoizomerazy-I irynotekan 2 marki; selektywnie hamujący układ odpornościowy mykofenolan mofetylu 2 marki;
• klasa M – wpływające na strukturę i mineralizację kości bifosfoniany 9 marek, w tym kwas
ibandronowy 4 marki, kwas alendronowy 2 marki, kwas ryzedronowy 2 marki;
• klasa N – leki przeciwpadaczkowe 10 marek, w tym lewetyracetam 7 marek, gabapentyna 2 marki; neuroleptyki 8 marek, w tym kwetiapina 4 marki, olanzapina 3 marki; antycholinoesterazy przeciw demencji 8 marek, w tym donepezyl 4 marki, rywastygmina 4
marki; przeciwbólowy i przeciwgorączkowy anilid paracetamol 3 marki;
• klasa R - antagonista receptorów leukotrienowych montelukast 6 marek; donosowy sympatykomimetyk ksylometazolina 2 marki; połączenie azelastyny z flutykazonem 2 marki;
 w Rejestrze unijnym:
• klasa B – nieheparynowy inhibitor agregacji płytek krwi klopidogrel 2 marki. ■

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych
Przygotowanie zestawienia szczegółowego: Krystyna Skrzyńska
IMS Health
2015-03-31
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Nowe rejestracje – PL – LUTY 2015
W lutym 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych wydał 50 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 27 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle
wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas
ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki,
opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu w lutym 2015 r.” został opublikowany przez Urząd 10 marca 2015.

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
Esomeprazole: Esomeprazole Agila (Agila Specialties) to 19. zarejestrowana marka ezomeprazolu, w tym 5. marka iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 7 leków: Nexium (AstraZeneca; lek oryginalny),
od października 2010 Emanera (Krka), od stycznia
2012 Helides (Zentiva; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Ethypharm pod nazwą Prazectol),
od września 2013 Mesopral (Polpharma; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Ethypharm pod
nazwą Meprene), od stycznia 2014 Stomezul (Sandoz), od maja 2014 Esomeprazole Polpharma i od
lipca 2014 Texibax (Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Emepradis (Sigillata), Esogasec (Aristo), Esolifa
(Sigillata), Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Renantos, Esomeprazole Hospira, Esprazox (PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nuclazox), Nexium Control (Pfizer), Nuclazox
(PharmaSwiss), Refluxend (Alvogen), Remesolin
(Actavis) i Zoleprin (Ratiopharm).
Skreślono z Rejestru: Eranoprazol (Ranbaxy), Esomeprazol +Pharma, Esomeprazole Arrow (Arrow
Poland), Esomeprazol-Ratiopharm, Esomeprazol
Teva, Esoranban (Ranbaxy), Feprasol (Specifar),
Mapresol (Specifar), Nexpes (Specifar), Prospes
(Specifar), Spemeprol (Specifar).
Lansoprazole: Lansoprazol Momaja to 9. zarejestrowana marka lansoprazolu. Na rynek wprowadzono 6 marek leków: Lanzul i Lanzul S (Krka), Re62

nazol (PharmaSwiss), od października 2007 Zalanzo (Temapharm), od grudnia 2007 Lantrea (Teva),
od stycznia 2008 Lanbax (Ranbaxy) i od czerwca
2012 Lansoprazolum 123ratio (lek wprowadzony
od grudnia 2008 pod wcześniejszą nazwą Lansoprazolum Farmacom; pierwotne nazwy rejestracyjne: Lansoprazole, Lansoprazole Farmacom).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Lansoprazol Qualitec i Lansoprazolum VP (PharmaSwiss; lek w dawce 30 mg wprowadzony wcześniej na rynek pod pierwotną nazwą Renazol).
Skreślono z Rejestru: LansoHexal (1A Pharma),
Lansoprazole-1A Pharma, Lansoprazole Jenson
(Jenson Pharmaceutical Services), LansoLek (Sandoz; preparat był na rynku od października 2006),
Lansone (Gedeon Richter), Lantrea ODT (Teva),
Lanzogen (Kromme Rijn Apotheek; lek był obecny
na rynku od marca 2009), Lanzostad (Stada; lek był
obecny na rynku od maja 2007), Opatin (Teva), Rapilazole (Actavis; lek był obecny na rynku od lipca
2008).
C – Układ sercowo-naczyniowy
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C –
Preparaty wpływające stabilizująco na naczynia włosowate; C05CA – Bioflawonoidy
Diosmin: Dih Max Comfort (Hasco-Lek) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej preparatów Dih i Dih Max.
Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych
z diosminą. Na rynek wprowadzono 9 marek: Diosminex (PharmaSwiss), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009
Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm)
i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca
2011 Diohespan Max (Aflofarm), od stycznia 2013
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Dih Max (Aflofarm), od lutego 2014 Diosminex
Max (PharmaSwiss) i od stycznia 2015 Diosminum
Aflofarm w dawce 500 mg (wcześniejsza nazwa:
Diohespan). Nie został jeszcze wprowadzony do
sprzedaży receptowy Diohespan (Aflofarm) w dawce 1000 mg.
Do obrotu wprowadzono także także suplementy
diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan
(Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Bio-Profil Polska), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów
w połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połączeniach z innymi środkami wpływającymi na
stężenie lipidów; C10BA06 – Rusuwastatyna
i ezetymib
Rosuvastatin+ezetimibe: Zenon (Zentiva) w 3
dawkach różniących się zawartością simwastatyny to 2. zarejestrowany lek o podanym składzie.
Wcześniej zarejestrowano Rosulip Plus (Egis).

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny,
preparaty jednofazowe; G03AA10 – Gestoden i etinylestradiol
Gestodene+ethinylestradiol: Ditinell (Egis) to 14.
zarejestrowana marka środków o podanym składzie – zawiera w zestawie (28 tabl. powl.): 60 mcg
gestodenu i 15 mcg etinylestradiolu (24 tabl. powl.)
oraz placebo (4 tabl. powl.).
Na rynek wprowadzono 5 środków doustnych zawierających 75 mcg gestodenu i 20 mcg etinylestradiolu - Harmonet (Pfizer), Logest (Bayer), od
maja 2008 Kontracept (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Sylvie 20 (SymPhar) i od kwietnia 2013
Artilla (Zentiva; środek wprowadzony od października 2010 pod nazwą Artizia). Do sprzedaży wprowadzono także 2 środki zawierające 75 mcg gestodenu i 30 mcg etinylestradiolu - Femoden (Bayer)
i od kwietnia 2009 Sylvie 30 (SymPhar).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Apleek
(Bayer; system transdermalny uwalniający w ciągu
doby 60 mcg gestodenu i 13 mcg etinylestradiolu),
Kostya (Gedeon Richter Polska) zawierający 75
mcg gestodenu i 20 mcg etinylestradiolu, Lindynette (Gedeon Richter) oraz Zulfija (Gedeon Richter
Polska) zawierające 75 mcg gestodenu i 30 mcg
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etinylestradiolu, a także Gestodene/Ethinylestradiol
Actavis w obu zestawieniach dawek. Nie pojawiły
się także w sprzedaży preparaty zawierające w zestawie (28 tabl. powl.) - 60 mcg gestodenu i 15 mcg
etinylestradiolu (24 tabl. powl.) oraz placebo (4 tabl.
powl.): Gefemin (Temapharm) i Vendiol (Gedeon
Richter Polska).
Skreślono z Rejestru: Femipol (Polfa Pabianice;
środek był obecny na rynku od maja 2008), Minulet
(Pfizer; preparat był obecny na rynku), Mirelle (Bayer; preparat był obecny na rynku).
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu
Dutasteride: Findarts (Apotex) to 5. zarejestrowana marka dutasterydu. Na rynek wprowadzono lek
oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Dutasteride
Teva, Dutasteride Teva Pharma i Dutasteryd Regiomedica.

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

H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy;
H03A – Preparaty stosowane w niedoczynności tarczycy; H03AA – Hormony tarczycy
Levothyroxine: Levothyroxine sodium Vale (Vale
Pharmaceuticals) w 11 dawkach to 5. zarejestrowana marka preparatów lewotyroksyny. Do sprzedaży
wprowadzono 3 marki: Eltroxin (Aspen), Euthyrox
N (Merck) i Letrox (Berlin-Chemie). Nie pojawił się
jeszcze na rynku preparat Wolarex (Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levothyroxine Teva). Skreślono z Rejestru: Euthyrox (Merck),
Levothyroxine Norpharm (Norpharm Regulatory
Services) i Thyrax Duotab (Organon).
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie; J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: Linezolid Zentiva w postaci doustnej to
8. zarejestrowana marka linezolidu. Na rynek wprowadzono 4 marki: Zyvoxid (Pfizer; lek oryginalny)
w postaci doustnej i iniekcyjnej, od maja 2014 Dilizolen (Glenmark) w postaci iniekcji, od sierpnia
2014 Anozilad (Actavis) w postaci doustnej i od
lutego 2015 iniekcyjny Linezolid Polpharma. Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży Gramposimide►
(Adamed), Linezolid Sandoz i Pneumolid (Alvogen)
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w postaci roztworów do infuzji. Skreślono z Rejestru: Linezolid Teva.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe; J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej
transkryptazy
Aciclovir: Aciclovir Agila (Agila Specilaties) to 7.
zarejestrowana marka acyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono 3 leki iniekcyjne: Aciclovir Jelfa
(PharmaSwiss), Acix (Sandoz) i Zovirax (GlaxoSmithKline), a także 3 leki doustne: Hascovir (Hasco-Lek), Heviran (Polpharma) i Zovirax (GlaxoSmithKline; lek oryginalny). Nie pojawił się na rynku
Sitavig (Bioalliance Pharma) w postaci tabletek adhezyjnych podpoliczkowych. Skreślono z Rejestru:
Aciclovir Mylan, Acyclovir Stada (lek był obecny na
rynku), Apo-Acyclovir (Apotex), Herpesin (Teva).
Valganciclovir: Ceglar (Sandoz) to 3. zarejestrowana marka walgancyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Valcyte (Roche). Nie pojawił się jeszcze na rynku Valganciclovir Teva.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BB – Analogi puryny
Cladribine: Cladribine Agila (Agila Specialties) to
3. zarejestrowana marka kladrybiny. Do sprzedaży wprowadzono Biodribin (Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Litak (Lipomed).
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty naturalne; L01CD – Taksany
Docetaxel: Qvidadotax (AqVida) i Docetaxel AqVida to odpowiednio 18. i 19. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 7 leków:
Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010
Docetaxel Teva, od sierpnia 2011 Camitotic (Actavis; lek wprowadzony do obrotu w grudniu 2010
pod pierwotną nazwą Daxtere), od marca 2012 Docetaxel Hospira, od marca 2013 Docetaxel Accord
(Accord Healthcare) i od lutego 2015 Docetaxel
Kabi (Fresenius Kabi).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Docefim
(Alfred E. Tiefenbacher), Docetaksel Strides (Strides Arcolab), Docetaxel Egis, Docetaxel Lek (Sandoz), Docetaxel Mylan, Docetaxel Pfizer, Docetaxel
Polpharma, Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma),
Symtaxel (SymPhar), Tolnexa (Krka).
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Skreślono z rejestrów: Celotax (Celon), Docefrez
(Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Apotex, Docetaxel Medana (Medana Pharma), Docetaxel Pharmaki Generics, Docetaxel
Polpharma, Docetaxel Stada (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Cetadocure), Docetaxel Teva
Generics, Docetaxel Teva Pharma, Taxegis (Egis).

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AC - Oksykamy
Meloxicam: MeloxiMed i MeloxiMed Forte (US
Pharmacia) to 21. zarejestrowana marka preparatów meloksykamu. Do sprzedaży wprowadzono 14
marek: Aglan (Zentiva), Aspicam (Biofarm), Meloksam (Gedeon Richter Polska), Meloxic (Polpharma),
Movalis (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), od
września 2006 Meloxistad (Stada), od października
2006 Melobax (Ranbaxy), od listopada 2006 MeloxiLek (Sandoz), od lutego 2007 Lormed (Pro.Med),
od lipca 2008 Meloxicam Arrow (Actavis; zmiana
nazwy preparatu na Ortopedina Forte, ale lek o nowej nazwie jeszcze nie pojawił się w sprzedaży),
od czerwca 2010 dostępny bez recepty Opokan
w dawce 7,5 mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa
preparatu: Meloxicam), od lipca 2010 receptowy
Opokan forte w dawce 15 mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa preparatu: Meloxicam), od listopada
2011 Trosicam (Alpex), od lipca 2012 Moilec (Gedeon Richter Polska; wcześniejsza nazwa w dawce
7,5 mg: Meloksam) i od kwietnia 2014 Meloxicamum 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Meloxicam Teva i wprowadzony na rynek
w sierpniu 2006; w grudniu 2008 zmiana nazwy na
Melotev, a w grudniu 2013 na Meloxicamum 123ratio). Spośród nich 3 leki dostępne są w postaci iniekcji: Aglan, Movalis i Opokan INJ.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Antrend (Nord
Farm), Celomix (Actavis), Enaros (Medochemie),
Meloxicam Actavis (Actavis; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Meloxicam Arrow 7,5 mg),
Noflamen (Egis), Reumelox (Polpharma; wprowadzony wcześniej w dawce 7,5 mg pod nazwą Meloxic).
Skreślono z Rejestru: Apo-Melox (Apotex), Galoxiway (Boots), Melokssia (Teva; lek był obecny na
rynku), Melotev (Teva; lek był obecny na rynku od
lutego 2012 z importu równoległego firmy Delfarma), Meloxicam Aurobindo, Mexan (Medi-Lek),
Movmax (Tabuk Poland; lek był obecny na rynku od
września 2010).
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M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibalgin Rapid i Ibalgin Rapid Forte (Zentiva) to rozszerzenie względem innych postaci i dawek marki Ibalgin. Zarejestrowano 37 marek preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostało wprowadzonych 20 marek: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek),
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm),
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom, Ibuprom Duo
i Ibuprom Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen
Express, Nurofen Forte, Nurofen Ultrafast i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom Sprint Caps (US
Pharmacia), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm
(następnie zmiana nazwy preparatu na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana powrotna na
Ibuprofen Aflofarm), od października 2008 Ibalgin
(Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser), od listopada 2009
MIG (Berlin-Chemie), od stycznia 2010 Nurofen
Express Tab (Reckitt Benckiser; preparat został
wprowadzony we wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie 2008 pod nazwą
Nurofen Migrenol), od maja 2010 Nurofen na ból
pleców (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen Menstrual),
od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia
2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen
Junior (Polpharma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibunin forte), od czerwca 2011
Ibumax forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen
Hasco (Hasco-Lek), od lutego 2012 Ibufen Baby
czopki (Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO
(Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada
2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express
Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Express KAP, następnie
zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą
Nurofen Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express Forte (Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte),
od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen
Forte Hasco), od września 2014 Ibuprofen Dr. Max
oraz od stycznia 2015 Ibuprofen Generics i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony na
rynek od września 2009 przez firmę Polfarmex pod
nazwą Aprofen).
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Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D),
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca
2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik
2% i 4% (Teva; preparat zarejestrowany wcześniej
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva;
zmiana nazwy na Modafen Baby, ale lek pod nową
nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od
lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 4%
(Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen dla
dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina 4%
(Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci
Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt
Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci
4% truskawkowy), od października 2011 Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla dzieci
zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2% (Abbott), od września 2012 Ibum
forte o smaku malinowym (Hasco-Lek), od maja
2013 Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek),
od sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie) i Nurofen
Express Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nurofen
Ultra Forte rozpuszczalny) oraz od lipca 2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Abfen
(Abbott; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Ibuprofen Rockspring), Brufen granulat musujący
(Abbott), Brufen Forte zawiesina (Abbott), Buscofem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen
Max (APC Instytut), Ibufarmalid (Teva), Ibufen Mini
Junior (Polpharma), Ibuprofen 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Mepha pod nazwą
Irfen), Ibuprofen APC i Ibuprofen APC Max (APC Instytut), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen
Galpharm (Galpharm Healthcare), Ibuprofen Liderfarm (Farmalider), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton), Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt
Benckiser), Tesprofen (APC Instytut).
Skreślono z Rejestru: Aprofen forte (Polfarmex;
lek był obecny na rynku od września 2009), Brufen tabl. powl. (Abbott; lek był obecny na rynku od ►
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sierpnia 2011), Brufen retard (Abbott), Ibufen Total (Polpharma; lek był obecny na rynku), Ibuprofen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen Banner
Pharmacaps, Iburion (Orion; lek był obecny na rynku od października 2009), Nurofen Topss (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmithKline).
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo
w bólach stawów i mięśni; M02AC – Preparaty zawierające pochodne kwasu salicylowego
Methyl salicylate + levomenthol: Salonpas (Hisamitsu) w postaci plastrów leczniczych to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Jest wskazany
w leczeniu objawowym bólów mięśni i stawów spowodowanych nadwyrężeniami i skręceniami.
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A
– Środki zwiotczające mięśnie działające
obwodowo; M03AC – Inne czwartorzędowe
związki amoniowe
Cisatracurium: Cisatracurium Noridem to 8. zarejestrowana marka leków z cisatrakurium. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Nimbex (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2012 Cisatracurium Kabi (Fresenius Kabi), od października 2012
Cisatracurium Actavis, od grudnia 2012 Cisatracurium Hospira i od września 2014 Cisatracurium
Mylan. Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Cisatracurium Accord (Accord Healthcare)
i Cisatracurium Strides (Strides Arcolab). Skreślono
z Rejestru: Cisatracurium Teva.

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BA
– Kwas salicylowy i pochodne; N02BA51 –
Kwas acetylosalicylowy w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
Acetylsalicylic acid+ascorbic acid: Aspirin C
Forte (Bayer) w nowym zestawieniu dawek (kwas
acetylosalicylowy 800 mg + kwas askorbinowy
480 mg) to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Aspirin C w dawkach
o połowę niższych. Zarejestrowano i do sprzedaży
wprowadzono 3 marki preparatów o podanym składzie: Aspirin C (Bayer), Polopiryna C (Polpharma),
Upsarin C (Bristol-Myers Squibb).
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny
i oksepiny
Quetiapine: Etiagen XR (Generics) o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowa66

dzonej wcześniej postaci o standardowym uwalnianiu. Zarejestrowano 24 marki kwetiapiny. Na rynek
wprowadzono 15 marek: Ketrel (Celon Pharma),
od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008
Ketilept (Proterapia) i Kventiax (Krka), od sierpnia
2009 Kwetaplex (Adamed), od grudnia 2009 Quentapil (PharmaSwiss), od stycznia 2010 Kefrenex
(Axxon), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od
października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od czerwca 2011 Etiagen (Generics), Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma), od maja
2012 ApoTiapina (Apotex), od listopada 2013 Symquel XR (SymPhar) i od sierpnia 2014 Kwetaplex
XR (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Teva pod nazwą Kwetax XR).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Kvelux SR (Sandoz), Kventiax SR (Krka), Quentapil
SR (Pharmaswiss; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Quetiapine Intas), Quetiapine Accord
(Accord Healthcare), Quetiapine Actavis, Quetiapine Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetiapine
Krka, Quetiapine Lambda (Lambda Therapeutics),
Quetiapine Lupin, Quetiapin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Kwetiapina Neuropharma), Quetiapin PMCS
(Pro.Med.CS; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Quepsan).
Skreślono z Rejestru: Geldoren (Gedeon Richter
Polska), Gentiapin (Biogened; lek był obecny na
rynku od listopada 2009), Hedonin (Lannacher),
Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetinor
(Lekam; lek był obecny na rynku od października
2011), Loquen (Teva; lek był obecny na rynku od
października 2008), Nantarid (Gedeon Richter; lek
był obecny na rynku od lipca 2008), Poetra (GlaxoSmithKline; lek był obecny na rynku od maja 2010;
zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod
nazwą Quemed), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine
Arrow (Arrow Poland), Quetiapine Medis, Quetiapine Pfizer, Quetiapine-Ratiopharm (lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapinum
Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma),
Quetilis (Medis), Quetiser (Sun-Farm; lek był obecny na rynku od grudnia 2010; zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapin Sunfarm), Seroquel
i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny, był
obecny na rynku), Stadaquel (Stada; lek był obecny
na rynku od lutego 2011), Symquel (SymPhar; lek
był obecny na rynku od lipca 2009; zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher).
N05AL – Benzamidy
Amisulpride: Amsulgen (Generics) to 4. zarejestrowana marka amisulprydu. Na rynek wprowadzono
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

Nowe rejestracje i nowości na rynku

3 preparaty: Solian (Sanofi-Aventis; lek oryginalny),
od lipca 2010 Amisan (Pro.Med) i od czerwca 2012
ApoSuprid (Apotex). Skreślono z Rejestru: Alzin
(Farmacom), Amisulpride Teva, Candela (Celon
Pharma; lek był obecny na rynku od kwietnia 2011).
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM
– Inne leki nasenne i uspokajające
Homeopathicum: Neurexan (Heel) w postaci tabletek jest wskazany do stosowania w zaburzeniach
snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego.
N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw otępieniu starczemu; N06DA – Leki blokujące cholinoesterazę
Rivastigmine: Rivamylan (Generics) to 24. zarejestrowana marka rywastygminy, w tym 12. marka
transdermalna. Do sprzedaży wprowadzono 16 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009
Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (PharmaSwiss), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, od
marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca
2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany
początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine
Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma,
od września 2011 Rivastigmine Mylan kapsułki, od
stycznia 2012 Signelon (Synteza), od lutego 2012
Rivastigmine Actavis, od października 2013 Permente (Alvogen), od stycznia 2014 Rywastygmina
Apotex, od lipca 2014 Evertas (Zentiva; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Acino pod nazwą
Werendi) i od października 2014 Rivastigmin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rywastygmina-neuraxpharm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Kerstipon (Pharmathen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Aurobindo, Rivastigmine Hexal,
Rivastigmine Mylan system transdermalny (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rivastigmine
Acino), Rivastigmine Sandoz.
Skreślono z Rejestru: Ivagalmin (Genepharm), Loristiven (Blau Farma Group), Resymtia (Abbott), Rivastigmin +Pharma, Rivastigmine 3M Health Care
Ltd., Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil,
Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon,
Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine
Teva kaps. (lek był dostępny na rynku od grudnia
2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastigmin Stada
(lek był obecny na rynku od sierpnia 2011; zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), RivaAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

stigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivastinorm
(+Pharma), Rivaxon (Biogened; lek był obecny na
rynku od stycznia 2011), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rivoder (Welding).
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07C/N07CA – Preparaty stosowane
w zawrotach głowy
Betahistine: Betaserc ODT (Abbott) w nowej postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej tabletek Betaserc. Zarejestrowano 16
marek betahistyny. Na rynku pojawiło się 13 leków:
Betaserc (Abbott), od sierpnia 2007 Vestibo (Actavis), od lutego 2008 Betalan (Polfarmex; w grudniu 2011 nastąpiła zmiana nazwy na Betahistine
Polfarmex, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie
pojawił się w sprzedaży), od marca 2008 Neatin
(PharmaSwiss; dawka 24 mg zarejestrowana pierwotnie przez firmę Euroleki pod nazwą Betahistyna
Euroleki), od czerwca 2008 Vertix (Farma Projekt)
i Vertigen (Biogened) od października 2008 Polvertic (Medana Pharma; zarejestrowany wcześniej
jako Avero), od listopada 2008 Lavistina (Aflofarm;
zarejestrowany wcześniej jako Vertex), od marca
2009 Verhist (Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę US Pharmacia pod
nazwą Vertico), od września 2009 Histigen (Generics; preparat był dostępny wcześniej pod nazwą
Histimerck), od marca 2010 Betanil forte (Biofarm),
od września 2011 Vertisan (Henning), od lipca 2014
Betahistinum 123ratio (lek wprowadzony na rynek
od maja 2008 pod nazwą Betahistine Teva; nastąpiła zmiana nazwy na Betahistinum 123ratio dla dawek 8 mg i 16 mg; wcześniejsza nazwa: Betahistine Pliva) i od września 2014 Neatin roztwór doustny (PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę Cyathus Exquirere Pharmaforschungs
pod nazwą Acuver).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoBetina (Apotex; preparat zarejestrowany
wcześniej przez Euroleki pod nazwą Betahistyna
Euroleki, a następnie przez firmę Glenmark pod nazwą Marbeta), Betahistine dihydrochloride Accord
(Accord Healthcare), Emperin (Egis).
Skreślono z Rejestru: Betahistin-Ratiopharm
(w dawkach 8 mg i 16 mg zarejestrowany wcześniej
przez APC Instytut jako Betahistin-APC, a w dawce
24 mg zarejestrowany wcześniej przez SciencePharma jako Betahistine-dh.; lek był obecny na rynku od sierpnia 2008), Meniserc (Abbott), Microser
(Formenti; lek był obecny na rynku), Serprin (Gedeon Richter; preparat zarejestrowany wcześniej
►
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stig (Recordati; lek był obecny na rynku od czerwca
2008).

R – Układ oddechowy

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05D – Leki przeciwkaszlowe,
z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki wykrztuśne; R05DB – Inne
leki przeciwkaszlowe
Butamirate: Infectussic (Hasco-Lek) to 6. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: Sinecod (Novartis; lek oryginalny), Supremin (Teva), od sierpnia 2011 Atussan
i Atussan mite (Polfarmex), od marca 2014 Butamid
(PharmaSwiss) i od czerwca 2014 Theraflu Kaszel
(Novartis).

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki oftalmologiczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające
źrenice; S01ED – Leki blokujące receptory
b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach
Timolol+dorzolamide: Duokopt (Thea) to 14. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Na
rynek wprowadzono 8 preparatów: Cosopt i od
grudnia 2012 Cosopt PF (Merck Sharp & Dohme),
od kwietnia 2010 Rozacom (Adamed), od stycznia
2011 Dotiteva (Teva) w postaci kropli wielodawkowych, od marca 2012 Tymolamid (+pharma), od
sierpnia 2012 Oftidorix (PharmaSwiss), od października 2013 Dropzol Tim (S-Lab; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Venturax), od lutego
2014 Nodom Combi (Polpharma) i od maja 2014
Dorzolamide + Timolol Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Dorzolamide/
Timolol NTC).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Arutidor
(Mann), Candotim (Apotex), Dolopt Plus (Sandoz),
Dortim-POS (Ursapharm), Dotigen (Generics).
Skreślono z Rejestru: Dorzolamid/Timolol Stada,
Dotiteva Minims (Teva), Dozopres Combi (ICN Polfa Rzeszów), Oculamid (Blau Farma Group).
S01G – Leki zmniejszające przekrwienie
i przeciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty
przeciwalergiczne
Olopatadine: Olopatadyna Abdi to 6. zarejestrowana marka olopatadyny. Na rynek wprowadzono 2
marki: Opatanol (Alcon; lek oryginalny) i od marca
2014 Nolodon (Polfa Warszawa). Nie pojawiły się
jeszcze w sprzedaży: Alerpalux (PharmaSwiss),
Oftahist (Adamed) i Olopatadine Zentiva.
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V – Preparaty różne

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne;
V09I – Wykrywanie nowotworów; V09IX –
Inne radiofarmaceutyki do wykrywania nowotworów
Sodium fluoride [18F]: Radio-Flu (Eckert & Ziegler
Radiopharma) jest 2. zarejestrowanym radiofarmaceutykiem zawierającym fluorek sodowy znakowany izotopem fluoru 18F. Wcześniej zarejestrowano
Iasoflu (Iason).
V09X – Inne radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09XX – Różne radiofarmaceutyki diagnostyczne
Germanium [68Ge] chloride/Galium [68Ga] chloride: GalliaPharm (Eckert & Ziegler Radiopharma)
jest 1. zarejestrowanym radiofarmaceutykiem zawierającym radioizotopy chlorków germanu i galu.
Generator radionuklidu zawiera chlorek germanu
(68Ge) jako nuklid macierzysty, który rozpada się
do nuklidu pochodnego, czyli chlorku galu (68Ga).
German (68Ge) stosowany do produkcji generatora
68
Ge/68Ga jest beznośnikowy. Generator radionuklidu
jest systemem do elucji roztworu chlorku galu (68Ga)
do radioznakowania zgodnie z Farmakopeą Europejską. Roztwór jest eluowany z kolumny TiO2, na której
znajduje się nuklid macierzysty chlorek germanu
(68Ge), nadrzędny do chlorku galu (68Ga). Produkt
leczniczy nie jest przeznaczony do bezpośredniego
stosowania u pacjentów.
Eluat [roztwór chlorku galu (68Ga)] jest stosowany
do radioznakowania in vitro określonych cząsteczek nośnikowych, które zostały specjalnie opracowane i zatwierdzone do radioznakowania tym
radionuklidem w celu zastosowania do diagnostyki
obrazowej z użyciem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).
2015-03-28

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi
zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów
leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – LUTY 2015
W lutym 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 5 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.
Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (autologiczne komórki macierzyste rąbka rogówki
- oznaczone jako lek sierocy, dalbawancyna, safinamid) i 2 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji
czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu)

B – Krew i układ krwiotwórczy

B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi
(z wyłączeniem heparyny)
Clopidogrel: Clopidogrel ratiopharm (Teva) to 45.
zarejestrowana marka klopidogrelu. Na rynek wprowadzono 23 leki: Plavix (Sanofi Clir SNC; lek oryginalny), Areplex (Adamed), Zyllt (Krka), od sierpnia
2008 Clopidix (Lekam), od listopada 2009 Clopidogrel Mylan i Egitromb (Egis), od grudnia 2009 Clopidogrel Teva i Trombex (Zentiva), od stycznia 2010
Grepid (Pharmathen), od marca 2010 Plavocorin
(Sandoz), od maja 2010 Clopidogrel Apotex (Apotex; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Clopidogrel Mylan Pharma) i Clopidogrel GSK (GlaxoSmithKline), od czerwca 2010 Agregex (Actavis),
od lipca 2010 Carder (Farma-Projekt), od sierpnia
2010 Clopinovo (Blau Farma Group), od stycznia
2012 Clopigamma (Wörwag) i Nivenol (Polfa Warszawa; lek zarejestrowany początkowo przez firmę Specifar pod nazwą Clopidim), od marca 2012
Vixam (Polfarmex), od maja 2013 Clopidogrel Krka
(Krka), od grudnia 2013 Clopidogrel Ranbaxy, od
maja 2014 Clopidogrelum 123ratio (lek wprowadzony na rynek od lipca 2010 pod nazwą Miflexin,
następnie zmiana nazwy na Clopidogrel 123ratio,
a potem na Clopidogrelum 123ratio) i od grudnia
2014 Clopidogrel Genoptim (Synoptis; lek wprowadzony od marca 2011 przez firmę Glenmark pod
pierwotną nazwą Trogran).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Agreta (Farmak), Clopidogrel BGR (Biogaran; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Zylagren), Clopidogrel IWA (IWA Consulting; preparat
zarejestrowany początkowo pod nazwą Picturlop),
Clopidogrel Generics (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Clopidogrel Vale Pharmaceuticals),
Clopidogrel Jenson (Jenson Pharmaceutical Services), Clopidogrel Quisisana, Clopidogrel WockharAptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

dt, Klepisal (Alchemia), Lofradyk (Adamed), Nofardom (Adamed), Pegorel (S-Lab), Sarovex (Tabuk
Poland), Vatoud (Alvogen) oraz zarejestrowane
w ramach centralnej procedury unijnej leki: Clopidogrel Acino (Acino Pharma), Clopidogrel DURA
(Mylan dura), Clopidogrel HCS, Clopidogrel Ratiopharm GmbH (Archie Samuel), Clopidogrel TAD (Tad
Pharma), Clopidogrel Teva Pharma (Teva Pharma;
poprzednia nazwa preparatu: Clopidogrel HCS),
Clopidogrel Zentiva (Sanofi-Aventis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Clopidogrel Winthrop),
Iscover (Sanofi-Aventis), Zopya (Krka).
Wycofano z unijnego rejestru Clopidogrel BMS (Bristol-Myers Squibb), Clopidogrel 1A Pharma (Acino
Pharma), Clopidogrel Qualimed (Qualimed), Clopidogrel Sandoz (Acino Pharma), Clopidogrel Acino
Pharma (Acino Pharma), Clopidogrel Acino Pharma
GmbH (Acino Pharma), Clopidogrel Hexal (Acino
Pharma), Clopidogrel Ratiopharm (Archie Samuel)
i Clopidogrel Teva Generics B.V., Clopidogrel Teva
Pharma B.V..
Skreślono z polskiego rejestru: Baldiclod (Alchemia), Clogrel (Polpharma; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Clopidogrel Accord (Accord
Healthcare), Clopidogrel Actavis, Clopidogrel Arrow
(Arrow Poland; lek był obecny na rynku od grudnia
2010), Clopidogrel Pfizer, Clopidogrel Pliva (Teva
Kraków), Clopidogrel Stada (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Clopidostad), Clopidogrel
USV Europe, Clopidroratio (Ratiopharm), Clopimef
(Mepha), Cloroden (Tabuk Poland), Cloropid (Arrow Poland; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Clopidogrel Alet, a wprowadzony na rynek jako
Cloropid od czerwca 2012), Defrozyp (Labormed),
Hemafluid (1A Pharma), Klopidogrel Pentafarma,
Klopidogrel West Pharma, Lopigalel (Galex d.d.;
lek był obecny na rynku od maja 2011; preparat
zarejestrowany początkowo pod nazwą Agrelex),
►
Platarex (Teva Kraków), Sudroc (Krka), Tessyron
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(Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od maja
2010), Tuxedon (ICN Polfa Rzeszów; lek był obecny na rynku od stycznia 2011).
Klopidogrel wskazany jest u dorosłych w profilaktyce
przeciwzakrzepowej w objawowej miażdżycy: u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego
(od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz
z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych; u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia
odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał
mięśnia sercowego bez załamka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu
przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu
z kwasem acetylosalicylowym; u pacjentów z ostrym
zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka
ST, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym;
u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego. Ponadto
u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków
i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powikłań
naczyniowych, u których leczenie antagonistami
witaminy K nie może być zastosowane, a ryzyko
krwawienia jest niewielkie, klopidogrel w skojarzeniu
z kwasem acetylosalicylowym stosuje się w celu
profilaktyki powikłań zakrzepowych w miażdżycy
i powikłań zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru.
Klopidogrel jest prolekiem, a jeden z jego aktywnych metabolitów hamuje agregację płytek krwi.
Aby powstał czynny metabolit klopidogrelu o działaniu hamującym agregację płytek, klopidogrel
musi zostać zmetabolizowany przez enzymy cytochromu CYP450. Aktywny metabolit klopidogrelu
wybiórczo hamuje wiązanie difosforanu adenozyny
(ADP) z jego receptorem płytkowym P2Y12 i dalszą
aktywację kompleksu glikoprotein GPIIb/IIIa, w której pośredniczy ADP, co powoduje zahamowanie
agregacji płytek krwi. Z uwagi na nieodwracalny
charakter modyfikacji receptora płytkowego płytki
poddane działaniu klopidogrelu pozostają pod jego
wpływem przez resztę życia (około 7-10 dni), a powrót prawidłowej czynności płytek krwi występuje
z szybkością zgodną z obrotem płytek w ustroju.
Klopidogrel hamuje również agregację płytek krwi
indukowaną przez innych agonistów niż ADP, poprzez zablokowanie nasilonej aktywacji płytek krwi
przez uwolniony ADP. Ponieważ aktywny metabolit
klopidogrelu powstaje na skutek metabolizmu regulowanego przez enzymy CYP450, z których część
wykazuje polimorfizm lub ich aktywność może być
zahamowana przez inne produkty lecznicze, nie
u wszystkich pacjentów dochodzi do oczekiwanego zahamowania agregacji płytek krwi. Powtarzane
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dawki 75 mg na dobę powodują od pierwszego dnia
znaczne zahamowanie indukowanej przez ADP
agregacji płytek, które stopniowo narasta i osiąga
stan równowagi między 3. a 7. dniem. W stanie
równowagi średni poziom hamowania obserwowany po dawce 75 mg na dobę wynosił między 40%
a 60%. Agregacja płytek i czas krwawienia stopniowo powracają do wartości początkowych, zazwyczaj w ciągu 5 dni po zaprzestaniu leczenia.

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie; J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XA – Glikopeptydy przeciwbakteryjne
Dalbavancin: Xydalba (Durata Therapeutics) jest
wskazany w leczeniu ostrych bakteryjnych zakażeń
skóry i tkanek miękkich (ang. Acute bacterial skin
and skin structure infections, ABSSSI) u dorosłych.
Należy rozważyć oficjalne wytyczne dotyczące
właściwego zastosowania leków przeciwbakteryjnych.
Dalbawancyna jest bakteriobójczym lipoglikopeptydem. Mechanizm działania na wrażliwe bakterie Gram-dodatnie obejmuje przerwanie syntezy
ściany komórkowej poprzez przyłączenie terminalnej D-alanylo-D-alaniny peptydu powstającego
peptydoglikanu ściany komórkowej, co zapobiega
wiązaniu krzyżowemu (transpeptydacji i transglikozylacji) podjednostek dwucukrów, czego wynikiem
jest śmierć komórki bakteryjnej. Wszystkie bakterie
Gram-ujemne są oporne na dalbawancynę. Oporność szczepów Staphylococcus spp. oraz Enterococcus spp. na dalbawancynę jest związana z genotypem VanA, modyfikującym docelowy peptyd
w powstającej ścianie komórkowej. W badaniach in
vitro stwierdzono, że geny innych klas odpowiadające za oporność na wankomycynę, nie wpływają
na aktywność dalbawancyny. Wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) dalbawancyny są
większe w przypadku gronkowców o pośredniej
oporności na wankomycynę (VISA) niż w przypadku szczepów w pełni opornych na wankomycynę.
Jeżeli izolaty o większej wartości MIC dalbawancyny wykazują stabilne fenotypy i są skorelowane
z opornością na inne glikopeptydy, wtedy mechanizm działania prawdopodobnie polega na zwiększeniu liczby celów glikopeptydu w powstającym
peptydoglikanie. Nie zauważono oporności krzyżowej pomiędzy dalbawancyną a antybiotykami z innych grup w badaniach in vitro. Oporność na metycylinę nie ma wpływu na działanie dalbawancyny.
W badaniach klinicznych stwierdzono skuteczność
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015
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kliniczną przeciwko patogenom odpowiedzialnym
za ABSSSI, które były wrażliwe na dalbawancynę in vitro: Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, grupa Streptococcus anginosus
(w tym S. anginosus, S. intermedius oraz S. constellatus).

N – Układ nerwowy

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona;
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BD – Inhibitory monoaminooksydazy typu B
Safinamide: Xadago (Zambon) jest przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów z idiopatyczną
chorobą Parkinsona jako terapia wspomagająca do
ustalonej dawki lewodopy podawanej w monoterapii lub w skojarzeniu z innym produktem leczniczym
stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona u pacjentów, których stan oscyluje między pośrednim
a późnym stadium choroby.
Safinamid łączy jednocześnie dopaminergiczne
i niedopaminergiczne mechanizmy działania. Jest
wysoce wybiórczym i odwracalnym inhibitorem
monoaminooksydazy typu B, powodującym zwiększenie zewnątrzkomórkowego stężenia dopaminy
w prążkowiu. Działanie safinamidu związane jest
z warunkowaną stanem inhibicją zależnych od napięcia kanałów sodowych (Na+) i modulacją stymulowanego uwalniania glutaminianu. Nie ustalono,
w jakim zakresie działanie inne niż dopaminergiczne przyczynia się do całkowitego efektu.

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki oftalmologiczne; S01X/S01XA –
Pozostałe leki oftalmologiczne; S01XA20 –
Autologiczne komórki macierzyste rąbka rogówki
Limbal stems cells, autologous: Holoclar (Chiesi) zawiera ekspandowane ex vivo autologiczne
komórki ludzkiego nabłonka rogówki zawierające
komórki macierzyste. Ma postać przezroczystej,
okrągłej płytki o powierzchni 3,8 cm2, utworzonej
z 300000 do 1200000 żywych autologicznych komórek ludzkiego nabłonka rogówki (79000-316000
komórek/cm2), w tym średnio 3,5% (0,4 do 10%)
komórek macierzystych rąbka rogówki oraz komórek przejściowo namnażających się i ostatecznie
zróżnicowanych, pochodzących z komórek macierzystych, przytwierdzonych do warstwy podporowej z fibryny o średnicy 2,2 cm, i umieszczonych
w podłożu transportowym. Holoclar jest wskazany
do leczenia dorosłych pacjentów z umiarkowanym
lub ciężkim niedoborem komórek macierzystych
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

rąbka rogówki (zdefiniowanym jako obecność powierzchniowej neowaskularyzacji rogówki w co
najmniej dwóch kwadrantach rogówki, obejmującej
też centralny obszar rogówki, oraz ciężkie upośledzenie ostrości wzroku) w jednym lub obu oczach,
spowodowanym termicznym lub chemicznym oparzeniem oczu. Do wykonania biopsji wymagane
jest co najmniej 1-2 mm2 nieuszkodzonego rąbka.
Ilość komórek, jaką należy zastosować, zależy od
rozmiarów powierzchni (pola w cm2) rogówki. Każde opakowanie produktu Holoclar zawiera dawkę
leczniczą przeznaczoną dla konkretnego pacjenta,
zawierającą wystarczającą ilość komórek do pokrycia całej powierzchni rogówki. Zalecana dawka produktu Holoclar to 79000-316000 komórek/cm2, co
odpowiada 1 cm2 produktu/cm2 powierzchni ubytku.
Każde opakowanie produktu Holoclar przewidziane
jest do jednej terapii. Leczenie może być powtarzane, jeśli lekarz prowadzący uzna to za wskazane.
Po podaniu (implantacji) produktu należy zastosować odpowiedni schemat antybiotykoterapii i leczenia przeciwzapalnego zalecony przez lekarza.
Mechanizm działania produktu Holoclar polega na
zastąpieniu nabłonka rogówki i utraconych komórek
macierzystych rąbka u pacjentów, których rąbek został zniszczony z powodu oparzenia oka. Zgodnie
z zamierzeniem, w procesie naprawy uszkodzonej
rogówki podane komórki macierzyste mają w części ulec podziałowi, różnicowaniu i migracji, prowadząc do regeneracji nabłonka rogówki, jak również
utworzyć zapasową pulę komórek macierzystych,
które będą mogły stale regenerować nabłonek rogówki.
Decyzją Komisji Europejskiej z 7 listopada 2008
oznaczono „Hodowany ex-vivo autologiczny ludzki nabłonek rogówki zawierający komórki macierzyste” jako sierocy produkt leczniczy. Produktowi
Holoclar przyznano warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

V – Preparaty różne

Sevelamer: Tasermity (Genzyme) to 5. zarejestrowana marka sewelameru. Na rynek wprowadzono
2 leki zarejestrowane w ramach centralnej procedury unijnej: Renagel (Genzyme) i od sierpnia
2011 Renvela (Genzyme). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme) i Sevemed (Medice).
Tasermity jest wskazany w hiperfosfatemii u dorosłych pacjentów poddawanych hemodializie lub
dializie otrzewnowej. Chlorowodorek sewelameru
należy stosować z uwzględnieniem kompleksowe►
go podejścia terapeutycznego, które może obejmo71
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wać uzupełnianie wapnia, 1,25-dihydroksywitaminy
D3 lub jednego z jej analogów w celu zapobieżenia
rozwojowi nerkopochodnych chorób kości.
Tasermity zawiera sewelamer, niewchłanialny polimer poli(chlorowodorku allilaminy) wiążący fosforan, niezawierający metalu i wapnia. Polimer ten
zawiera liczne aminy oddzielone jednym atomem
węgla od rdzenia polimeru. Aminy te ulegają częściowej protonizacji w jelicie i wchodzą w interakcję z cząsteczkami fosforanów przez wytwarzanie
wiązań jonowych i wodorowych. Poprzez wiązanie
fosforanów w przewodzie pokarmowym sewelamer
obniża stężenie fosforanów w surowicy.

Leki zawierają różne sole sewelameru: chlorowodorek (Renagel i Tasermity) lub węglan (Renvela,
Sevelamer carbonate Zentiva, Sevemed).
2015-03-11

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi
zastosowanie od stycznia 2015 – 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 Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

NOWOŚCI NA RYNKU – LUTY 2015
W lutym 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 19 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
Obszar i data 1. rejestracji
odpowiedzialny

C02KX

Bosentan

Bopaho

Zentiva

PL 02.2014

C08CA

Lacidipine

Lacydyna

Rivopharm

PL 02.2014 Lacidipine
Rivopharm, zm. Lacydyna

C09BB07

Ramipril +
amlodipine

Duoramix

Apotex

PL 09.2014

J01XX

Linezolid

Linezolid Polpharma

Polpharma

PL 08.2014

J05AX

Daclatasvir

Daklinza

Bristol-Myers
Squibb

UE 08.2014

L01AA

Bendamustine

Bendamustine
Accord

Accord
Healthcare

PL 11.2014

L01BC

Capecitabine

Cantaloda

Apotex

PL 05.2013 Lorpeda, zm.
01.2014 Cantaloda

L01BC

Capecitabine

Capecitalox

Mylan

PL 07.2013

L01CD

Docetaxel

Docetaxel Kabi

Fresenius Kabi

UE 05.2012

L01XE

Vandetanib

Caprelsa

AstraZeneca

UE 02.2012

L03AA

Filgrastim

Accofil

Accord
Healthcare

UE 09.2014
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Gripblocker

N02BA

Acetylsalicylic acid

Hasco-Lek

PL 06.2010 Hascopiryn*,
zm. 06.2012 Gripblocker

N02BE51

Paracetamol +
Cerugrip
dextromethorphan +
pseudoephedrine

Polfarmex

PL 10.2014

N02BE51

Paracetamol +
pseudoephedrine

Theraflu
Przeziębienie

Novartis

PL 03.2014 Theraflu
Zatoki Extra, zm. 09.2014
Theraflu Przeziębienie

N06DX

Memantine

Nemedan

G.L. Pharma

PL 10.2014

R06AE

Cetirizine + calcium Duozinal

Aflofarm

PL 01.2015

S01AE

Moxifloxacin

Floxitrat Ofta

Sandoz

PL 12.2013

S01AE

Ofloxacin

Ofloxamed

Sun-Farm

PL 07.2014

S01EE

Travoprost

Lytrescio

Sandoz

PL 08.2014

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w lutym 2015 r. wprowadzono do
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych
na rynku:
• C05BX, calcium dobesilate – Dobenox
(Hasco-Lek), PL 09.2014;
• R05X, Gentianae radice extractum+Primulae florae extractum+Rumicis herba extractum+Sambuci flore
extractum+Verbenae herba extractum Sinupret Extract (Bionorica), PL 12.2014.

C – Układ sercowonaczyniowy

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi
C05 – Leki ochraniające naczynia; C05B – Leczenie przeciwżylakowe; C05BX – Inne
leki uszczelniające naczynia
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C –
Selektywne blokery kanału wapniowego
działające głównie na naczynia; C08CA
– Pochodne dihydropirydyny
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09B - Inhibitory konwertazy
Aptekarz Polski, 103(81e) marzec 2015

angiotensyny w połączeniach; C09BB Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z blokerami kanału wapniowego; C09BB07 – Ramipryl i amlodypina

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające
leki przeciwwirusowe; J05AX – Inne leki
przeciwwirusowe

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AA – Analogi iperytu azotowego
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi
pirymidyny
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty
►
naturalne; L01CD – Taksany
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L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające wzrost kolonii komórkowych

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i pochodne
N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw
otępieniu starczemu; N06DX - Inne leki
przeciw otępieniu starczemu

R – Układ oddechowy

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05X – Różne preparaty na
przeziębienie
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE –
Fluorochinolony
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające
źrenicę; S01EE – Analogi prostaglandyn
■
2015-02-27

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi
zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów
leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

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

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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