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Felieton Redakcji

Żądamy równego dostępu do leków!

Gdy pacjent przekracza próg apteki i przekazuje aptekarzowi receptę 
sytuacja staje się jasna. Role są czytelne. Pacjent ma prawo do otrzymania za-
ordynowanego leku, a aptekarz przyjmuje powinność, którą jest wykonanie le-
ku lub wydanie leku gotowego. 

Z lekami „robionymi” nie ma większego problemu. Zostaną wykonane 
przez aptekarza, a jeżeli trzeba, to „na cito”. Pacjent przychodzi w umówio-
nym terminie i odbiera lek otrzymując dokładną informację jego działaniu oraz 
o sposobie jego użycia. Wszystko w porządku. 

Niestety, w przypadku leków gotowych nie zawsze jest tak gładko. Re-
cepta, którą pacjent posiada nie zawsze jest zrealizowana. Powód – brak leku na 
skutek odmowy jego dostarczenia do apteki. Dlaczego? Trudno to zrozumieć 
aptekarzom, a jeszcze trudniej wytłumaczyć pacjentom. Ani aptekarze, ani pa-
cjenci nie mogą i nie chcą przyjąć do wiadomości tłumaczeń przekazywanych 
przez centra logistyczne firm farmaceutycznych lub hurtownie farmaceutyczne 
mające przywilej dystrybucji danego leku , że na przykład apteka wyczerpała 
limit na ten lek. Gdyby nie chodziło o zdrowie a najczęściej życie człowieka, to 
byłaby to sytuacja godna kabaretu. Ludzie dlaczego tak dużo chorujecie! 

Jednak, ponieważ sprawa dotyczy zdrowia i życia, to nie można zbyć jej 
śmiechem a tym bardziej milczeniem. Trzeba się domagać tego żeby leki ratu-
jące życie były, gdy ich potrzeba, zawsze dostępne w aptece. Wyrazem tej po-
stawy jest zainicjowany przez Naczelną Radę Aptekarską protest niezgody na 
ograniczenia dostaw leków do aptek. 

W istocie protest prowadzony jest w imieniu pacjentów, którzy odeszli 
z apteki z przysłowiowym „kwitkiem”, czyli receptą, ponieważ nie było dla nich 
leku. 

Adresatem protestu są władze publiczne powołane do ustalania reguł 
i prowadzenia polityki lekowej, albowiem Konstytucja RP zobowiązuje je do 
zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych. Zaiste taki jest wydźwięk aptekarskiego 
protestu, w którym wybrzmiewa następujący apel - „WZYWAMY RZĄD I MINI-
STRA ZDROWIA DO ZAPEWNIENIA WSZYSTKIM APTEKOM I ICH PACJENTOM 
STAŁEGO I RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW RATUJĄCYCH ZDROWIE I ŻYCIE!”

•

Protest jest tematem artykułu dr Grzegorza Kucharewicza. – „Nie mo-
gliśmy dłużej milczeć, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 
Musieliśmy zaprotestować przeciwko reglamentacji leków i modelowi dystrybucji, 
który narzuciły firmy farmaceutyczne, limitując dostawy produktów leczniczych 
do aptek. Nie chcemy, by o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce decy-
dowały duże koncerny oraz wybrane przez nie hurtownie farmaceutyczne i po-
wiązane z nimi sieci aptek. Nie możemy pogodzić się z obojętnością rządzących, 
którzy lekceważą potrzeby lekowe pacjentów„ - pisze prezes Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej wyjaśniając motywy protestu. 

Dalibóg złość ogarnia człowieka, gdy się czyta przytoczone w artykule 
prezesa NRA fragmenty skarg aptekarzy, które niemalże każdego dnia napływa-
ją do Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

– „Taka sytuacja nie może dłużej trwać, żeby rodzice nie mogli kupić leku, 
a lekarze nie chcą przyjąć do wiadomości, że leku brakuje i każą dalej jeździć 
z duszącym się dzieckiem i szukać!!! Nie może być tak, że apteki dbające o pa-
cjentów nie są w stanie zakupić niewielkich ilości opakowań dla zabezpieczenia 
polskich pacjentów” – czytamy w e-mailu zdesperowanego farmaceuty. Niech 
dopełnieniem tego cytatu będzie cytat kolejny – „Proszę mi powiedzieć, jak mam 
odesłać pacjenta, z jaką informacją??? Tłumaczenie osobie na infolinii, że chodzi 
o zagrożenie życia, nie przynosi skutków (…). Proszę o interwencję”. 

•

Protest musi przynieść zamierzony skutek, albowiem nikomu nie życzy-
my, żeby był pacjentem, któremu apteka nie może zapewnić leku.  ■
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8 kwietnia 2015 roku Sejm RP debatował nad 
sprawozdaniem sejmowej Komisji Zdrowia o po-
selskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. 
9 kwietnia odbyło się głosowanie nad przyjęciem 
poprawek zgłoszonych przez posłów Prawa i Spra-
wiedliwości jako wnioski mniejszości. Poprawka 
najbardziej istotna była zbieżna z propozycją Na-
czelnej Izby Aptekarskiej. Istota zmiany polegała na 
tym, by podmiot odpowiedzialny, wytwórca bądź 
importer produktów leczniczych zapewnił przed-
siębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceu-
tyczną stałe dostawy refundowanych produktów 
leczniczych objętych zakresem posiadanego przez 
przedsiębiorcę zezwolenia w ilości niezbędnej do 
zaspokojenia potrzeb pacjentów. Posłowie Platfor-
my Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go i Sojuszu Lewicy Demokratycznej podczas gło-
sowania w Sejmie 9 kwietnia nie poparli wniosków 
mniejszości. Opowiedzieli się oni przeciw rozwią-
zaniom umożliwiającym polskim aptekom realizo-
wanie gwarantowanych ustawowo świadczeń zdro-
wotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki 
refundowane.

Poprawki mające zapewnić aptekom i ich pa-
cjentom stały i równy dostęp do leków ratujących 
zdrowie i życie Naczelna Izba Aptekarska zgłaszała 
już w październiku 2014 roku podczas prac nad pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Nie mogliśmy dłużej milczeć, gdy 

zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowot-

ne pacjentów. Musieliśmy zaprotestować 

przeciwko reglamentacji leków i modelowi 

dystrybucji, który narzuciły firmy farmaceu-

tyczne, limitując dostawy produktów leczni-

czych do aptek. Nie chcemy, by o kształcie 

i sposobie dystrybucji leków w Polsce decy-

dowały duże koncerny oraz wybrane przez 

nie hurtownie farmaceutyczne i powiązane 

z nimi sieci aptek. Nie możemy pogodzić 

się z obojętnością rządzących, którzy lek-

ceważą potrzeby lekowe pacjentów. Nie po 

raz pierwszy argumenty naszego samorzą-

du dotyczące istotnych problemów związa-

nych z wykonywaniem zawodu farmaceuty 

są ignorowane przez polityków odpowie-

dzialnych za prowadzenie polityki lekowej. 

ŻĄDAMY  
RÓWNEGO DOSTĘPU  

DO LEKÓW!
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Zaakceptowali ją wówczas członkowie sejmowej 
podkomisji nadzwyczajnej, między innymi posło-
wie rządzącej koalicji. Poparł ją również przedstawi-
ciel strony rządowej w randze podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia. Z niejasnych dla środowi-
ska aptekarskiego powodów nastąpiła jednak zmia-
na stanowiska rządu i poprawka została odrzucona 
na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. 

Posłowie Platformy Obywatelskiej uczestni-
czący w pracach tej komisji, w tym pełniąca obec-
nie funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
wia Beata Małecka - Libera, publicznie zapewniali 
przedstawicieli NIA, że rozwiązania popierane przez 
samorząd aptekarski zawarte zostaną w poselskim 
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farma-
ceutyczne i niektórych innych ustaw. Tymczasem 
w projekcie nowelizacji, który pojawił się w Sejmie 
RP w grudniu 2014 roku, pominięty został problem 
zapewnienia wszystkim hurtowniom farmaceu-
tycznym i aptekom, a w konsekwencji wszystkim 
pacjentom, stałego i równego dostępu do leków 
refundowanych. Propozycje poprawek zgłaszane 
przez przedstawicieli NIA na posiedzeniach sejmo-
wej podkomisji nadzwyczajnej nie uzyskały popar-
cia strony rządowej i zostały odrzucone przez po-
słów rządzącej koalicji. 

Dziesiątki rozmów z posłami i senatorami, 
spotkania z najważniejszymi politykami partii re-
prezentowanych w Sejmie, pisma do premiera, 
wicepremiera i ministra zdrowia – w ten sposób 
szukaliśmy politycznego poparcia dla ważnych dla 
polskiego aptekarstwa regulacji. Jakże często sły-
szeliśmy, że mamy rację, że proponowane zmiany 
są słuszne. Strona rządowa przyjęła jednak argu-
mentację organizacji reprezentujących koncerny 
farmaceutyczne. W konsekwencji w trakcie prac 
sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 19 marca 2015 
roku wszystkie propozycje poprawek Naczelnej 
Rady Aptekarskiej zostały odrzucone, zaś zarów-
no posłowie koalicji, jak i przedstawiciele rzą-
du nie zaproponowali żadnych rozwiązań, któ-
re zapewniłyby hurtowniom farmaceutycznym 
i aptekom, a w konsekwencji ich pacjentom, 
równy dostęp do leków. Odrzucone propozycje 
poprawek, zgłoszone przez NIA, a poparte przez 
posłów Prawa i Sprawiedliwości, zamieszczone zo-
stały w sprawozdaniu Komisji Zdrowia jako wnioski 
mniejszości. Jak już wspomniałem, 9 kwietnia po-
słowie PO, PSL i SLD głosowali przeciwko przyjęciu 
tych wniosków.

Tymczasem do Naczelnej Izby Aptekarskiej 
nadal napływają informacje od aptekarzy o braku 
leków w aptekach i patologicznym systemie dys-
trybucji produktów leczniczych narzuconym przez 
niektóre firmy farmaceutyczne. Oto fragmenty kil-
ku listów przesłanych do NIA w kwietniu 2015 
roku:

E-mail z 10 kwietnia: „Chciałbym zgłosić problemy 
z zamówieniem preparatu EBETREXAT 20 mg/
ml (ampułkostrzykawki) w dwóch dawkach: 
0,75 ml i 1,5 ml oraz METEX 50 mg/ml - 12 
ampułkostrzykawek po 0,40 ml. Już 2 dni temu 
zgłaszałam problem z zamówieniem Ebetre-
xatu, ale nie odczekaliśmy się odzewu. Leki te 
nie są dostępne w żadnej hurtowni, z którymi 
współpracujemy (…) i nikt nie jest w stanie od-
powiedzieć na pytanie, kiedy pojawią się w hur-
towniach. Sytuacja staje się powoli nieciekawa, 
bo w przypadku ampułek po 0,75 ml pacjent 
musi dostać lek najpóźniej we wtorek, a nie do-
stał ani jednej ampułki, a  w drugim przypad-
ku (ampułkostrzykawka 1,5 ml) pacjent dostał 
część leku, ale niedługo (w środę) kończy się 
ważność recepty i pacjent straci część przysłu-
gującego mu leku, a kolejną wizytę u specja-
listy ma za 4 miesiące. W przypadku Metexu 
sytuacja nie jest bardzo pilna (pacjent ma jesz-
cze dwie ampułki), ale lek jest dla dziecka, więc 
chcielibyśmy mieć pewność, że dziewczynka 
będzie mogła kontynuować terapię. Leki te są 
podstawą leczenia pacjentów z rozpoznaniem 
reumatoidalnego zapalenia stawów i  pacjen-
ci nie powinni przerywać rozpoczętej terapii, 
a obecna sytuacja na rynku leków prowadzi do 
pozbawienia tych chorych leku kontrolującego 
ich chorobę. (…)”.

E-mail z 13 kwietnia: „(…) Co mam zrobić, żeby za-
bezpieczyć naszych stałych pacjentów w po-
trzebny BERODUAL, który ratuje im życie??? 
Taka sytuacja nie może dłużej trwać, żeby ro-
dzice nie mogli kupić leku, a lekarze nie chcą 
przyjąć do wiadomości, że leku brakuje i każą 
dalej jeździć z duszącym się dzieckiem i szu-
kać!!! Nie może być tak, że apteki dbające o pa-
cjentów nie są w stanie zakupić niewielkich ilo-
ści opakowań dla zabezpieczenia polskich pa-
cjentów, a «apteki» wysyłające leki za granicę 
mogą kupić każdą ilość opakowań. W imieniu 
swoim, wielu aptekarzy, dla których ważne jest 

►
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dobro pacjenta, jak i samych pacjentów bardzo 
proszę o pomoc w ukróceniu tych sytuacji”.

E-mail z 20 kwietnia: „(…) jedna z potężniejszych 
hurtowni leków w Polsce nie otrzymuje wystar-
czającej ilości Humalogu. Kolejny raz powstaje 
pytanie: co się dzieje z tą insuliną, skoro firma 
Eli Lilly zapewnia mnie o stałych, systematycz-
nych i wystarczających dostawach do różnych 
hurtowni? (…) Uprzedzając ewentualne niepo-
rozumienia, dodam, że inne hurtownie także 
nie dostarczają Humalogu do mojej apteki. Po-
dają identyczną przyczynę: brak leku”.

E-mail z 27 kwietnia: „W piątek 24 kwietnia zamó-
wiłam w firmie Astellas za pomocą infolinii (…) 
lek dla pacjenta po przeszczepie Prograf 0,5 mg 
30 kaps. Ponieważ do poniedziałku 27 kwietnia 
lek nie dotarł do apteki, ponownie zadzwoni-
łam do firmy Astellas. Uzyskałam informację, 
że zamówienie nie zostało zrealizowane, po-
nieważ nie przefaksowałam recepty. Podobną 
sytuację miałam z firmą Aspen, w której za-
mówiłam Fraxiparine dla pacjentki po udarze. 
W tym przypadku odmówiono mi realizacji za-
mówienia, ponieważ przez plastry, którymi kle-
iłam receptę, prześwitywało nazwisko lekarza. 
Nauczona tym doświadczeniem odmówiłam 
faksowania recepty firmie Astellas. (…)”.

E-mail z 28 kwietnia: „W dniu dzisiejszym przed 
chwilą infolinia Sanofi odmówiła mi realiza-

cji zamówienia na Clexane w dawce 60 mg 
oraz w dawce 40 mg. To jest chora sytuacja. 
Już nawet nie chce mi się tłumaczyć państwu 
z infolinii, że mam recepty ze szpitala. Problem 
powtarza się wręcz przy każdym zamówieniu 
na Clexane”. 

E-mail z 28 kwietnia: „Chciałam złożyć zawiado-
mienie o problemach w zdobyciu leku Clexane, 
roztwór do wstrzykiwań w dawce 40mg/0,4ml. 
Firma Sanofi poinformowała mnie, że w tym 
miesiącu limit na rejon, w którym znajduje się 
moja apteka, został przekroczony, a o lek mogę 
pytać dopiero od maja. Moje zapotrzebowanie 
w tym momencie wynosi 7 opakowań. Proszę 
o interwencję w tej sprawie. Mam otwarte re-
cepty i pacjentów czekających na lek”. 

E-mail z 28 kwietnia: „Chciałabym zgłosić brak 
możliwości zamówienia preparatu Clexane 
w dawce 60 mg. W tym miesiącu Sanofi zre-
alizowało mi zamówienie na 4 opakowania 
dawki 60 mg. Jesteśmy apteką zlokalizowaną 
przy powiatowym szpitalu w Tomaszowie Ma-
zowieckim. Mam oczekujące recepty dla pa-
cjentów z oddziałów oraz pacjentów poddawa-
nych dializie, a Sanofi odmawia realizacji i in-
formuje o terminie dostaw w maju. Proszę mi 
powiedzieć, jak mam odesłać pacjenta, z jaką 
informacją??? Tłumaczenie osobie na infolinii, 
że chodzi o zagrożenie życia, nie przynosi skut-
ków (…). Proszę o interwencję”. ■

►
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Naczelna Izba Aptekarska
 
ŻĄDAMY RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW! 
 

Protestujemy przeciw bezczynności Ministra Zdrowia  
i polskiego Rządu oraz zaniechaniu zdecydowanych działań 
mających na celu zagwarantowanie wszystkim aptekom i ich 
pacjentom równego i stałego dostępu do leków ratujących zdrowie 
i życie!  

Protestujemy przeciw reglamentacji leków 
refundowanych ze środków publicznych! 

 

Protestujemy przeciw dyktatowi koncernów 
farmaceutycznych, które decydują o kształcie i sposobie 
dystrybucji leków w Polsce! Przyjęta przez nie strategia biznesowa, 
tolerowana przez rządzących naszym państwem, prowadzi do 
limitowania dostaw leków oraz dyskryminowania aptek i ich 
pacjentów! 

Ta skandaliczna sytuacja uniemożliwia nam prawidłowe 
wykonywanie zawodu farmaceuty, które ma na celu ochronę 
zdrowia publicznego poprzez zaspokajanie potrzeb lekowych 
pacjentów. 

Nie możemy realizować gwarantowanych ustawowo świadczeń 
zdrowotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki 
refundowane. 

Nie możemy wykonywać obowiązków, które wynikają z umów 
zawieranych przez apteki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
realizację recept.  

 
WZYWAMY RZĄD I MINISTRA ZDROWIA  

DO ZAPEWNIENIA WSZYSTKIM APTEKOM  
I ICH PACJENTOM 

STAŁEGO I RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW  
RATUJĄCYCH ZDROWIE I ŻYCIE! 

 

Naczelna Izba Aptekarska 
www.nia.org.pl 

 

PROTEST APTEKARZY 
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Racjonalne stosowanie an-
tybiotyków, w tym prze-
strzeganie prawidłowego 

dawkowania, zachowanie odstę-
pów czasowych pomiędzy daw-
kami, czy wreszcie czasu trwa-
nia terapii bezsprzecznie chroni 
przed pojawianiem się opornych 
szczepów bakterii. Jest to bez 
wątpienia zasadne, gdyż poszu-
kiwanie nowych substancji o ak-
tywności przeciwbakteryjnej jest 
mocno ograniczone. Ponadto, 
poszczególne etapy badań la-
boratoryjnych, przedklinicznych 
i klinicznych wymagają dużych 
nakładów finansowych, są czaso- 
i pracochłonne i niejednokrotnie 
zajmują kilkadziesiąt lat. W takiej 
sytuacji wiele instytucji zarów-
no naukowych, jak i klinicznych 
doszło do wniosku, że znacznie 
prościej jest sięgnąć do dobrze 
znanych, może nawet trochę za-
pomnianych i mało stosowanych 
leków o udokumentowanej cha-
rakterystyce przeciwbakteryjnej. 

FOSFOMYCYNA – STARY 
LEK NA NOWE CZASY?

Już od wielu lat w Europie stale wzrasta liczba potwier-
dzonych przypadków oporności na antybiotyki wśród bakterii. 
Drobnoustroje bronią się przed antybiotykami przede wszyst-
kim trzema drogami tak zwanego horyzontalnego transferu 
genów - koniugacją, transdukcją i transformacją. Przekazują 
sobie geny związane z opornością na antybiotyki i ataku-
ją ludzi ze zdwojoną siłą. Dlatego coraz częściej spotyka się 
szczepy drobnoustrojów, które charakteryzuje oporność na co 
najmniej jeden antybiotyk z trzech lub więcej grup leków prze-
ciwbakteryjnych (MDR, ang. multi-drug resistance), ale także 
z rozszerzoną opornością (XDR, ang. extensively drug resistan-
ce), gdy drobnoustrój pozostaje wrażliwy tylko na antybiotyki 
z jednej lub dwóch grup leków, a nawet z całkowitą opornością 
(PDR, ang. pandrug resistance) na wszystkie dostępne, mające 
rejestrację antybiotyki, we wszystkich grupach mających zasto-
sowanie w leczeniu zakażeń wywołanych przez dany gatunek 
drobnoustroju. Sytuację pogarsza niewątpliwie fakt masowe-
go korzystania z antybiotyków w przypadkach, w których są 
bezużyteczne, na przykład w infekcjach wirusowych górnych 
dróg oddechowych. 
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Przykładem takiego powrotu do 
przeszłości jest fosfomycyna.

Ogólna charakterystyka

Fosfomycyna pierwot-
nie została nazwana fosfono-
mycyną. Jest wytwarzana przez 
liczne szczepy promieniowców 
takie jak: Streptomyces fradiae 
i Streptomyces wedmorensis. 
Substancję tę opisano po raz 
pierwszy stosunkowo dawno, 
w 1969 roku w Hiszpanii, zaś 
w praktyce klinicznej po raz 
pierwszy użyto ją dwa lata póź-
niej. Początkowo, antybiotyk 
znalazł zastosowanie parenteral-
ne jako sól disodowa w tak waż-
nych zakażeniach jak menigitidis. 
Następnie, na pewien czas nieco 
ograniczono jego wykorzystanie, 
aby rozpocząć jego podawanie 
w niepowikłanych zakażeniach 
układu moczowego w postaci 
doustnej jako trometamol fosfo-
mycyny. Dziś, w erze braku opcji 
terapeutycznej do walki z wielo-
lekooponymi bakteriami fosfo-
mycyna przeżywa swój renesans 
w praktyce lekarskiej; wraca do 
łask jej dobra aktywność przeciw 
drobnoustrojom opornym na wie-
le leków.

Fosfomycyna [(2-amino-2-
-hydroksymetylo-1,3-propandio-
lo) (2R-cis)-(3- rnetyloksyranilo) 
fosfonian] jest antybiotykiem 
o niewielkiej cząsteczce, należą-
cym do grupy leków o nietypowej 
budowie chemiczne - pochod-
nych kwasu fosfonowego, podob-
nie jak fosfidomycyna i alafosfali-
na. W swojej strukturze zawiera 
pierścień epoksydowy – kwas 
cis-1,2-epoksypropylofosfonowy.

Fosfomycyna jest antybio-
tykiem o aktywności bakterio-
bójczej. Do komórki bakteryjnej 
fosfomycyna trafia dwiema nie-

zależnymi drogami: w transporcie 
ciągłym L-α-glicerofosforanowym 
oraz w systemie heksozo-fosfora-
nowym. Unikatowy mechanizm jej 
działania polega na hamowaniu 
syntezy ściany komórkowej, lecz 
w inny sposób niż w przypadku 
antybiotyków β-laktamowych czy 
glikopeptydowych. Fosfomycyna 
unieczynnia enzym transferazę 
UDP-N-acetylglukozaminy enol-
pyruwylu (MurA), który jest od-
powiedzialny za syntezę UDP-N-
acetylenopyruwylglukozaminy, 
pentapeptydu pośredniczącego 
w syntezie peptydoglikanu (skład-
nika ściany komórkowej komórki 
bakteryjnej). Uważa się, że ze 
względu na odmienną budowę 
chemiczną i charakterystyczny 
mechanizm działania leku nie wy-
stępują oporności krzyżowe z in-
nymi powszechnie stosowanymi 
w praktyce klinicznej lekami.

Fosfomycyna w posta-
ci dożylnej, dzięki najmniejszej 
wśród wszystkich antybiotyków 
hydrofilowej cząsteczce, posiada 
dobre właściwości farmakokine-
tyczne, w tym satysfakcjonują-
cą dystrybucję do wielu tkanek. 
Antybiotyk osiąga klinicznie 
istotne stężenia w surowicy (nie 
wchodzi w połączenia z białkami 
osocza), nerkach, płucach, koś-
ciach, zastawkach serca, pęche-
rzu moczowym, gruczole kroko-
wym i pęcherzykach nasiennych. 
Ponadto, przenika przez łożysko, 
a także przez barierę krew-mózg, 
co daje wysokie stężenie anty-
biotyku w płynie mózgowo-rdze-
niowym (PMR). Niestety aktyw-
ność bakteriobójcza fosfomycy-
ny w PMR w stosunku do bakterii 
Gram-ujemnych jest wyraźnie 
ograniczona. Fosfomycyna wy-
kazuje również bardzo dobrą pe-
netrację do zmian ropnych. Jest 
w około 95% całkowicie wydala-

na w postaci niezmienionej z mo-
czem w ciągu 24 godzin, a jej czas 
półtrwania jest relatywnie długi 
(4-8 godzin).

Fosfomycyna może wystę-
pować w trzech formulacjach. 
W postaci dożylnej jako sól di-
sodowa, w preparacie do stoso-
wania doustnego w formie soli 
z trometaminą (trometamol, tro-
metamol fosfomycyny) oraz soli 
wapniowej. Maksymalne stężenie 
w surowicy antybiotyk osiąga po 
1,5 do 3 h od podania doustnego 
soli wapniowej, a w ciągu 2 godzin 
po zaaplikowaniu soli z trometa-
miną. Dodatkowo dowiedziono, 
iż fosfomycyna posiada in vitro 
efekt post-antybiotykowy w sto-
sunku do pałeczek Escherichia coli 
i Proteus mirabilis, który utrzymu-
je się od 3,4 do 4,7 h zależnie od 
stężenia podanego leku. Ponadto, 
fosfomycyna w stosunku do 
drobnoustrojów Gram-ujemnych 
i Gram-dodatnich wykazuje ak-
tywność przeciwbakteryjną za-
leżną od czasu.

Fosfomycyna w zakażeniach 
układu moczowego

Obecnie fosfomycyna jest 
stosowana najczęściej w postaci 
doustnej jako trometamol. Pod 
względem chemicznym jest to 
aminoalkohol. Obecność trome-
taminy poprawia dostępność bio-
logiczną fosfomycyny i usprawnia 
jej wchłanianie z przewodu po-
karmowego do krwi, gdzie tra-
fia jako wolny kwas. Dodatkowo 
szybko podwyższa pH krwi i mo-
czu, przez co hamuje namnażanie 
bakterii. Ta postać leku w wielu 
krajach świata podawana jest 
wyłącznie w leczeniu niepowikła-
nych zakażeń układu moczowego, 
szczególnie powodowanych przez 
Escherichia coli, czy Enterococcus 
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faecalis. Dawka doustna trome-
tamolu wynosi 3 g. Lek jest do-
brze tolerowany i bezpieczny, 
a dodatkowo osiąga wysokie sta-
łe stężenie w moczu do 48 go-
dzin. Fosfomycyna nazywana jest 
również lekiem „odkażającym 
mocz” o potwierdzonym efekcie 
bakteriobójczym sięgającym 80-
99%. Hamuje proces adhezji tzw. 
uropatogenów do powierzchni 
nabłonka przejściowego. Jest to 
prawdopodobnie spowodowane 
ograniczaniem fuzji oligommano-
zy ze ściany komórkowej bakterii 
z otoczeniem, na przykład z bło-
ną śluzową układu moczowego, 
co w konsekwencji umożliwia 
usunięcie patogenów wraz z mo-
czem.

Dodatkowo, fosfomycyna 
jest zalecana również w profilak-
tyce nawracających infekcji ukła-
du moczowego oraz w procedu-
rach chirurgii urologicznej. Wyniki 
prób klinicznych w grupie kobiet 
z niepowikłanymi zakażeniami 
układu moczowego pokazują jed-
noznacznie, iż pojedyncza dawka 
fosfomycyny w połączeniu z tro-
metaminą daje podobne efekty 
kliniczne i bakteriologiczne, co 
zastosowanie 3-7 dniowej terapii 
takimi lekami jak ciprofloksacyna, 
norfloksacyna, kotrimoksazol czy 
nitrofurantoina. Z danych literatu-
rowych wynika, iż u kobiet w cią-
ży z asymptomatyczną bakteriurią 
pojedyncza dawka trometamolu 
daje podobne efekty działania jak 
5-cio dniowa terapia cefuroksy-
mem aksetylu, czy 7-dniowy kurs 
leczenia amoksycyliną w połą-
czeniu z kwasem klawulanowym. 
Jednocześnie warto odnotować, 
że trometamol fosfomycy zaleca-
ny jest u kobiet w ciąży do lecze-
nia infekcji układu moczowego. 
Terapia wymaga jednak ścisłej 
kontroli lekarza, ponieważ anty-

biotyk należy do leków kategorii 
B. Oznacza to możliwość prze-
chodzenia leku do mleka matki, 
w związku z tym ograniczeniem 
jego stosowania jest okres kar-
mienia piersią. Niektórzy bada-
cze podkreślali także skuteczność 
przewlekłej terapii skojarzonej 
z zastosowaniem fosfomycyny, 
kotrimoksazolu i nitrofurantoiny 
w leczeniu i profilaktyce nawraca-
jących infekcji układu moczowe-
go wśród kobiet z cukrzycą typu 
2. Udowodniono także, że profi-
laktyczne stosowanie fosfomycy-
ny w połączeniu z innymi lekami 
rzadko wiąże się z nawracaniem 
infekcji.

Na nowo przebadano tak-
że aktywność fosfomycyny wo-
bec niemal 1000 szczepów bę-
dących częstymi uropatogenami, 
w tym należących do rodziny 
Enterobacteriaceae (Escherichia 
coli , Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter cloacae), pałeczek 
niefermentujących – Pseudomonas 
aeruginosa ,  Acine tobac ter 
baumannii oraz Stenotrophomonas 
maltophilia, metycylino-wraż-
liwych i metycylino-opornych 
Staphylococcus aureus, wanko-
mycyno-wrażliwych i wanko-
mycyno-opornych Enterococcus 
faecalis i Enterococcus faecium. 
Badania udowodniły, że E. coli - 
najbardziej powszechny patogen 
infekcji układu moczowego cha-
rakteryzuje się doskonałą wraż-
liwością na fosfomycynę. Wśród 
pozostałych drobnoustrojów ob-
serwowano przypadki oporności 
na różnym poziomie. Inni badacze 
zaprezentowali w swoich pracach 
100% skuteczność fosfomycyny 
wobec metycylino-opornych S. 
aureus (MRSA), wankomycyno-
-opornych enterokoków (VRE), 
enterokoków opornych na wy-
sokie stężenia aminoglikozydów 

(HLAR) oraz Gram-ujemnych 
bakterii, będących producenta-
mi β-laktamazy o rozszerzonym 
spektrum substratowym (ESBL) 
hodowanych z klinicznych próbek 
moczu. Ponadto, są autorzy, któ-
rzy twierdzą, iż w badaniach po-
prowadzonych przez ich zespoły 
aż 99% Gram-ujemnych bakterii 
produkujących beta-laktamazę 
typu AmpC cechuje wrażliwość 
na fosfomycynę. Mając na uwa-
dze wszystkie wyżej przytoczone 
publikacje, należy stwierdzić, iż 
fosfomycyna może wciąż być roz-
patrywana jako obiecująca opcja 
terapeutyczna w leczeniu zakażeń 
układu moczowego. Szczególnie 
istotny jest fakt użyteczności 
leku w przypadkach infekcji wy-
woływanych przez wielolekoo-
porne drobnoustroje, oporne na 
powszechnie stosowane obecnie 
leki przeciwbakteryjne w leczeniu 
zakażeń układu moczowego.

Infekcje w obrębie gruczołu 
krokowego u mężczyzn o etiolo-
gii wielolekoopornych pałeczek 
z rodziny Enterobacteriaceae to 
coraz częstszy problem w prakty-
ce lekarskiej. Jeszcze do niedawna 
nie było żadnych danych dotyczą-
cych użyteczności fosfomycyny 
w zakażeniach prostaty. Dopiero 
w 2014 roku w grupie zdrowych 
mężczyzn dowiedziono, że do-
ustna postać fosfomycyny osią-
gała wymagane i zadowalająco 
wysokie (utrzymujące się nawet 
do 17 godzin) stężenie w sterczu. 
Zgodnie z tymi doniesieniami 
warto rozpatrywać fosfomycynę 
jako skuteczny lek w profilaktyce 
infekcji prostaty wśród pacjentów 
poddawanych biopsji oraz jako 
opcję terapeutyczną dla pacjen-
tów z infekcją w obrębie gruczo-
łu krokowego wywoływaną przez 
wielolekooporne pałeczki z rodzi-
ny Enterobacteriaceae. Niemniej 
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jednak powyższe doniesienia 
wymagają nadal dalszych badań 
klinicznych.

Fosfomycyna w zakażeniach 
innych niż zakażenia układu 

moczowego

Obecnie wielu klinicy-
stów i naukowców patrzy na 
fosfomycynę jako na swego 
rodzaju remedium w erze in-
fekcji wywoływanych przez pa-
togeny bez żadnej opcji tera-
peutycznej. Te drobnoustroje 
ostatnio określono akronimem 
ESCAPE (Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae ,  Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeru-
ginosa, Enterobacter spp.) zgod-
nie z ich zdolnością do ucieczki 
przed ogólnie dostępnymi lekami, 
a także nowszymi preparatami.

Fosfomycyna od chwili jej 
wprowadzania na rynek nigdy 
nie była tak szeroko i powszech-
nie stosowana jak inne dostęp-
ne leki. W swojej dożylnej po-
staci w przypadkach innych niż 
niepowikłane zakażenia układu 
moczowego stosuje się ją nadal 
tylko w kilku krajach, między in-
nymi w Japonii. Z kolei w Europie 
stosowano ją sporadycznie w te-
rapii empirycznej podczas sepsy 
lub w leczeniu zakażeń tkanek 
miękkich. Z uwagi na rzadkie po-
dawanie w terapii fosfomycyny 
w przeszłości, dziś obserwujemy 
mało rozpowszechnioną opor-
ność drobnoustrojów na ten an-
tybiotyk, dlatego może być brana 
pod uwagę jako dobra alterna-
tywa w leczeniu wielu schorzeń. 
Odnotowywano co prawda przy-
padki oporności na fosfomycy-
nę, jednak w niskim zakresie 2,3 

– 6,7% oraz w sytuacjach, gdy lek 
ten był stosowany w infekcjach 
innych niż zakażenia pęcherza 
moczowego, to znaczy w zaka-
żeniach układu oddechowego 
czy osteomyelitis. W wielu ośrod-
kach europejskich odnotowywa-
no już jednak nieznaczny wzrost 
oporności z 4% w 2005 do 11,4% 
w 2009 roku wśród szczepów E. 
coli o fenotypie ESBL. Bez wątpie-
nia przyczyną tego zjawiska było 
wzmożone użycie fosfomycyny 
w tym czasie. Do tej pory udało 
się poznać i opisać tylko niektó-
re mechanizmy oporności drob-
noustrojów na fosfomycynę, były 
to głównie: utrudniony wychwyt 
leku, modyfikacja miejsca doce-
lowego działania czy inaktywacja 
cząsteczki antybiotyku.

Obiecujący jest fakt, że w li-
teraturze można znaleźć szereg 
publikacji na temat aktywności in 
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vitro fosfomycyny wobec wielo-
opornych bakterii. Przetestowano 
między innymi ponad 100 różnych 
karbapenemo-niewrażliwych kli-
nicznych izolatów należących do 
rodziny Enterobacteriaceae.

Spośród badanych szcze-
pów 78% charakteryzowało się 
wrażliwością na fosfomycynę. 
Podobne badania przeprowadzili 
Livermore i wsp., którzy zaobser-
wowali aktywność fosfomycyny 
w 49/81 (60,5%) izolatów z rodzi-
ny Enterobacteriaceae w tym, 7/7 
Escherichia coli, 16/20 Enterobacter 
spp. and Citrobacter spp., ale tylko 
25/52 Klebsiella spp. Dodatkowo, 
udowodniono, że fosfomycyna 
posiada dobrą aktywność prze-
ciwbakteryjną w stosunku do 
klinicznych izolatów pałeczek 
Enterobacteriaceae, które są pro-
ducentami β-laktamazy o rozsze-
rzonym spektrum substratowym 
ESBL – 90% izolatów wrażliwych 
na ten antybiotyk. Wysoką aktyw-
ność przeciwbakteryjną notowa-
no także w przypadku szczepów 
opornych na fluorochinolony. 
Jednocześnie zauważono, iż fo-
sfomycyna posiada obiecującą 
aktywność w stosunku do pałe-
czek P. aeruginosa i K. pneumo-
niae opornych na karbapenemy, 
jak również w stosunku do innych 
drobnoustrojów, w tym metycy-
lino-opornego S. aureus (MRSA). 
Dodatkowo, w literaturze moż-
na odnaleźć badania dotyczące 
wpływu fosfomycyny na wielo-
lekooporne izolaty XDR i PDR 
P. aeruginosa. Wśród nich wraż-
liwość na fosfomycynę zależnie 
od publikacji określano między 
50% a ≥ 90%. Najlepszą wrażli-
wością cechowały się szczepy P. 
aeruginosa serotyp O12. Z drugiej 
strony tylko 3,5% wielolekoopor-
nych izolatów A. baumannii ce-
chowała wrażliwość na fosfomy-

cynę, natomiast wszystkie szczepy 
Burkholderia spp. były oporne na 
ten antybiotyk. Analizie podda-
no także wankomycyno-oporne 
szczepy Enterococcus spp., w tym: 
E. faecium i E. faecalis z fenoty-
pem Van A i Van B, E. gallinarum 
z fenotypem Van C1 oraz E. cas-
seliflavus z fenotypem Van C2. 
Badania sugerowały wysoką in-
hibicję wzrostu drobnoustrojów 
(94-97%), co pozwoliło na wysu-
nięcie wniosku, że fosfomycyna 
stosowana w połączeniu z inny-
mi lekami może być potencjalnie 
skutecznym lekiem w leczeniu 
zakażeń wywoływanych przez 
wancomycyno-oporne enteroko-
ki. Interesująca może się okazać 
możliwość wykorzystania fosfo-
mycyny w leczeniu zakażeń wy-
wołanych przez wielolekooporne 
Neisseria gonorrhoeae. Badania 
prowadzone w warunkach in vi-
tro potwierdziły jej skuteczność 
wobec gonokoków opornych na 
ceftriakson i/lub azytromycynę.

Fosfomycyna charakte-
ryzuje się dobrą aktywnością 
wobec szerokiej grupy drobno-
ustrojów zarówno należących do 
Gram-ujemnych, jak i do Gram-
dodatnich bakterii. Ma to szcze-
gólne znaczenie w przypadku za-
każeń wywołanych przez wielole-
kooporne drobnoustroje. Liczba 
przeprowadzonych lub jeszcze 
trwających badań klinicznych do 
oceny skuteczności fosfomycyny 
w praktyce szpitalnej jest zniko-
ma. Stanowi to spore ogranicze-
nie. Tym bardziej w pełni uzasad-
nione wydaje się być stosowanie 
fosfomycyny w postaci dożylnej 
w monoterapii zarezerwowanej 
jedynie do leczenia przypad-
ków zakażeń wywołanych przez 
szczepy oporne oraz w terapii 
odniesionej indywidualnie do 
pacjenta.

W literaturze można do-
szukać się stosowania fosfomy-
cyny w postaci dożylnej w daw-
ce 2-4 g co 6 h przez 14±5,6 dni 
w kombinacji z innymi antybioty-
kami u pacjentów hospitalizowa-
nych (11 dorosłych chorych) na 
oddziałach intensywnej terapii 
z zakażeniami wywołanymi przez 
karbapenemo-oporne pałeczki K. 
pneumoniae. Płynące z nich wnio-
ski brzmią bardzo optymistycznie. 
Potwierdzono, iż wszyscy pacjenci 
cieszyli się obiecującymi wynikami 
bakteriologicznymi i klinicznymi, 
a śmiertelność odnotowano na 
relatywnie niskim poziomie 18%. 
Natomiast, zastosowanie terapii 
kombinowanej, czyli wysokiej 
dawki daptomycyny i fosfomycy-
ny, może stanowić alternatywną 
opcję terapeutyczną w leczeniu 
endocarditis lub osteomyelitis 
wywołanych przez niewrażliwe na 
daptomycynę metycylino-oporne 
S. aureus. Fosfomycyna może być 
także użytecznym dodatkiem do 
ograniczonej liczby leków o ak-
tywności przeciwbakteryjnej, do-
stępnych w praktyce klinicznej 
w stosunku do wielolekoopor-
nych Gram-dodatnich ziarniaków. 
Dodatkowo, fosfomycyna może 
być rozpatrywana również jako 
wartościowa opcja terapeutyczna 
w terapii kombinowanej w lecze-
niu infekcji powodowanych przez 
oporne, jak i wielolekooporne 
drobnoustroje wśród pacjentów 
oddziałów hematologicznych. 
U ludzi zakażonych Listeria spp. 
fosfomycyna może służyć jako 
alternatywa do obecnie stoso-
wanej ampicyliny. Udowodniono 
bezpieczeństwo i skuteczność 
fosfomycyny i cefuroksymu jako 
antybiotyków w profilaktyce ar-
toplastyki kolana, a pacjenci nie 
skarżyli się ani na skutki uboczne, 
ani na zaburzenia funkcji wątro-

►
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równaniu z fosfomycyną stoso-
waną samodzielnie.

Wnioski

Fosfomycyna jest starym 
lekiem, może trochę zapomnia-
nym, ale w dobie wzrastającej 
lekooporności drobnoustrojów 
i jednocześnie stale zmniejszają-
cym się arsenale leków do walki 
z bakteriami może stanowić bar-
dzo dobrą alternatywę terapeu-
tyczną na nowe trudne czasy. ■

dr n. farm. Beata Chudzik-Rząd,  
mgr inż. Sylwia Andrzejczuk,  

prof. dr hab. Anna Malm 

Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej 

z Pracownią Diagnostyki 
Mikrobiologicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piśmiennictwo dostępne w wydaniu  
on-line. www.aptekarzpolski.pl

zmiany składu klasycznej terapii 
empirycznej i włączenia fosfo-
mycyny jako drugiej linii leczenia 
wobec zakażeń wywołanych H. 
pylori.

Bardzo znamienne są rów-
nież doniesienia dotyczące połą-
czeń fosfomycyny z fluorochino-
lonami, polimiksynami, karbape-
nemami, aminoglikozydami lub 
kotrimoksazolem. Wykazują one 
bowiem cechy synergizmu addy-
tywnego, szczególnie w stosun-
ku do struktury biofilmu bakte-
ryjnego. Fosfomycyna podawana 
razem z tygecykliną hamowała 
rozwój biofilmu E. coli w 25% 
przypadków, podczas gdy sko-
jarzenie z kolistyną powodowało 
inhibicję nawet u 70% badanych 
izolatów. Ponadto, pod wzglę-
dem aktywności anty-biofilmo-
wej po podaniu fosfomycyny 
z kolistyną ujawniono znacznie 
wyższy stopień eradykacji zaka-
żenia (na poziomie 67%) w po-

by czy nerek. Skojarzenie fosfo-
mycyny z innymi antybiotykami 
ogranicza toksyczność niektó-
rych z nich, w tym nefrotoksycz-
ność aminoglikozydów. Z tego 
też powodu dużym sukcesem za-
kończyło się włączenie fosfomy-
cyny do terapii mukowiscydozy 
u pacjentów ze współistniejącym 
zakażeniem MDR P. aerugino-
sa – najważniejszym patogenem 
kolonizującym drogi oddechowe 
w tej grupie chorych. W tym typie 
zakażenia skuteczne okazało się 
połączenie fosfomycyny z tobra-
mycyną w stosunku 4:1 w formie 
preparatu wziewnego. Daje to 
spore nadzieje na rozwój w tym 
kierunku. Zaobserwowano także 
dobrą aktywność przeciwko MDR 
Helicobacter pylori. Wśród obję-
tych badaniem szczepów tylko 
około 8% było opornych na fo-
sfomycynę, a u 95% pacjentów 
nastąpiła całkowita eradykacja 
zakażenia. Stanowiło to podstawę 
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W poszukiwaniu jodu…

Od dawna poszukiwano 
źródeł jodu, szczególnie tych 
naturalnych. Pierwotnym jego 
rezerwuarem były skały bogate 
w jod, które ulegając wietrzeniu 
uwalniały go do mórz i oceanów. 
Stąd też zarówno woda morska, 
jak i wszelkie produkty pocho-
dzenia morskiego i oceanicznego 
są największym na ziemi magazy-
nem jodu. Jak donosi literatura, 
pierwiastek ten odkryto podczas 
wytwarzania sody z glonów. Fran-
cuski farmaceuta Bernard Courto-
is podczas czyszczenia urządzeń 
służących do jej wyrobu, za-
uważył, że resztki i zabrudzenia 
zawierające sodę potraktowane 
stężonym kwasem siarkowym wy-
dzielają fioletowe opary, które re-
sublimując na zimnych ściankach 
naczyń zamieniały się w ciemno-
brunatne, połyskujące kryształy. 
W badaniach chemicy odkryli, że 
jest to pierwiastek i nadali mu na-

„Każdą chorobę, każdą słabość czy dolegliwość  
można skojarzyć z brakiem minerałów”

     Linus Pauling

Mikroelementy, a wśród nich jod to biopierwiastki, które 
występują w organizmach w bardzo małych, śladowych iloś-
ciach, ale jednocześnie są niezbędne do prawidłowego roz-
woju. Omawiany pierwiastek jest bardzo istotny w syntezie 
hormonów tarczycy – trijodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4). Te 
z kolei odgrywają znaczącą rolę w dojrzewaniu tkanek i or-
ganów, m.in. układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, 
pokarmowego, mięśni szkieletowych i innych. Mimo, iż wiele 
pierwiastków wchodzi np. w skład enzymów katalizujących 
szereg reakcji biochemicznych, dokładnie nie są wyjaśnione 
wszystkie mechanizmy ich działania. W związku z tym obec-
nie przedmiotem intensywnych badań jest rola pierwiastków 
w zdrowiu człowieka oraz ich funkcje w podstawowych pro-
cesach fizjologicznych. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
fizjologii i nauki molekularnej zrewolucjonizowały naszą wie-
dzę o metabolizmie jodu na poziomie komórkowym i subko-
mórkowym. To z kolei wpłynęło na poprawę naszej wiedzy 
w temacie zaburzeń niedoboru jodu (IDD) i sposobów zapo-
biegania temu. 

Jodoterapia
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zwę od fiołkowego zabarwienia – 
iodum (od gr. ion – fiołek lub gr. 
iodes – fioletowy, fiołkowy). 

Gdzie znajdziemy najwięcej 
jodu w Polsce? Otóż nie ma nic 
bardziej dobroczynnego jak bry-
za morska, wspaniała mieszanina 
drobin morskiej wody i jodu. Im 
dalej od morza tym zawartość 
jego spada. „Najbiedniejsze” 
w jod jest Pogórze Karpackie 
(Małopolska) i Pogórze Sudeckie, 
dlatego kiedy chcemy w orga-
nizmie uzupełnić poziom tego 
mikroelementu na urlop war-
to wybrać się nad Bałtyk. Układ 
oddechowy i skóra są możliwy-
mi drogami wnikania tego pier-
wiastka do organizmu, ale prze-
de wszystkim jest on dostarczany 
w pokarmie i wodzie pitnej. Przy 
deficytach jodu pożądane są pro-
dukty pochodzenia morskiego 
(ryby, glony morskie), nabiał i jaja. 
Jednak najprostszym i najbardziej 
efektywnym uzupełnieniem die-
ty człowieka w jod jest jodowa-
nie soli spożywczej ( jodek potasu 
w ilości: 30 ± 10 mg na kg soli).

W Polsce nie jest po-
wszechną tradycją spożywania 
ryb morskich jako źródła jodu, 
ale w krajach śródziemnomor-

skich gdzie spożycie ryb jest 
bardzo duże może doprowadzić 
ono nawet do zatrucia jodem (np. 
w Japonii). Określa się, że w Eu-
ropie około 60% populacji spo-
żywa za mało tego pierwiastka. 
Dopuszczalna dzienna dawka 
jodu dla dorosłego człowieka 
wynosi 1–2 g. Jednakże granica 
między górną dawką tolerowa-
ną przez organizm, a dawką tok-
syczną jest płynna. Mają tu zna-
czenie zmienne osobnicze, stan 
zdrowia, droga podania i postaci 
jodu, a także warunki środowiska 
(zanieczyszczenia przemysłowe, 
obecność jonów azotanowych 
i azotynowych w wodzie pitnej 
itp.). Ponieważ jest on ściśle zwią-
zany z funkcjonowaniem tarczycy, 
przypisuje się mu ogromną rolę.

Organizm gromadzi jod 
głownie w gruczole tarczowym 
(70–80%), a pozostała część jest 
magazynowana w błonie śluzo-
wej żołądka (ulega tu zarówno 
wchłanianiu, jak i aktywnemu wy-
dzielaniu do światła tego narzą-
du), śliniankach, mięśniach szkie-
letowych, gruczole mlekowym 
i jajnikach u kobiet. Usuwany jest 
z organizmu przede wszystkim 
przez nerki, natomiast jego ilość 

wydaloną w moczu określa się 
wskaźnikiem wysycenia organi-
zmu, na którego podstawie defi-
niuje się stopień niedoboru jodu 
i opracowuje programy profilak-
tyki jodowej.

Fizjologiczne zapotrze-
bowania na jod zależy od wie-
ku, płci i trybu życia. U dorosłe-
go człowieka tarczyca wydziela 
dziennie około 100–200 µg ty-
roksyny całkowitej zawierającej  
60–120 µg jodu, który to po de-
gradacji hormonu w 20% powra-
ca do gruczołu w celu ponowne-
go wykorzystania. Według WHO 
minimalna dzienna dawka jodu 
dla dorosłego człowieka powin-
na wynosić: 50–70 µg, czyli 1 μg 
jodu na kilogram masy ciała. Re-
komendowane spożycie jodu po-
daje (wg. WHO) tabela 1. 

Stanem fizjologicznym, 
który wymaga większej podaży 
jodu jest ciąża, wzrasta bowiem 
wówczas zapotrzebowanie na 
ten pierwiastek. Związane jest 
to z płodem, u którego już w 12 
tygodniu tarczyca rozpoczyna 
własną produkcję hormonów 
czerpiąc potrzebny do tego jod 
z rezerwuarów matki. Podobnie 

Tabela 1. Rekomendowane spożycie jodu (wg WHO).

Przedział wiekowy
Dzienne spożycie  

[µg/doba]
Stężenie jodu w moczu odzwierciedlające 

odpowiednie spożycie jodu [μg/l]

Dzieci przedszkolne  
(0-59 miesięcy)

90 100

Dzieci szkolne (6-12 lat) 120 100 - 199

Dorośli i dzieci (>12 lat) 150 100 - 199

Kobiety w ciąży 250 150 - 249

Kobiety karmiące 250 ≥ 100 ►
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w czasie karmienia. Zapotrzebo-
wanie na jod (z wyłączeniem ko-
biet w ciąży i karmiących) zaspo-
kaja racjonalna dieta – wyjątek 
stanowią osoby chore, np. z za-
burzeniami wchłaniania.

Oczywiście dzienna ilość 
przyjmowanego przez człowieka 
jodu zmienia się i jest dyktowa-
na wieloma czynnikami (czynniki 
wolotwórcze, stosowana dieta np. 
u wegan, zanieczyszczenia środo-
wiska azotanami, związkami siarki 
i ołowiu itp.). 

Niedobór jodu został uzna-
ny przez Światową Organizację 
Zdrowia za jeden z czynników, 
który bezpośrednio wpływa na 
stan zdrowia społeczeństwa 
i określany jest jako IDD (Iodine 
Deficiency Disorders). Głównym 
objawem tego deficytu jest po-
większenie tarczycy (tzw. wole 
endemiczne), powodując tym 
samym większą zachorowalność 
(guzki tarczycy, zróżnicowane raki 
tarczycy) oraz zaburzenia rozwoju 
intelektualnego. 

Niedostateczne spożycie 
tego pierwiastka może również 
zwiększać ryzyko poronień samo-
istnych i martwych urodzeń, wad 
wrodzonych, powodować większą 
śmiertelność noworodków. Także 
powoduje neurologiczne zmiany 
i uszkodzenia mózgu, już na eta-
pie życia płodowego. Umiarkowa-
ny niedobór tego mikroelementu 
wiąże się z obniżeniem wyższych 
funkcji mózgu takich jak zdolność 
uczenia się, zapamiętywania i ko-
jarzenia, co niewątpliwie wpływa 
na iloraz inteligencji. Ponadto 
u osób z przewlekłym, znaczą-
cym niedoborem jodu mogą po-
jawić się liczne zaburzenia takie 
jak: brak energii życiowej, pod-
wyższony cholesterol, nadciś-
nienie, zmniejszona odporność, 
dolegliwości płucne, bezsenność, 

rozdrażnienie, zaniki pamięci 
i sprawności intelektualnej, nad-
mierne wypadanie włosów. U ko-
biet wydłużają się miesiączki i są 
nieregularne, natomiast u męż-
czyzn może dochodzić nawet do 
impotencji. Osoby z niedoczyn-
nością tarczycy mogą odczuwać 
stale chłód, a badania na licznych 
populacjach wskazują na wyż-
szy wskaźnik depresji u osób ze 
zdiagnozowaną hipotyreozą.

W ostatnich latach wpro-
wadzono „Program elimina-
cji niedoboru jodu na lata  
2012 – 2016”, w ramach którego 
ma być prowadzona edukacja 
społeczeństwa na temat opty-
malnego zaopatrzenia w jod, 
konsekwencji wynikających 
z jego niedoboru (szczególnie 
u kobiet w wieku rozrodczym, 
kobiet w ciąży i dzieci). Dodat-
kowo, program przewiduje edu-
kację oraz propagowanie wiedzy 
wśród ginekologów-położników 
i endokrynologów (doniesienia 
z aktualnego stanu niedoboru 
jodu w Polsce, chorób tarczy-
cy w ciąży, profilaktyki jodowej). 

Monitorowanie i ocena skutecz-
ności podejmowanych działań ma 
przynieść pozytywne rezultaty 
w świetle dynamicznie zmieniają-
cych się nawyków żywieniowych. 

Efekty polskiego modelu 
profilaktyki jodowej wykazują wy-
bitną poprawę w zakresie stwier-
dzanych poprzednio skutków 
niedoboru jodu. Przeprowadzo-
ne badania w latach 1999-2005 
pod nadzorem PKKZNJ ujawniły, 
że w najmłodszej grupie dzieci 
w wieku od 6 do 8 lat wole ende-
miczne ustąpiło całkowicie, czę-
stość wartości TSH u noworod-
ków zmniejszyła się na przestrze-
ni 17 lat z 13% do 5%, a u kobiet 
w ciąży zaledwie w przeciągu 7 
lat częstość wola spadła z 80% 
do ok. 20%. Ponadto stwierdzo-
no: zmniejszenie się dynamiki 
wzrostu zapadalności na zróżni-
cowanego raka tarczycy, spadek 
częstości jego bardziej złośliwej 
formy – raka pęcherzykowego, 
zmniejszenie zapadalności na 
raka żołądka oraz zmniejszenie 
24-godzinnego wychwytu jodu 
przez tarczycę.

Przeprowadzone badania  
w latach 1999-2005 pod nadzorem PKKZNJ 

ujawniły, że w najmłodszej grupie dzieci 
w wieku od 6 do 8 lat wole endemiczne 
ustąpiło całkowicie, częstość wartości 
TSH u noworodków zmniejszyła się na 

przestrzeni 17 lat z 13% do 5%, a u kobiet 
w ciąży zaledwie w przeciągu 7 lat częstość 

wola spadła z 80% do ok. 20%. 

►
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Choroby związane 
z zaburzoną gospodarką 

jodem

Kretynizm – schorzenie zwią-
zane z niedoczynnością 
tarczycy, która może po-
ważnie zakłócić prawidło-
wy rozwój zarówno fizycz-
ny, jak i umysłowy dziecka 
(pierwsze zmiany chorobo-
we pojawiają się już w życiu 
płodowym). Jej zaburzone 
funkcjonowanie najczęściej 
ma związek ze zbyt niskim 
stężeniem jodu w organi-
zmie. W leczeniu tej jedno-
stki chorobowej, podobnie 
jak przy wszystkich zabu-
rzeniach pracy tarczycy, 
stosuje się preparaty na 
bazie jodu oraz zawierające 
syntetyczne hormony. 

Choroba Plummera – całkowicie 
zaburza funkcjonowanie 
tarczycy powodując, że na-
rząd nieustannie wydziela 
hormony. Oprócz wcześ-
niejszych zmian chorobo-
wych w obrębie tarczycy, 
niedobór jodu jest jedną 
z częstych przyczyn tej 
choroby. 

Niedoczynność tarczycy może 
przyjmować charakter:

– pierwotnej niedoczynności 
tarczycy (wynika ze zmian 
chorobowych występują-
cych pierwotnie w tarczy-
cy). Postać wrodzona wiąże 
się ze zmniejszeniem lub 
całkowitym brakiem tkanki 
tarczycowej lub z obniże-
niem czynności tarczycy 
(wole). Postać nabyta może 
być spowodowana zmia-
nami chorobowymi nisz-

czącymi gruczoł (zapalenie 
tarczycy, leczenie jodem 
radioaktywnym, promie-
niowanie zewnętrzne na 
szyję, guzy) lub ograniczo-
ną czynnością gruczołu 
(począwszy od braku jodu, 
przez zbyt dużą ilość jodu, 
skończywszy na stosowa-
niu leków przeciwtarczyco-
wych)

– wtórnej niedoczynności tarczy-
cy ( na podłożu zaburzeń 
osi podwzgórzowo-przy-
sadkowej)

– choroby wynikającej ze zjawiska 
odporności tkanek obwo-
dowych na działanie hor-
monów tarczycy.

Nadczynność tarczycy induko-
wana jodem jest rzadkim, 
choć potencjalnie groźnym 
w skutkach powikłaniem 
badania radiologicznego 
z użyciem środków cieniu-
jących zawierających jod. 
Przypadki te dotyczą szcze-
gólnie pacjentów w pode-
szłym wieku z oddziałów 
chorób wewnętrznych i kar-
diologii, obciążonych wie-
loma cho robami, dla któ-
rych skutki tyreotoksykozy 
mogą być bardzo groźne. 
Stale rośnie również liczba 
osób z autoimmunologicz-
nymi zapaleniami tarczycy 
(głównie choroba Hashimo-
to) i wiąże się to po części 
z nadmiarem jodu w diecie. 

Farmakologiczne dawki 
jodu (mogące przekraczać ponad 
1000-krotnie dobowe zapotrze-
bowanie) zawarte są w wielu sub-
stancjach stosowanych w medy-
cynie, m.in.: radiologiczne środki 
cieniujące (zawierające 140–400 
mg jodu w 1 ml); środki odkaża-

jące ( jodopowidon – 10 mg jodu 
w 1 ml); mocny płyn Lugola (127 
mg jodu w 1 ml, czyli ok. 20 kro-
pli). Dotyczy to również dodat-
kowych źródeł jodu zawartego 
w niektórych substancjach leczni-
czych zawierających w cząsteczce 
ten pierwiastek, takich jak amio-
daron (1 tabletka 200 mg zawiera 
75 mg jodu). Jest on stosowany 
w zaburzeniach rytmu przedsion-
kowo-komorowego, ale również 
w niewydolności serca. Należy 
zauważyć, że jod stanowi tu aż 
37% masy cząsteczkowej. Wziąw-
szy pod uwagę, że każdego dnia 
dejodynacji ulega ok. 10% leku, 
a średnia dawka amiodaronu 
wynosi 200–300 mg/d., uzysku-
jemy aż 7–21 mg jodu dziennie. 
Wynika z tego, że u pacjenta le-
czonego amiodaronem, gdzie 
dobowe zapotrzebowanie na jod 
wynosi ok. 150–200 μg, próg ten 
jest wielokrotnie (50–100-krotnie) 
przekroczony. U pacjentów leczo-
nych amiodaronem może się roz-
winąć zarówno nadczynność gru-
czołu tarczowego (AIT), jak i jego 
niedoczynność (AIH), zależnie od 
podaży jodu na obszarze, w któ-
rym przebywa pacjent. Nowszą 
alternatywą jest dronedaron, 
który strukturalnie przypomina 
amiodaron, natomiast nie zawie-
ra jodu. 

Jod jako antyseptyczny 
środek do zastosowania 

zewnętrznego

Jodyna dziś tak zapomnia-
na, a może nawet kontrowersyjna, 
kiedyś była panaceum na wszyst-
ko… Odwołując się do przedwo-
jennej literatury z 1929 roku Zdzi-
sław Szpora w swojej książce pi-
sał: „Pierwszy raz zaaplikowałem 
sobie wewnętrznie kilka kropel 
jodyny na kostce cukru w stycz-►
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niu 1915 r., kiedy podejrzewałem 
się o cholerę. Dostałem w chwilę 
po zażyciu jodyny silnej gorączki, 
którą intuicyjnie zaszanowałem, 
ale po paru godzinach usnąłem, 
a na drugi dzień czułem się zupeł-
nie zdrowym. Później zażywałem 
tego samego środka przy rozma-
itych zasłabnięciach z pełnem 
powodzeniem i nigdy się od tego 
czasu nie rozchorowałem na do-
bre…”

Autor wielokrotnie pró-
bował zainteresować lekarzy 
swoimi spostrzeżeniami i do-
świadczeniami. Eksperymental-
nie na sobie i swoich znajomych 
dowodził skuteczności jodyny 
w szerokim zastosowaniu. Pole-
cał ją w leczeniu grypy, zapale-
nia płuc, odry, szkarlatyny, ospy, 
tyfusu brzusznego i plamistego, 
suchot czy dzieciom słabowitym 
i niedorozwiniętym. W leczeniu 
bólu gardła zalecał postępowa-
nie: „..W razie bólu gardła należy 
przygotować mieszaninę z 4 kro-
pli gliceryny i 1 kropli normalnej 
jodyny. Trzeba pouczyć chorego, 
że sobie będzie pendzlował gar-
dło sam z pamięci, według czucia 
i gdy mu się doprowadzi pendze-
lek do zetknięcia z bolącą stroną 
gardła. Włożywszy następnie cho-
remu w rękę napojony mieszaniną 
pendzelek tak, aby wystającą częś-
cią mógł dosięgnąć gardła, każe 
się mu parę razy przełknąć dla 
zapamiętania sobie miejsc bolą-
cych, skierowuje się jego rękę tak, 

aby pendzelek zetknął się z gar-
dłem i pozostawia resztę operacji 
choremu. Podczas kiedy on sobie 
pendzluje gardło, należy mu zwró-
cić uwagę, że przez mniej więcej 3 
minuty ma się wstrzymać od prze-
łykania, żeby nałożonej warstew-
ki lekarstwa z gardła nie zetrzeć. 
– Po trzech minutach ma chory 
przełknąć, aby się przekonać, czy 
gardło jeszcze boli. Jeżeli ból trwa 
jeszcze, wtedy operację powtórzyć 
bezzwłocznie i tak powtarzać aż 
do skutku. – Po jednem do czte-
rech pendzlowaniach ból gardła 
ustępuje zupełnie, jeżeli się sprawy 
za długo nie lekceważyło….”

W latach 40 i 50 XX wie-
ku w antyseptyce lekarskiej  po-
wszechnie stosowano jodo-
form – iodoformium (trijodome-
tan CHI3) – krystaliczny proszek 
barwy żółtej, nierozpuszczalny 
w wodzie, natomiast łatwo roz-
puszczalny w związkach orga-
nicznych (alkohole, węglowodory 
ciekłe, tłuszcze, etery). Reagu-
jąc z wydzieliną ran, ropni oraz 
owrzodzeń uwalniał stopniowo 
jod działając bakteriobójczo, osu-
szająco, miejscowo znieczulająco. 
Hamował również drobne krwa-
wienia z naczyń krwionośnych. 
Stosowano go w formie maści, 
emulsji i roztworów alkoholowo-
-eterowych, jednakże z powodu 
przenikliwego zapachu i toksycz-
ności (w razie zażycia doustnego 
lub przeniknięcia do krwi) stracił 
swoje znaczenie w antyseptyce.

Tyle z historii… a dziś? 

Jod jest stosowany do 
obecnych czasów w formie 3-10% 
roztworu w 70% lub 95% alkoholu 
etylowym (Solutio Iodi Spirituosa 
– jodyna; synonim Tinctura Iodi, 
nalewka jodowa). Dzięki działaniu 
bakteriobójczemu, grzybobójcze-
mu i wirusobójczemu jest środ-
kiem antyseptycznym stosowa-
nym do odkażania. Bezpośrednio 
na rany i oparzenia należy ją sto-
sować w postaci rozcieńczonej. 
W formie nierozcieńczonej nada-
je się do odkażania jedynie okolic 
ran oraz skóry nieuszkodzonej. 
Jod hamuje aktywność białek 
(reaguje z grupami aminowymi), 
jego roztwory alkoholowe dena-
turują białka strukturalne i enzy-
matyczne bakterii oraz grzybów. 
Wyzwalając tlen z roztworów 
wodnych wspomaga działanie 
odkażające. Bezpośrednio na ranę 
można stosować wodne roztwory 
jodu w jodku potasu – płyn Lu-
gola – Solutio Ioidi Lugoli (Solu-
tio iodi aquosa Lugoli) lub wodny 
roztwór jodyny (1-2% roztwór). 

W celu całkowitego roz-
puszczenia jodu pierwiastkowe-
go w roztworach alkoholowych 
i wodnych dodaje się jodek po-
tasu: 
• w jodynie: 3 część jodu me-

talicznego + 1 część jodku 
potasu + 90 cz. spirytusu + 6 
części wody destylowanej;

Mimo dostępnej ogólnie informacji w źródłach internetowych oraz wielu porad medy-
cyny naturalnej, nie należy samemu podejmować terapii jodem, bez wcześniejszych 
badań hormonalnych i konsultacji z lekarzem. Nie zaleca się zażywania go na własną 
rękę, gdyż przedawkowanie może być toksyczne. Samodzielnie może być podjęta jedy-
nie zdrowo pojęta suplementacja diety, dostosowana indywidualnie do potrzeb każdego 
człowieka.

►
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• płyn Lugola: jod metaliczny 
1 cz. + jodek potasu 2 cz. + 
woda destylowana 97 części. 

• często do płukania gardła 
stosowany jest roztwór gli-
cerynowy jodu w jodku po-
tasu z dodatkiem witamin. 

Innym związkiem o prze-
dłużonym działaniu antyseptycz-
nym jest związek kompleksowy 
jodu z polimerem poliwinylopi-
rolidonu. Łatwo rozpuszcza się 
w wodzie i nie drażni błon śluzo-
wych oraz skóry. Znany jest pod 
międzynarodową nazwą Povi-
done-Iodine. Działa bakterio-
bójczo, grzybobójczo i przeciw-
wirusowo. Znalazł zastosowanie 
do odkażania skóry, błon śluzo-
wych oraz sprzętu medycznego 
(nie powoduje jego korodowania). 
Może być używany w ginekologii, 
w laryngologii do płukania jamy 
ustnej, a także w okulistyce (2% 
krople). Stosowany jest w postaci 
10% roztworów, płynów antysep-
tycznych, maści, globulek i mydeł 
w płynie.

Jod w terapii 
endokrynologicznej

Jod stosowany jest również 
jako element terapii endokryno-
logicznej w chorobach tarczycy 
w postaci leków do użytku we-
wnętrznego. Preparaty doustne 
z jodem o znaczeniu leczniczym, 
a nie suplementacyjnym, są prze-
znaczone dla chorych na tarczycę 
i dostępne wyłącznie na receptę.
Doustne preparaty jodu (np. Jod-
id – Kalii iodidum) wskazane są w:
• zapobieganiu wolu u kobiet 

ciężarnych; 
• w leczeniu wola wynikającego 

z niedoboru jodu u niemow-
ląt, dzieci i młodzieży;

• w niedoczynności tarczycy, 
jeżeli jej podłożem jest znacz-
ny niedobór jodu lub zabu-
rzona gospodarka jodowa;

• w zapobieganiu nawrotom 
wola po terapii hormonalnej, 
lub usunięciu wola wywołane-
go niedoborem jodu;

Przeciwskazaniem włącze-
nia do terapii tego preparatu jest 
nadczynność tarczycy ( jawna lub 
utajona), autonomiczny gruczo-
lak tarczycy, wole guzkowe o au-
tonomicznym wydzielaniu. Przed 
rozpoczęciem leczenia poprzez 
badania diagnostyczne należy 
upewnić się czy u chorego nie 
występuje, bądź nie występowała 
nadczynność tarczycy. Również 
w razie podejrzenia raka należy 
zaniechać podawania jodu. Dzia-
łania niepożądane są ograniczo-
ne, jedynie gdy w tarczycy istnieją 
duże ogniska wydzielania auto-
nomicznego, przy zastosowanych 
dawkach powyżej 150 μg/dobę 
nie można całkowicie wykluczyć 
ujawnienia się nadczynności tar-
czycy. 

Jod w diagnostyce

Jod stosowany jest również 
w diagnostyce w postaci radioak-
tywnego izotopu jako jodek sodu 
Na131I [1-37 MBq] ze wskaza-
niem do:
• diagnozowania zaburzeń 

czynności tarczycy (nadczyn-
ność i niedoczynność);

• do oceny położenia tkan-
ki tarczycowej ( jej wielkości, 
kształtu);

• czynnościowej charaktery-
styki zmian ogniskowych: 
guzków „zimnych” (nie gro-
madzących jodu), „ciepłych” 
(gromadzących jod w podob-
nym stopniu jak prawidłowy 

miąższ tarczycy), „gorących” 
(gromadzących jod w wyż-
szym stopniu niż prawidłowy 
miąższ tarczycy);

• w diagnostyce zmian prze-
rzutowych raków zróżnicowa-
nych tarczycy (po operacyj-
nym usunięciu tarczycy lub 
ablacji radioizotopowej).

Radiojodu nie można sto-
sować u kobiet w ciąży i kar-
miących piersią, ze względu na 
potencjalnie szkodliwy wpływ 
promieniowania na rozwijający 
się organizm dziecka.

Jod w suplementach diety

Wszyscy wiemy, że powin-
niśmy zdrowo się odżywiać, ale 
w dobie „konserwantów” trudno 
ocenić, która żywność tak na-
prawdę spełnia zapotrzebowanie 
na podstawowe mikro- i makroe-
lementy dla prawidłowego funk-
cjonowania organizmu. Dlatego 
też z pomocą przychodzą nam 
preparaty z deklarowaną zawar-
tością tychże pierwiastków.

O ile suplementacja cyn-
kiem czy tak ostatnio często po-
jawiająca się w reklamach zachęta 
do stosowania preparatów mag-
nezu nie stanowi większych dyle-
matów, o tyle kiedy mamy sięg-
nąć po tabletki zawierające jod, 
budzi się w nas przynajmniej na 
chwilę zawahanie, bowiem często 
kojarzony jest on z Czarnobylem 
lub chorobami tarczycy. A jak 
wiemy jest to równie niezbędny 
w naszym organizmie pierwia-
stek, choć należy sięgać po niego 
z pewną rozwagą.

Jod pomaga w utrzymaniu 
zdrowej skóry, włosów, paznok-
ci i zębów. Ułatwia detoksykację 
organizmu oraz wzmacnia układ 
odpornościowy. Poprzez tyroksy-
nę i trójjodotyrozynę (regulując ►



20

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski,  104(82e) kwiecień 2015

gospodarkę hormonalną) wpły-
wa na tempo przemiany mate-
rii, zwiększa ilość wydzielanej 
energii, pobudza proces spalania 
tłuszczów i zmniejsza apetyt na 
słodycze. Deficyt jodu skutku-
je zaburzeniami pracy tarczycy 
(prowadząc do jej niedoczynnoś-
ci), czego konsekwencją jest spo-
wolnienie metabolizmu, a tym 
samym powoduje nagłe przybie-
ranie masy ciała.

Dlatego też jod często jest 
składnikiem preparatów odchu-
dzających typu kelp (jedno z naj-
bardziej znanych i dobrze przy-
swajalnych źródeł jodu dla na-
szego organizmu), bądź opartych 
w swoim składzie na innych wodo-
rostach. Preparaty te oprócz po-
prawy przemiany materii i ochrony 
przed nadmiernym odkładaniem 
się tkanki tłuszczowej w organi-
zmie, dodatkowo są źródłem mi-
nerałów, mikroelementów, ami-
nokwasów i witamin co zapewnia 
wzmocnienie organizmu i zwięk-
szenie odporności na wiele cho-
rób. 

W suplementach jod łączo-
ny jest z innymi mikroelementami 
stabilizującymi gospodarkę ener-
getyczną takimi jak np. chrom, co 
daje wzmocnienie rezultatu.

Należy jednak pamiętać 
o zagrożeniach wynikających ze 
spożywania produktów o dzia-
łaniu wolotwórczym (substancje 
z grupy tioglikozydów występu-
jące w rodzinie roślin krzyżowych, 
których działanie polega na blo-
kowaniu wiązania jodu i two-
rzenia z tyrozyny tyroksyny nie-
zbędnej do produkcji hormonów 
tarczycy), które to mogą ograni-
czać przyswajanie jodu z żywno-
ści. Długotrwałe ich spożywanie 
(przede wszystkim kapusty, ka-
lafiora, brukselki i soi), przy jed-

nocześnie niewielkiej zawartości 
jodu w diecie, może przyczyniać 
się do jego deficytu. 

Osoby, u których stwier-
dzono niedobór jodu lub u któ-
rych rozwinęło się wole, powinny 
znacznie ograniczyć spożywanie 
wyżej wymienionych warzyw oraz 
rzepy, brukwi, orzeszków ziem-
nych i gorczycy.

Powstaje zatem pytanie 
czy suplementować? Z pewnoś-
cią należy pamiętać, że racjonal-
nie! Krajowy konsultant w dzie-
dzinie toksykologii, ostrzega, że 
nawet jednorazowe przedawko-
wanie jodu może być groźne dla 
zdrowia, szczególnie w przypad-
ku dzieci. Niepoprawnym jest za-
tem stosowanie jodyny czy płynu 
Lugola „na wszelki wypadek” bez 
uzasadnionych obaw co do moż-
liwego narażenia na promienio-
wanie jonizujące.

U osób uczulonych na jod 
może wystąpić reakcja alergicz-
na miejscowa lub uogólniona, 
w tym obrzęk krtani, prowadzą-
cy do niewydolności oddecho-
wej, jak też oporny na leczenie 
trądzik jodowy. W przypadku 
dużego przedawkowania istnie-
je ryzyko niewydolności układu 
krążenia. O skutkach nadmiernej 
podaży jodu u osób ze skłonnoś-
cią do zaburzeń pracy tarczycy 
wspominano już w powyższym 
tekście. Osoby w grupie podwyż-
szonego ryzyka (np. ze względu 
na obciążenie genetyczne), bądź 
pacjenci już chorujący na chorobę 
Hashimoto lub chorobę Gravesa-
-Basedowa, wszelkie ustalenia 
dietetyczne powinny uzgodnić 
z endokrynologiem. ■

dr n. farm. Eliza Blicharska
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W niniejszym artykule 
odniosę się do tych 
opinii i spróbuję wy-

jaśnić, dlaczego uczestnictwo 
w „przyjęciu ospowym” przypo-
mina mi granie zdrowiem własne-
go dziecka w grę zwaną „rosyjską 
ruletką”. Jak Państwo zapewne 
pamiętacie ze sceny w znakomi-
tym filmie „Łowca Jeleni” rosyjska 
ruletka to gra hazardowa, polega-
jąca na przyłożeniu lufy rewolwe-
ru do własnej głowy i naciskaniu 
spustu broni, po wcześniejszym 

zakręceniu obrotowym magazyn-
kiem (bębenkiem). Przy jednym 
naboju w bębenku i każdorazo-
wym zakręceniu prawdopodo-
bieństwo śmierci wynosi 16,7%.

Co ma wspólnego gra hazar-
dowa z przyjęciem dla dzieci?

 
I w jednym, i w drugim 

przypadku o wygranej lub prze-
granej nie decyduje sam gracz, 
lecz przypadek, lub jak kto woli 
– przeznaczenie. 

Czego na temat ospy wietrz-
nej mogą być pewni rodzice?

 
Większość rodziców wie, 

które z ich dzieci chorowało na 
ospę wietrzną. Choroba przebie-
ga zawsze objawowo, jest łatwa 
do rozpoznania na podstawie 
charakterystycznej pęcherzyko-
wej wysypki skórnej. W czasie 
„ospa party” dojdzie do zakażenia 
dzieci podatnych na chorobę dro-
gą kropelkową lub przez kontakt 
z treścią pęcherzyków skórnych. 
Dziecko, które jest w okresie wy-
lęgania ospy wietrznej może być 
źródłem zakażenia dla innych już 
na 48 godzin przed pojawieniem 
się pęcherzyków na skórze. Okres 
wylęgania ospy wietrznej wyno-
si od 10 do 21 dni od kontaktu 
z chorym. Po tym czasie rodzice 
spodziewają się ujawnienia typo-
wych objawów choroby. Wzrasta 
temperatura ciała do około 37,5 
– 38,8o C. Na skórze pojawia się 
wysypka pęcherzykowa, która 

„Ospa party”

„Ospa party” to zorganizowane przez rodziców spotkanie 
dzieci chorych na ospę wietrzną z dziećmi zdrowymi. Celem 
takiego spotkania ma być zarażenie nieodpornych dzieci wi-
rusem ospy i przechorowanie tej choroby w wybranym przez 
rodziców czasie i w wybrany przez nich sposób. Rodzice prze-
kazują sobie nawzajem opinię, iż ospa przebiega łagodniej 
w dzieciństwie niż w wieku nastoletnim i dorosłym i że lepsza 
jest odporność uzyskana drogą naturalną, niż powstała w wy-
niku szczepienia. Podkreślają także wysoki koszt szczepionki. 

►
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obejmuje tułów, kończyny, skórę 
owłosioną głowy, śluzówki jamy 
ustnej. Wysypka ma charakter 
dosiebny, czyli najwięcej zmian 
jest na tułowiu, mniej na koń-
czynach, zwykle dłonie i stopy 
są wolne od pęcherzyków. Jest 
bardzo swędząca. Pęcherzyki po-
jawiają się także na błonach ślu-
zowych jamy ustnej, języku, pod-
niebieniu. Są bolesne, szczególnie 
przy żuciu i połykaniu, dziecko 
często nie chce jeść, a także pić. 
Odwodnienie i potrzeba poda-
nia płynów drogą dożylną mogą 
stwarzać konieczność przyjęcia 
dziecka do szpitala. Wykwitów 
skórnych może być niewiele (do 
50), średnia ilość (50 do 500) lub 
mogą być bardzo liczne (powyżej 
500). Mogą pojawiać się w kilku 
rzutach, każdemu pojawieniu 
się nowych wykwitów towarzy-
szy kolejny wzrost temperatury. 
Liczba pęcherzyków na skórze 
nie ma związku z wystąpieniem 
powikłań lub ich brakiem, za wy-
jątkiem bakteryjnego nadkażenia 
zmian. Pęcherzyki początkowo są 
wypełnione przezroczystą treś-
cią, która następnie mętnieje, 
a pęcherzyk zapada się od środ-
ka stopniowo przysychając i two-
rząc strupek. Strupek następnie 

odpada pozostawiając wgłębie-
nie i przejaśnienie na skórze. Ślad 
po strupku wygładza się i znika 
po kilku tygodniach. Niepowi-
kłany przebieg choroby trwa od 
5 do 10 dni. W tym czasie dzie-
cko musi pozostać w domu pod 
opieką dorosłych – pękające pę-
cherzyki ulegają łatwo zakaże-
niu przez bakterie, sprzyja temu 
drapanie bardzo swędzącej skó-
ry. Z przedstawionego Państwu 
opisu wynika, że każdy rodzic, 
którego dziecko jest uczestni-
kiem przyjęcia ospowego musi 
nastawić się na zapewnienie 
swojemu dziecku opieki w domu 
po 2-3 tygodniach od tego przy-
jęcia, przez około 10 dni. Jeżeli 
pracuje, będzie musiał liczyć się 
z kosztami zwolnienia na opie-
kę nad dzieckiem. W tym czasie 
konieczne będą co najmniej leki 
przeciwgorączkowe, miejscowo 
stosowane środki odkażające i  
znieczulające, zapewnienie hi-
gieny ciała i diety lekko strawnej. 
Wskazana także będzie wizyta 
u lekarza pediatry. 

Najczęstsze powikłanie 
ospy wietrznej to nadkażenie 
pęcherzyków bakteriami bytują-
cymi na skórze. Wysypka w ospie 
wietrznej jest bardzo swędząca, 

stosowane leczniczo mazidła na 
skórę sprzyjają jej wysuszeniu 
i powodują dodatkowy dyskom-
fort. Dziecko drapie się, ściera 
pęcherzyki, a uszkodzona skóra 
jest bardzo podatna na zakaże-
nie. Przyczyną zakażenia są naj-
częściej gronkowce złociste lub 
paciorkowce ropotwórcze. Zaka-
żenie skóry spowodowane przez 
gronkowce złociste jest zwykle 
powierzchowne, powstają pęche-
rze wypełnione ropną treścią, pę-
kając zasychają tworząc miodowo 
- żółte strupy. Zmiany są bolesne 
i bardzo zaraźliwe dla otoczenia. 
Po ich zagojeniu mogą pozostać 
trwałe blizny.

Nadkażenie spowodowane 
przez paciorkowce ropotwór-
cze wygląda inaczej. Bakterie te 
wnikają w głąb pękniętego pę-
cherzyka i rozprzestrzeniają się 
bardzo szybko powodując za-
palenie tkanki łącznej podskór-
nej – różę lub płonicę przyranną. 
Zmiana szerzy się w ciągu kilku 
godzin do średnicy kilkunastu 
centymetrów. Powierzchnia skóry 
wykazuje wszystkie cechy zapa-
lenia: zaczerwienienie, nadmier-
ne ucieplenie, obrzęk, bolesność. 
Granica pomiędzy skórą zdrową 
i objętą stanem zapalnym jest 
bardzo wyraźna. Stanowi zapal-
nemu skóry może towarzyszyć 
drobnogrudkowo-plamista wy-
sypka, szczególnie nasilona wo-
kół miejsca wniknięcia drobno-
ustrojów; ten rodzaj zakażenia 
nazywamy płonicą przyranną. 
Udowodniono, że przeciwgo-
rączkowe stosowanie ibuprofenu 

Zdjęcie 1. 
Obfity wysiew pęcherzyków ospy 
wietrznej z odczynem zapalnym  

i nadkażeniem bakteryjnym.  
(fot. Ewa Majda-Stanisławska) 
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u chorego na ospę wietrzną (ale 
nie innych niesterydowych leków 
przeciwzapalnych) sprzyja zaka-
żeniom paciorkowcowym skóry. 

Zapobieganie zakażeniom 
skóry w ospie wietrznej polega na 
dbałości o higienę: konieczne jest 
częste mycie rąk dziecka, krótkie 
obcięcie paznokci, częsta zmiana 
odzieży, bielizny osobistej i bieli-
zny pościelowej. Odzież i bielizna 
powinny być jasne, najlepiej białe 
i wykonane wyłącznie z natural-
nych włókien.

Kolejnym co do częstości 
powikłaniem ospy wietrznej jest 
zapalenie płuc. Może to być pier-
wotne, wirusowe zapalenie płuc 
– wówczas objawia się wcześnie 
(zwykle w pierwszym tygodniu 
choroby), suchym kaszlem i dusz-
nością oraz wzrostem tempera-
tury ciała. Osłuchiwaniem lekarz 
nie stwierdzi zmian nad polami 
płucnymi. Obraz w badaniu RTG 
będzie wskazywał na zmiany 
rozsiane („obraz mlecznej szy-
by”). Z kolei wtórne, bakteryjne 
zapalenie płuc, zagraża chore-
mu w drugim tygodniu choroby. 
Ponownemu narastaniu gorączki 
towarzyszy znaczne osłabienie 
i wilgotny kaszel z odkrztusza-
niem śluzowo-ropnej wydzieliny. 

Osłuchiwaniem lekarz stwierdzi 
różnokalibrowe zmiany nad po-
lami płucnymi. W badaniu RTG 
klatki piersiowej zmiany zapalne 
zwykle obejmują jeden płat płuca.

Wirus ospy wietrznej może 
także być przyczyną neuroinfek-
cji – zapalenia móżdżku. To powi-
kłanie może się ujawnić od pierw-
szych dni choroby, aż do trzech 
tygodni od jej początku. Objawia 
się bólem i zawrotami głowy, 
wymiotami, oczopląsem, zabu-
rzeniami równowagi (chwiejny 
chód), drżeniem kończyn. Mowa 
chorego jest niewyraźna, zamaza-
na. Choroba wymaga koniecznie 
leczenia szpitalnego ( jest objęta 
ustawowym obowiązkiem hospi-
talizacji) i może doprowadzić do 
trwałych następstw neurologicz-
nych. 

Szczególne zagrożenie sta-
nowi ospa wietrzna dla następu-
jących osób:
•	 Leczonych glikokortykostero-

idami: wysokie dawki (to zna-
czy równoważne z 1-2 mg/
kg/dobę prednisolonu) przez 
2 tygodnie lub więcej są zde-
cydowanie czynnikiem ryzy-
ka ciężkiego przebiegu ospy 
wietrznej. Krótkotrwałe lecze-
nie takim dawkami w okresie 

wylęgania lub w pierwszych 
dniach ospy wietrznej może 
spowodować śmiertelny prze-
bieg tej choroby. 

•	 Wszystkie nowotwory złośli-
we, przy czym najwyższe ry-
zyko stanowi białaczka wieku 
dziecięcego. Szacuje się, że 
30% pacjentów z białaczką 
w okresie immunosupresji 
rozwinie postać narządową 
ospy wietrznej. 

•	 Stany upośledzonej odporno-
ści (leczenie immunosupresyj-
ne, zakażenie wirusem HIV, 
inne wrodzone i nabyte zabu-
rzenia odporności). Niedobo-
rom odporności komórkowej, 
ale nie humoralnej, przypisu-
je się skłonność do ciężkiego 
przebiegu ospy wietrznej. 

•	 Ciąża. Kobiety ciężarne wyka-
zują wysokie ryzyko rozwoju 
wirusowego zapalenia płuc, 
z dusznością, wzmożonym 
wysiłkiem oddechowym, ta-
chykardią. 

Kontakt z chorym na ospę 
wietrzną podatnej kobiety ciężar-
nej stanowi poważne zagrożenie 
zdrowia zarówno jej samej, jak 
i dziecka. Wewnątrzmaciczne za-
każenie płodu prowadzić może do 
zespołu ospy wietrznej wrodzonej 
(niedorozwój kończyn, małoocze, 
małogłowie, rozległe blizny na 
skórze, upośledzony rozwój umy-
słowy). Wystąpienie ospy wietrz-
nej u ciężarnej na 5 dni przed, do 
48 godzin po porodzie skutkuje 

Zdjęcie 2.
Płonica przyranna – zakażenie 

tkanki podskórnej spowodowane 
przez paciorkowce ropotwórcze z 

typową wysypką wokół pękniętego 
pęcherzyka ospy wietrznej, przez 

który doszło do zakażenia.  
(fot. Ewa Majda-Stanisławska)
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urodzeniem noworodka, u któ-
rego ospa ma charakter uogól-
niony i poza zmianami na skórze 
objawia się zapaleniem płuc, wą-
troby, mózgu. Takie dziecko wy-
maga natychmiastowego podania 
w szpitalu dożylnych leków prze-
ciwwirusowych oraz immunoglo-
buliny zawierającej przeciwciała 
przeciwko ospie wietrznej. 

Wystąpienie każdego z wy-
mienionych powikłań ospy wietrz-
nej będzie wymagało dodatko-
wych wizyt u lekarza, wydłuży 
czas trwania choroby, trzeba bę-
dzie wykupić dodatkowe leki: przy 
zakażeniach skóry antybiotyki 
o działaniu miejscowym i ogól-
nym, w powikłaniach spowodowa-
nych przez samego wirusa ospy 

wietrznej – acyklowir doustny, 
który trzeba będzie podawać co 
6 godzin przez co najmniej 5 dni. 

Pacjent, u którego rozwiną 
się takie powikłania jak zapalenie 
płuc, rozległe zakażenia skóry, 
zapalenie móżdżku, z reguły wy-
maga leczenia w szpitalu. W Klini-
ce Chorób Zakaźnych Dzieci UM 
w Łodzi rocznie hospitalizowanych 
jest od 30 do 50 chorych w wieku 
od 0 do 18 lat, z powodu powi-
kłań ospy wietrznej. Czas trwania 
leczenia szpitalnego wynosi od 5 
do 21 dni. W tym czasie pacjent 
wymaga podawania acyklowiru 
drogą dożylną i ewentualnie an-
tybiotyków, zapewnienia spoko-
ju i wypoczynku, higieny skóry 
i diety lekko strawnej. Zakończe-

Zdjęcie 3. 
Ospa wietrzna wrodzona – rozległe 

blizny i ubytki mięśni kończyny 
dolnej u niemowlęcia spowodowane 
zakażeniem wewnątrzmacicznym  

w  życiu płodowym.
(fot. Ewa Majda-Stanisławska).

nie hospitalizacji nie oznacza po-
wrotu do szkoły czy przedszkola, 
dziecko z reguły wymaga jeszcze 
okresu rekonwalescencji w domu 
pod opieką osoby dorosłej. 

Rokowanie w ospie wietrz-
nej u zdrowych dzieci jest dobre. 
Szacunkowa częstość zgonów 
z powodu powikłań ospy wietrz-
nej wynosi:
• dla dzieci w wieku od 1 do 14 

lat: 2 na 100 000 zachorowań;
• w populacji ogólnej: 6,7 na 

100 000;
• dla dzieci chorych na białacz-

kę: 7%;
• ospa wietrzna noworodków 

osiąga śmiertelność 30%.

Jak wynika z powyższych 
danych w grze w rosyjską ruletkę 
statystyczne prawdopodobień-
stwo zgonu jest wyższe niż w grze 
swoim dzieckiem w „przyjęcie 
ospowe”. Czy jest to dla Państwa 
przekonywujący argument? ■

dr hab. n. med.  
Ewa Majda-Stanisławska

Kierownik  
Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pacjent, u którego rozwiną się takie 

powikłania jak zapalenie płuc, rozległe 

zakażenia skóry, zapalenie móżdżku, 

z reguły wymaga leczenia w szpitalu. 
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Podstawowym aktem praw-
nym obowiązującym pro-
ducentów kosmetyków 

pozostaje ciągle rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 
30 listopada 2009 roku, dotyczą-
ce produktów kosmetycznych. 
W rozdziale VI „Informacje dla 
konsumentów” znajduje się arty-
kuł 19 „Oznakowanie”, w którym 
dokładnie określono obowiązki 
osoby odpowiedzialnej, którą jest 
„każda osoba fizyczna lub prawna, 

płej łazience, gdzie panuje tempe-
ratura i wilgotność powietrza inna 
niż w zwykłych pomieszczeniach), 
łatwe do odczytania oraz wi-
doczne (należy zwrócić uwagę na 
wielkość czcionki, aby opakowa-
nie było czytelne nawet dla osób 
mających problemy ze wzrokiem). 
Rozporządzenie przywołane po-
wyżej określa również, które tre-
ści są obowiązkowe, a które pod 
pewnymi warunkami mogą zostać 
pominięte.

Informacje obowiązkowe, 
które muszą znajdować się  

na opakowaniu

Kiedy bierzemy do ręki 
opakowanie zewnętrzne kosme-
tyku (może to być opakowanie 
bezpośrednie, jak na przykład 
słoiczek lub butelka, ale coraz 
częściej jest to kartonik), mamy 
pewność, że jeśli jest to produkt 
zgodny z prawem, to znajdziemy 
na nim następujące informacje: 

Mogłoby się wydawać, że opakowania produktów kosme-
tycznych służą głównie celom marketingowym, i są tak pro-
jektowane i planowane, aby zachęcić jak największą liczbę 
klientów do kupna danego preparatu. Rzeczywistość wygląda 
jednak zupełnie inaczej. Rodzaj, zakres oraz treść informacji 
umieszczanych na opakowaniach nie jest dowolna ani zależna 
od producenta produktów kosmetycznych, ale jest określona 
przez regulacje prawne, które podlegają ciągłej nowelizacji.

Informacje umieszczane  
na opakowaniach wyrobów 
kosmetycznych

– jak czytać, żeby zrozumieć

która wytwarza produkt kosme-
tyczny lub zleca zaprojektowanie 
lub wytworzenie produktu i wpro-
wadza ten produkt do obrotu pod 
własną nazwą lub znakiem towa-
rowym”, w zakresie wymagań do-
tyczących opakowania [1]. Istotne 
jest, aby oznakowanie produktu 
kosmetycznego było nieusuwalne 
(niemożliwe do usunięcia i dające 
się odczytać bez trudu nawet pod 
koniec okresu przechowywania 
produktu w warunkach niestan-
dardowych, np. w wilgotnej i cie-
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1. Nazwę oraz adres firmy wy-
twarzającej dany produkt 
kosmetyczny [1], określanej 
w prawie kosmetycznym jako 
„osoba odpowiedzialna”. Dla 
niektórych konsumentów 
sformułowanie to może być 
mylące, ponieważ na opako-
waniach produktów leczni-
czych obok nazwy firmy wy-
twarzającej preparat widnieją 
słowa „podmiot odpowie-
dzialny”. Generalnie rzecz bio-
rąc, obie nazwy są tożsame 
i oznaczają firmę, która bie-
rze odpowiedzialność za dany 
produkt. Jeśli brakuje miejsca 
na opakowaniu, ustawodawca 
dopuszcza możliwość umiesz-
czenia tej informacji w formie 
skróconej, pod warunkiem 
jednak, że identyfikacja firmy 
jest cały czas zapewniona. Je-
śli na opakowaniu znajduje się 
kilka adresów (np. firmy pro-
dukującej kosmetyk oraz firmy 
zajmującej się jego dystrybu-
cją), należy w widoczny spo-
sób wyróżnić ten, pod którym 
dostępna jest dokumentacja 
produktu (ang. product infor-
mation file, czyli dokumenta-
cja produktu kosmetycznego, 
która jest udostępniana orga-
nom kontrolnym). W przypad-
ku importowanych produktów 
kosmetycznych podaje się na-
zwę kraju pochodzenia.

2. Zawartość kosmetyku w opa-
kowaniu [1]. Wartość ta dla 
produktów płynnych (np. 
toników) lub półstałych (np. 
mleczka, kremy) jest zwykle 
podawana w jednostkach ob-
jętości, czyli w mililitrach (ml). 
Dla produktów stałych (myd-
ła w kostce, pomadki) zwykle 
podawana jest w gramach (g). 
W przypadku bezpłatnych 
próbek, produktów jednora-

zowych (np. saszetek z ma-
seczką, które powinny być 
zużyte od razu) oraz zawiera-
jących mniej niż 5 gramów lub 
mililitrów, podawanie nomi-
nalnej ilości produktu w opa-
kowaniu nie ma uzasadnienia. 

3. Data minimalnej trwałości, 
czyli czas, do którego dany 
produkt kosmetyczny, prze-
chowywany w odpowied-
nich warunkach (czyli takich, 
jakie są rekomendowane 
przez producenta), zachowu-
je w pełni swoje pierwotne 
właściwości. Data ta powinna 
być wskazana w sposób jed-
noznaczny (najlepiej poprze-
dzona symbolem lub słowami 
„najlepiej zużyć przed koń-
cem”) i zawiera miesiąc i rok 
albo dzień, miesiąc i rok, w tej 
właśnie kolejności [1]. Jest to 
zatem nic innego, jak „termin 
ważności” stosowany w przy-
padku produktów leczniczych. 
Należy jednak pamiętać, że 
dla produktów, których trwa-
łość minimalna jest dłuższa 
niż 30 miesięcy, producent nie 
ma obowiązku umieszczać na 
opakowaniu daty minimalnej 
trwałości, a jedynie informację 
o okresie, w jakim po otwarciu 
pojemnika produkt jest bez-
pieczny i może być stosowany 
bez szkody dla konsumenta. 
Informacja ta określana jest 
jako okres trwałości po otwar-
ciu (ang. period-after-opening, 
czyli PAO). Wielu konsumen-
tów, zaznajomionych z wy-
glądem opakowań produktów 
leczniczych, oglądając w dro-
gerii lub aptece opakowania 
kosmetyków, z przyzwyczaje-
nia poszukuje daty ważności 
i nie znajdując jej, uważa pro-
dukt za niepełnowartościowy 
i nieprawidłowo oznakowany. 

Jeśli nie ma na opakowaniu 
daty minimalnej trwałości, na-
leży kierować się wskazaniami 
PAO. Okres trwałości po ot-
warciu nie ma zastosowania 
w przypadku produktów jed-
norazowych, a odnosi się je-
dynie do preparatów, które są 
zabezpieczone przed otwar-
ciem (np. poprzez ochronną 
folię aluminiową, tzw. „pla-
tynkę”, na słoiczku z kremem).

4. Numer partii produktu, umoż-
liwiający jego identyfikację [1]. 

5. Funkcja kosmetyku [1] (np. se-
rum ujędrniające, krem prze-
ciwzmarszczkowy), chyba że 
jest ona jednoznaczna (np. 
mydło w kostce).

6. Wykaz składników, poprze-
dzany angielskim słowem „in-
gredients”, czyli składniki [1]. 
Skład ten podawany jest za-
wsze według Międzynarodo-
wego Nazewnictwa Składni-
ków Kosmetyków (ang. Inter-
national Nomenclature of Cos-
metic Ingredients, INCI), które 
zakłada, że nazwy związków 
chemicznych podawane są 
w języku angielskim, nato-
miast roślin (np. w przypadku 
ekstraktów roślinnych wcho-
dzących w skład danego kos-
metyku) w języku łacińskim. 
Dlatego nawet na kosmety-
kach produkowanych przez 
polskie firmy i posiadających 
opakowania w języku pol-
skim skład podany jest zawsze 
zgodnie z nomenklaturą INCI. 
Z tego powodu, jeśli konsu-
ment wie, że na niektóre sub-
stancje wchodzące w skład 
kosmetyków jest uczulony, 
powinien znać ich angielskie 
nazwy, żeby czytając skład 
na opakowaniu danego pro-
duktu, od razu wiedział, czy 
może go stosować bez obaw. 
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o trwałości dłuższej niż 30 mie-
sięcy, z informacji wymienionych 
w punktach 1–7 znajdziemy jedy-
nie dane producenta oraz numer 
partii. 

Składniki kosmetyków

Ostatnio bardzo wiele osób 
zwraca baczną uwagę na skład 
produktów kosmetycznych, za-
równo w celu uniknięcia substan-
cji, które mogą podrażniać lub 
wywoływać objawy alergiczne, 
ale również po to, żeby spraw-
dzić, czy kosmetyk zawiera sub-
stancje, które znamy, wiemy ja-
kie mają działanie, są przez nas 
sprawdzone i lubiane. Producent 
ma obowiązek wskazać wszystkie 
związki, które wchodzą w skład 
kosmetyku, jednak w przypad-
ku wieloskładnikowych substan-
cji zapachowych określa się je 
jako „parfum” lub „aroma”. Jeśli 
kosmetyk zawiera jakiekolwiek 
związki w postaci nanocząstek, 
wyraz „nano” powinien być doda-
ny w nawiasie po nazwie składni-
ka. Jeżeli w kosmetyku występuje 
którykolwiek z 26 specyficznych 

Nomenklatura INCI zakłada 
również, że na początku skła-
du powinny znaleźć się sub-
stancje występujące w pro-
dukcie w największej ilości, 
wymienione w kolejności 
malejących stężeń, natomiast 
związki znajdujące się w pro-
dukcie w stężeniu poniżej 1% 
mogą być wymienione w do-
wolnej kolejności. 

7. W przypadku, kiedy podczas 
stosowania kosmetyku wy-
magane są szczególne środki 
ostrożności (np. aplikacja farb 
do włosów), powinny być one 
wyszczególnione na opako-
waniu. Większość z nich jest 
ujęta w załącznikach do roz-
porządzenia WE 1223/2009 
[1]. 

Podobnie jak w przypadku 
produktów leczniczych, jeśli opa-
kowanie kosmetyku jest bardzo 
małe, dopuszcza się pominię-
cie pewnych informacji. Jeśli na 
przykład mamy opakowanie za-
wierające jedną kulkę do kąpieli, 
czyli produkt w małym opako-
waniu, zawierający mniej niż 5 g 
lub ml, stosowany jednorazowo, 

alergenów, wymienionych w Za-
łączniku III do rozporządzenia 
WE 1223/2009, on również musi 
być wymieniony w składzie pre-
paratu, pod warunkiem, że jego 
zawartość w produkcie pozo-
stającym na skórze przekracza 
0,001%, a w produkcie spłukiwa-
nym 0,01%. Najczęściej związki te 
są wymieniane pod koniec składu 
preparatu. 

Konsumenci, którzy nie 
mają wiedzy chemicznej, a chcie-
liby wiedzieć, jak działa dany 
składnik, mogą wejść na stronę 
Komisji Europejskiej, czyli na po-
pularny portal CosIng [2], gdzie 
znajduje się wyszukiwarka skład-
ników kosmetycznych. Z porta-
lu tego możemy się dowiedzieć 
między innymi, jakie funkcje 
dany składnik pełni w produk-
cie kosmetycznym (np. czy jest 
emulgatorem, czy substancją 
aktywną, czy substancją konser-
wującą), oraz czy prawo zakłada 
jakiekolwiek ograniczenia w jego 
stosowaniu (np. może być sto-
sowany tylko w danym zakresie 
stężeń, jak niektóre substancje 
konserwujące). Warto jednak pa-
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miętać, że baza ta nie stanowi 
wykazu substancji dozwolonych 
do stosowania w kosmetykach. 
Tego typu informacji należy po-
szukiwać w Rozporządzeniu WE 
1223/2009, gdzie Załącznik II 
stanowi wykaz substancji zaka-
zanych w produktach kosme-
tycznych, natomiast Załącznik III 
to wykaz substancji, które mogą 
być zawarte w produktach kos-
metycznych wyłącznie z zastrze-
żeniem określonych ograniczeń. 
Załącznik IV to wykaz barwników 
dopuszczonych do stosowania 
w produktach kosmetycznych, 
natomiast Załącznik V to wykaz 
substancji konserwujących do-
zwolonych w produktach kos-
metycznych. Załącznik VI sta-
nowi wykaz substancji promie-
niochronnych (czyli filtrów UV) 
dozwolonych w produktach kos-
metycznych [1].

Składnikami zakazanymi 
w produktach kosmetycznych są 
również substancje sklasyfikowa-
ne jako rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na roz-
rodczość (carcinogenic, mutage-
nic, toxic for reproduction – CMR), 
kategorii 1A, 1B i 2 w rozumie-
niu rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznako-
wania i pakowania substancji 
i mieszanin [3]. 

Warto pamiętać, że istnieje 
możliwość zwrócenia się do pro-
ducenta kosmetyku o podanie 
dodatkowych istotnych informa-
cji dotyczących składu produktu.

Symbole

Poniżej  przedstawiono 
przykładowe symbole, jakie mo-
żemy znaleźć na opakowaniach 
produktu kosmetycznego. Służą 

nie opakowanie. Na wyrobach 
aerozolowych znajdziemy dodat-
kowe odpowiednie symboliczne 
oznakowanie dotyczące palności, 
całkowitej pojemności oraz spe-
cjalne wymagane prawem ostrze-
żenia. 

Na opakowaniach coraz 
rzadziej spotykamy oznakowanie: 
„nie testowany na zwierzętach”, 
co dla niektórych konsumentów 
jest źródłem dużego niepoko-
ju. Spowodowane jest to zmianą 
w obowiązującym prawie, któ-
ra oficjalnie zakazuje testowania 
wszystkich kosmetyków oraz ich 
składników na zwierzętach. Dla-
tego też symbol ten obecnie nie 
ma racji bytu i uznawany jest za 
wprowadzający klientów w błąd.

Oświadczenia

Wszystkie oświadczenia 
(ang. claims) umieszczane na 
opakowaniach produktu kos-
metycznego (np. „ma działanie 
wyszczuplające”, „działa przeciw-
zmarszczkowo”) również są regu-
lowane przez prawo. W szczegól-
ności jest to dyrektywa Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2005/29/
WE z dnia 11 maja 2005 r., do-
tycząca nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsu-
mentów na rynku wewnętrznym 
[5], jak również rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 
10 lipca 2013 roku, określają-
ce wspólne kryteria dotyczące 
uzasadniania oświadczeń stoso-
wanych w związku z produktami 
kosmetycznymi [6]. Tymi kryte-
riami są: zgodność z przepisami, 
prawdziwość udzielanych infor-
macji, dowody, zgodność ze sta-
nem faktycznym, uczciwość, oraz 
świadome podejmowanie decyzji. 
Innymi słowy, producent kosme-

one zwiększeniu czytelności opa-
kowania oraz poprawie komuni-
kacji z konsumentem. 

Zgodnie z prawem na opa-
kowaniu produktu kosmetyczne-
go mogą znajdować się następu-
jące symbole [1]: 
- odesłania do załączonej infor-
macji (np. ulotki dołączonej do 
opakowania produktu)

- okresu po otwarciu opakowania, 
czyli PAO

- data minimalnej trwałości

 Dopuszcza się również oznacze-
nie symbolem ochrony przeciw-
słonecznej, jaką deklaruje produ-
cent danego kosmetyku. 

Znak „e” umieszczony na 
opakowaniu oznacza spełnienie 
przez producenta wymagań Usta-
wy o towarach paczkowanych, 
która umożliwia konsumentowi 
otrzymanie opakowania zawiera-
jącego tyle produktu, ile deklaru-
je na opakowaniu producent [4]. 

Na produktach kosmetycz-
nych możemy napotkać również 
oznakowanie określające mate-
riały, z których zostało wykona-
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tyku nie ma prawa umieszczać na 
opakowaniu oświadczenia, o któ-
rym wie, że może wprowadzić 
konsumenta w błąd, lub nie jest 
poparte odpowiednio przepro-
wadzonymi badaniami. Również 
rozporządzenie WE 1223/2009 
w artykule 20 „oświadczenia 
o produkcie” wyraźnie precyzuje, 
że „tekst, nazwy, znaki towarowe, 
obrazy lub inne znaki nie są uży-
wane tak, aby przypisywać tym 
produktom cechy lub funkcje, któ-
rych nie posiadają” [1]. Deklaracje 
marketingowe mają służyć infor-
mowaniu świadomego klienta 
i być narzędziem ułatwiającym 
mu wybór najlepszego dla niego 
kosmetyku, zwłaszcza pod kątem 
stanu skóry. Powinny być oparte 
na twardych dowodach, których 
źródłem są badania dermatolo-

giczne, aplikacyjne oraz apara-
turowe, które w niepodważalny 
sposób świadczą między innymi 
o skuteczności danego preparatu. 

Podsumowując, oznakowa-
nie na opakowaniach produktów 
kosmetycznych jest źródłem wie-
lu informacji, i możemy się z nie-
go dowiedzieć wielu rzeczy, jeśli 
tylko wiemy, czego szukać. Opa-
kowanie produktu kosmetycz-
nego dostarcza nam nie tylko 
danych o znaczeniu użytkowym, 
takich jak termin ważności i ilość 
preparatu w opakowaniu, ale 
również tych związanych ze zdro-
wiem lub ekologią. Ma na celu 
nie tylko informowanie użytkow-
ników o właściwościach danego 
kosmetyku, ale stanowi również 
sposób wyróżnienia konkretnego 
preparatu w szerokiej ofercie pro-

duktów dostępnych na rynku. ■

dr n. farm. Maria Żebrowska, 
mgr farm. Weronika Krzynówek

Piśmiennictwo: 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-

go i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 
listopada 2009 r., dotyczące produktów 
kosmetycznych. 

2. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/
cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

3. Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin. 

4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach 
paczkowanych. 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 2005/29/WE z dnia 11 maja 
2005 r., dotycząca nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsię-
biorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym. 

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 
z dnia 10 lipca 2013 r., określające wspólne 
kryteria dotyczące uzasadniania oświad-
czeń stosowanych w związku z produktami 
kosmetycznymi. 

14 kwietnia 2015 r. odbyła 
się w Bydgoszczy II Ogólnopolska 
Konferencja Farmaceutyczna pod 
hasłem „Rola aptek i farmaceutów 
w polityce zdrowotnej państwa”. 
Organizatorami konferencji byli: 
Ewa Mes, wojewoda Kujawsko-
-Pomorski i Piotr Chwiałkowski, 
prezes Pomorsko-Kujawskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej. 

W materiałach przekaza-
nych uczestnikom pani wojewo-
da sformułowała cel konferencji 
następująco – „Chcemy wspólnie 
zastanowić się, jak można zapobiec 
brakom niektórych leków, a także 
problemom związanym z ich nad-
używaniem. Równie istotne po-
zostaje zagadnienie właściwego 
wykorzystania profesjonalizmu 

farmaceutów, których fachowe 
porady mają duże znaczenie dla 
powodzenia farmakoterapii”. 

W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele izb aptekarskich, 
przedstawiciele inspekcji farma-
ceutycznej i urzędnicy admini-
stracji państwowej, pracownicy 
uczelni medycznych, dziennika-
rze. W gronie uczestników byli 
także obecni: Iwona Kozłowska, 
posłanka na Sejm RP, Zofia Ulz, 
Główny Inspektor Farmaceutycz-
ny, Zbigniew Niewójt, zastępca 
Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego, Grzegorz Kucha-
rewicz, prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej, Marek Jędrzejczak, 
wiceprezes Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej. 

Konferencja składała się 
z dwóch sesji, podczas których 
prezentowane były wykłady po-
święcone zagadnieniom odno-
szącym się do aptek ogólnodo-
stępnych oraz aptek szpitalnych 
i działów farmacji szpitalnej. Pre-
legentami byli: Marek Tomkow 
i Michał Byliniak. Po każdym wy-
kładzie odbyła się dyskusja, która 
nawiązywała do przedstawionych 
w wykładach wątków. 

Podsumowując konferencję 
wojewoda Ewa Mes zapowiedzia-
ła, że wnioski wynikające z dysku-
sji będą opracowane i przedsta-
wione premier Ewie Kopacz oraz 
Bartoszowi Arłukowiczowi, mini-
strowi zdrowia. ■

ZS

Rola aptek i farmaceutów  
w polityce zdrowotnej państwa
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Postacie te, o których dzisiaj będziemy się roz-
pisywać były jeszcze w użytku w czasach Far-
makopei Polskiej III, a więc prawie do lat 70 

ubiegłego wieku. Wiele z nich może naszych szcze-
gólnie młodszych czytelników zaskoczyć. Chcie-
libyśmy jednak, aby farmaceuci - aptekarze mieli 
pełną świadomość również tego co było. Zdarza 
się bowiem, że coś wraca jako „najnowocześniejsza 
nowość”, a jakby się dokładnie przyjrzeć to korze-
nie takich nowości są głębokie, często wręcz histo-
ryczne. Ważne zatem, abyśmy właściwie traktowali 
i mieli swoisty dystans zarówno do tego co nowe 

jak i tego co stare, tym bardziej, że coś co jest stare 
i znane wcale nie musi być gorsze od nowego. Przy-
kładem może być zjawisko pojawiania się nowych 
molekuł substancji czynnych, które są promowane 
jako bezwzględnie najlepsze, wręcz rewolucjoni-
zujące leczenie. Później okazuje się, że mechanizm 
molekularny działania takiej nowości polega na 
przemianie do cząstki znanej wszystkim od dawna, 
i tak naprawdę działa nie nowość, a sprawdzona 
starość (np. aceklofenak – diklofenak). Oczywiście 
może być też tak, że nowa molekuła, która w rze-
czywistości swój efekt kliniczny uzyskuje dzięki zna-
nej starej cząsteczce, to jednak charakteryzuje się 
korzystniejszym profilem oddziaływania na polu 
technologicznym lub biofarmaceutycznym (uwal-
niania, wchłaniania). 

Powidełka - Electuaria

Na pierwszy ogień postać leku o sympatycz-
nej nazwie – powidełka – Electuaria. Najsłynniej-
szym lekiem mającym postać powidełka był Teriak. 
Lek wymyślony podobno przez Mitrydatesa - króla 
Pontu jako odtrutka na wszelkie trucizny. W przero-
bionym przez Gallena składzie lek był w użytku do 
końca XIX w. 

Wiosenny czas nastraja do przyjemnych 
refleksji. Nas nastroił do rozważań jak to 
drzewiej bywało. Przedsmak tych przemy-
śleń daliśmy już w artykule o mazidłach, ale 
mazidła to nie jedyne dawne postaci leku. 
Niektóre z nich nie są już przygotowywane 
choć naszym zdaniem mogłyby z powodze-
niem konkurować z niektórymi wyrobami 
medycznymi i suplementami diety.

Wyciągane z lamusa

– rzecz o starych leku 
postaciach
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Ale wróćmy do sedna, czym są powidełka? Są 
to leki do użytku wewnętrznego, składające się ze 
sproszkowanych środków leczniczych, soków, wycią-
gów roślinnych lub właściwych powideł zmieszanych 
tak, aby utworzyć półpłynną masę nie wyciekającą 
z nachylonego naczynia. Dzielono je na powidełka 
twardsze - spissum i miększe - molle s. tenue. Warto 
zastanowić się nad przyjemnością stosowania tej po-
staci leku szczególnie dla dzieci, zwłaszcza w kontek-
ście wchodzenia na rynek preparatów takich jak żelki 
z witaminami czy lizaki na kaszel. Biorąc pod uwagę 
technologię produktową takiego leku, suplementu 
diety czy wyrobu medycznego, mogłoby się okazać, 
że forma naturalnych powidełek zawierających sub-
stancje lecznicze lub wspomagające mogłaby być 
korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ wprowa-
dzałaby do organizmu mniej „chemii” w postaci róż-
nego rodzaju substancji pomocniczych. 

Inaczej o granulkach

Podobnie jak powidełka, sympatyczną formę 
mają postaci, które obecnie kojarzą nam się jedynie 
z homeopatią – granulki. Nie mylmy oczywiście gra-
nulek homeopatycznych z mikropeletkami, które 
są zamykane w kapsułki twarde lub tabletkowane, 
ponieważ to strukturalnie zupełnie dwie odmiennie 
formy leku, choć mają podobny wygląd.

Owe „stare” granulki zamiennie nazywane 
ziarnkami, to były małe kuleczki o ciężarze nie 
większym niż 50 mg. Farmakopea III podaje dość 
precyzyjny sposób wykonania tego typu postaci 
leku. Przyglądając się temu można skonstatować, 
że wykonanie takich granulek z jakąkolwiek sub-
stancją nie jest wcale takie trudne. Należy jedynie 
substancję czynną rozpuścić w jak najmniejszej ilo-
ści rozpuszczalnika, którym może być woda, spi-
rytus lub eter. Następnie otrzymany roztwór do-
kładnie zmieszać z podstawą. Podstawę stanowi 
mieszanina laktozy i gumy arabskiej w proporcji 
4:1. Jeśli mamy do czynienia z substancją leczniczą 
nierozpuszczalną, to mieszamy ją z podstawą i za-
rabiamy syropem prostym z dodatkiem 10% gli-
ceryny. Otrzymaną masę należy dzielić na granulki 
w taki sam sposób jak pigułki. Gotowy produkt 
należy następnie wysuszyć. Najpierw na powietrzu, 
a potem w suszarce w temperaturze między 300C 
a 400C. Otrzymać możemy bardzo przyjemną po-
stać leku, która zapewne spodobałaby się nie tyl-
ko dzieciom, ale i dorosłym. A granulki mogłyby 

zawierać realną substancję leczniczą w wymaganej 
dawce. 

Pigułki

Po zaanonsowanych w poprzednim akapicie 
granulkach kolej na pigułki (pilulae). Pigułki to na-
sza sztandarowa postać leku, wszak w literaturze 
pięknej i nie tylko, aptekarze nazywani są niejed-
nokrotnie właśnie pigularzami. Mają niezwykłą hi-
storię np. w średniowieczu stosowano jako środek 
przeczyszczający pigułki wytaczane z metalicznego 
antymonu tzw. Pilulae aeternae. Jedna i ta sama pi-
gułka spełniała swoje zadanie wielokrotnie...

Pigułki mogą stanowić bardzo dogodną po-
stać leku recepturowego przystosowanego do in-
dywidualnych potrzeb chorego. Stąd też nie wypa-
da nam nic innego, jak znać tę postać leku i potrafić 
ją wykonać pomimo, że recepty na pigułki już pra-
wie się nie trafiają. Część naszych młodszych kole-
gów po fachu nazwa formy leku „pigułki” kojarzy się 
jedynie z pigułkami z ichtiolem – jednak to nie tak, 
pigułki to coś znacznie więcej. 

Zacznijmy więc od definicji. Są to oczywiście 
leki do użytku wewnętrznego w kształcie kuleczek. 
Z wyglądu „starsze i grubsze siostry” granulek, bo 
masę mają mieć od 50mg do 300mg. Składają się 
z substancji biologicznie czynnej i z takich środków 
pomocniczych, dzięki którym da się uformować 
jednocześnie plastyczną i zarazem dostatecznie 
twardą masę. Z tej masy będziemy mogli wyciąć 
i uformować gotowy produkt. 

Pigułki można również traktować jako „bab-
cie” tabletek. Podobnie jak tabletki zawierają sub-
stancje wypełniające, które w ich przypadku mogą 
stanowić: sacharoza, laktoza, kaolin, talk, ale także: 
drożdże, guma arabska, korzeń lukrecji, korzeń go-
ryczki, wyciągi roślinne, miód, gliceryna, spirytus 
i woda. Dodatkowo Farmakopea sugeruje, że piguł-
ki można powlekać np. balsamem peruwiańskim, 
cukrem, masłem kakaowym itp. Robiąc więc piguł-
kę, możemy rozwinąć wodze naszej technologicz-
nej fantazji pod warunkiem, że otrzymany produkt 
będzie miał odpowiedni czas rozpadu, który okre-
śla Farmakopea. Aby pigułki nie kojarzyły się nam 
jedynie z ichtiolem, poniżej farmakopealne przepisy 
na trzy różne pigułki. Prosimy pamiętać, że w za-
sadzie można na bazie podanych niżej przykładów 
wykonać pigułki z jakimikolwiek innymi substancja-
mi czynnymi.
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Rp 1. Pilulae Acidi arsenicosi*
Acidum arsenicosum 0,1cz.
Extractum Faecis 4,0cz.
Radix Glycyrrhizae pulv. 2,0cz.
Glycerinum 1,0cz.
Aqua q.s.
*nazewnictwo zgodnie z FP III

Rp. 2 Pilulae Ferri carbonici Blaudii
Ferrum sulfuricum oxydatum siccatum 6,5
Natrium carbonicum siccatum 4,5
Saccharum 5,0
Mel q.s.
Talcum q.s.

Rp. 3 Pilulae Ferri carbonici  
cum Acido ascorbinico
Ferrum carbonicum sacch. 20,0
Acidum ascorbinicum 5,0
Glucosum 5,0
Solutio Glucosi 50% q.s.

Wysycenia i wina lecznicze

Ze stałych postaci leku przeskoczymy do po-
staci płynnych, których nieobecność w recepturze 
aptecznej powoduje niejaką melancholię i żal. Cho-
dzi nam mianowicie o wysycenia oraz o wina lecz-
nicze. Zarówno pierwsze jak i drugie w recepturze 
się nie pojawiają, a jednocześnie możemy się z nimi 
w jakiś sposób spotkać ekspediując niektóre suple-
menty diety.

 Pierwsze z nich – wysycenia, to nic innego 
jak wody gazowane. Do lecznictwa wprowadzo-
ne w XV wieku. Któż nie lubi napić się od czasu do 

czasu wody z bąbelkami, a jeśli posiada ona do-
datkowo walor leczniczy to tym bardziej chętnie. 
Czym są wysycenia – Saturationes? Są to roztwory 
soli sodowych i potasowych kwasów organicznych 
przesyconych dwutlenkiem węgla. Przygotowuje je 
się rozpuszczając oprócz substancji leczniczej od-
powiednią ilość węglanu lub wodorowęglanu sodu 
lub potasu i dodając wybrany kwas organiczny np. 
cytrynowy, winowy, octowy, sok z cytryny itp. Pro-
ces należy prowadzić na zimno, powoli, nie sączyć, 
nie przelewać i używać butelek dostatecznie wy-
trzymałych, aby powstający CO2 nie doprowadził 
do ich rozsadzenia. Jeśli nie mamy odpowiednie-
go zamknięcia to są oczywiście preparatami mało 
trwałymi – bo dwutlenek węgla ulotni się całkowicie 
w przeciągu 2 dni. Farmakopea zaleca aby na 100 
części cieczy przyrządzać wysycenie wychodząc 
z 4 części kwaśnego węglanu sodowego lub rów-
noważnej ilości innego węglanu. W doborze od-
powiedniej – stechiometrycznej ilości kwasu może 
nam pomóc tabela 1. 

 
Kolejna zapomniana postać leku to wina lecz-

nicze. Były niegdyś preferowanym lekiem do użytku 
wewnętrznego. Dzięki zawartości alkoholu i garbni-
ków stanowiły dość trwałą postać leku, dodatkowo 
składniki wina w dobry sposób wpływają na eks-
trakcję substancji czynnych z roślin. Samo wino wy-
kazuje działanie i było stosowane jako lek wzmac-
niający (tonicum) oraz środek wzmacniający apetyt 
(stomachicum). 

Jako podstawę win leczniczych FP III poleca 
stosować wino białe otrzymane przez fermentację 
soku wytworzonego ze świeżych winogron o odpo-
wiednich parametrach np. alkohol między 9-13%, 
ogółem kwasów nie więcej niż 7,0g/l, siarczanów 
nie więcej niż 1,5g/l itd. Oprócz tego możemy uży-

Tabela 1. Sugerowane proporcje składników, potrzebne do otrzymania wysyceń. 

Węglany 1 cz. Acetum
Acidum 
citricum

Acidum 
tartaricum

Succus Citri 
recens

Kalium bicarbonicum 10,0 0,64 0,75 8,0

Kalium carbonicum 14,5 0,93 1,08 11,5

Natrium bicarbonicum 12,0 0,75 0,90 9,5

Natrium carbonicum 7,0 0,45 0,52 5,6

►
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wać wina pozbawionego nadmiaru garbnika Vinum 
detannisatum. Otrzymuje się je przez zmieszanie 1 
litra wina z 10ml 10% roztworu żelatyny, wykłócenie 
i po kilkudniowym odstaniu przesączenie. Z prze-
pisów farmakopealnych FP III podaje nam przepis 
na wino pepsynowe. Ciekawym przykładem wina 
leczniczego jest także wino kamforowe – do użytku 
zewnętrznego w przypadku odleżyn (wspólne dzia-
łanie kamfory i garbników z wina). Stanowi emulsję 
kamfory w winie gdzie jako emulgator stosowana 
jest guma arabska. Współcześnie wino lecznicze 
jako podstawę możemy znaleźć w niektórych wy-
robach medycznych do picia o działaniu wzmacnia-
jącym serce.

Studiując literaturę przedmiotu w zakresie 
recepturowych postaci dawnych, można odczuć 
nostalgię za tym co minęło, co czyniło z aptekarza 
specjalistę w zakresie sporządzania efektywnych 
leczniczo, mających również walor smakowy posta-
ci leku. W czasach obecnych nieodparcie odnosimy 
wrażenie, że stajemy się w coraz większym stopniu 

ekspedientami, a nasza wiedza praktyczna jest wią-
zana i determinowana przez różnego rodzaju prze-
pisy, powiedzmy sobie szczerze nie zawsze życiowe. 
A wykonanie leku recepturowego nie opiera się na 
tym, co potrafimy jako technologowie formy, ale 
co możemy selektywnie zrobić, aby nie mieć prob-
lemów podczas kontroli. I na koniec jeszcze jedna 
dygresja: nie będzie postępu w recepturze aptecz-
nej, jeśli nie zaczniemy rozwijać i nauczać receptury 
naszych kolegów lekarzy, ponieważ to co oni napi-
szą, my zrobimy, a tylko wtedy receptura nabierze 
rozpędu. ■

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk

Specjalista Farmacji Aptecznej, Starszy Wykładowca 
Zakład Technologii Postaci Leku 

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Michał J. Nachajski

adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Piśmiennictwo u autorów.

Zespół piłkarski reprezentujący Okręgową 
Izbę Aptekarską w Łodzi wywalczył tytuł Mistrza 
Polski w IV Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb 
Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej, które odbyły 
się w Gniewinie w województwie pomorskim. 

Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów re-
prezentujących okręgowe izby aptekarskie z Łodzi, 
z Gdańska, z Krakowa, z Bielska-Białej, z Katowic, 
z Bydgoszczy, z Poznania i ze Szczecina. Rozgrywki 
odbywały się 18 kwietnia 2015 roku. Zespoły zo-
stały podzielone w wyniku losowania na dwie gru-
py. W pierwszej fazie mecze rozgrywane były na 
przemian. Po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup 
awansowały do fazy półfinałowej. Mecz o trzecie 
miejsce toczył się pomiędzy zespołami reprezentu-
jącymi Śląską Izbę Aptekarską i Beskidzką Okręgo-
wą Izbą Aptekarską. Zwyciężyli piłkarze reprezentu-
jący izbę z  Bielska Białej i to im przypadł brązowy 

medal za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach. Re-
prezentacja izby katowickiej zajęła IV miejsce.

Finałowy mecz zawodów rozegrały zespoły 
reprezentujące Wielkopolską Okręgową Izbę Apte-
karską i Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. Zwy-
cięzcą tego meczu i zdobywcą I miejsca oraz tytułu 
Mistrza Polski został zespół reprezentujący Okrę-
gową Izbę Aptekarską w Łodzi. Drużyna z Wielko-
polski zajęła II miejsce. 

Przywilejem Izby, której reprezentacja wywal-
czyła tytuł mistrzowski jest organizacja zawodów 
w roku przyszłym. Zatem, w 2016 roku gospoda-
rzem V Mistrzostw Polski Okręgowych Izba Apte-
karskich w Piłce Nożnej Halowej będzie Okręgowa 
Izba Aptekarska w Łodzi.

Fotorelacja z tego wydarzenia na stronie 62 
oraz na stronie www.aptekarzpolski.pl ■

ZS

Mistrzowie z Łodzi

sport to zdrowie
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BiBlioteka farmaceuty

Mechanizmy rządzące układem immuno-
logicznym nie są łatwe do zrozumienia. 
Pojmują to dobrze autorzy nowości wy-

dawniczej – podręcznika „Immunologia i immuno-
terapia

Publikacja jest bardzo aktualna. Jak pisze prof. 
Jan Żeromski w swojej przedmowie „Dla czytelnika 
zaawansowanego w problematyce immunologii sta-
nowi prawdziwą ucztę intelektualną, szczególnie ze 
względu na nowinki naukowe zawarte w kolejnych 
częściach książki, zwykle niespotykane w innych pub-
likacjach tego typu.” Jest to bardzo ważne, ponieważ 
zasób leków immunologicznych wzrasta w tempie 
niespotykanym w innych gałęziach farmakologii. 
Przykładowo duży podrozdział poświęcony jest 
przeciwciałom leczniczym i z pewną zadumą stwier-
dzam, że praktycznie żaden z wymienionych w tej 
części książki leków nie był stosowany w lecznictwie 
w czasie, kiedy zakończyłam edukację wyższą. To 
pokazuje tylko, jak istotne jest ciągłe uzupełnianie 
swoich wiadomości. Niemniej dobór prezentowa-
nych treści stara się korespondować z tym, co naj-
bardziej istotne w codziennej pracy lekarza czy też 
farmaceuty. Jak przyznają sami autorzy „Jesteśmy 

jednak świadomi, że konieczne było ograniczenie 
się jedynie do substancji ważnych z punktu widzenia 
praktyki farmaceutycznej.” 

Książka składa się z trzech części. Wstęp – 
podstawy immunologii – jest merytorycznym przy-
gotowaniem do drugiej, największej części książki, 
zatytułowanej „leki immunologiczne”. Uzupełnie-
niem publikacji jest część C, poświęcona technikom 
i metodom immunologicznym. Warto zwrócić uwa-
gę, iż omówiona także takie zagadnienia jak immu-
nopatologia, czyli niedobory i zaburzenia odpor-
ności, w tym choroby autoimmunizacyjne. Ponadto 
immunologia to również transplantologia, która na-
biera coraz większego rozpędu nie tylko na świecie, 
ale również w Polsce.

Szczególna pochwała należy się za oprawę 
graficzną podręcznika. Rozliczne ryciny o dużym 
walorze dydaktycznym są ujednolicone pod wzglę-
dem ikonograficznym i czytelne. Druk w kolorze 
umożliwia zastosowanie technik ułatwiających pre-
zentację i zapamiętywanie wiadomości, takich jak 
wybarwienia tła, czcionki czy wypunktowania i ram-
ki. W wielu miejscach przewijają się także fotografie 
– głównie zdjęcia spod mikroskopu.

Publikacja, uwzględnia szczegółowo leki im-
munomodulujące, biologiczne i szczepionki, su-
rowice i immunoglobuliny, a także produkty po-
chodzenia roślinnego oraz leki przeciwalergiczne. 
Leki zaprezentowane są wraz z nazwą handlową 
z uwzględnieniem preparatów dostępnych w Pol-
sce. Pozostałe wiadomości obejmują takie infor-
macje jak wzór chemiczny, wskazania, mechanizm 
działania – często w postaci zilustrowanej ryciną – 
oraz dawkowanie. Wiele miejsca poświęcono szcze-
pionkom, włącznie z omówieniem podstawowych 
cech choroby, przeciwko której skierowana jest 
szczepionka takich jak droga przenoszenia, okresu 
inkubacji, możliwe następstwa szczepienia czy sku-
teczność szczepionki.

Podsumowując, należy zgodzić się z rekomen-
dacjami zawartymi w przedmowie, iż „Immunologia 
i immunoterapia” jest „oryginalnym dziełem”, które 
„przedstawia immunologię w kontekście dostępnej 
skarbnicy leków”. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

Angelika Vollmar, Ilse Zuendorf, Theodor Dingermann  
Redakcja naukowa I wydania polskiego: Jan Żeromski

Wydawnictwo Medpharm Polska, 2015 r., 
473 stron, oprawa twarda

Immunologia 
i immunoterapia
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(Ewa Sitko) Mój mąż, zapalony 
(świadomie używam tego 
określenia) piechur i tury-
sta, podzielił się ostatnio 
refleksją związaną z ekwi-
punkiem zabieranym na 
wędrówki. Odniósł się do 
zapałek. Przypomniał, z ja-
ką uwagą były zawsze pa-
kowane, jak mocno zabez-
pieczone przed zawilgoce-
niem. Każdy spotykany na 
szlaku turysta, a było ich 
wielu, miał przy sobie ta-
ki zabezpieczony pakiecik 
i umiał w różnych, czasami 
trudnych warunkach pogo-
dowych z niego skorzystać. 
Teraz na szlaku turystów 
jakby zdecydowanie mniej, 
a ich wyposażenie jest bar-
dzo profesjonalne – to już 
nie zapałki, ale krzesiwa 
turystyczne: magnezowe, 
dwurdzeniowe, wieczne 
zapałki itp. Korzysta się  

z nich z dużą łatwością, są 
skuteczne, nie trzeba się 
męczyć.

Ta rzucona na margi-
nesie rozmowy myśl zako-
twiczyła się w mojej głowie 
i nie chce odejść. Oczywi-
ście nie chcę zachęcać Pani 
do rozmowy o turystach, 
ale o cechach koniecznych 
do wzniecania ognia – we-
wnętrznego ognia. Ognia 
zainteresowania, ognia po-
znawczego i ognia, nazwij-
my to, społecznikowskiego.

(Magdalena Bucior) Pani Ewo, 
mówi się, że potrzeby ge-
nerują umiejętności. Można 
więc wypowiedzieć zdanie, 
że brak ognia wewnętrz-
nego jest związany z bra-
kiem potrzeby. Co sprawia, 
że niektórzy ludzie (w tym 
oczywiście także apteka-
rze) niosą ten ogień w so-

bie, a w innych jakby go 
mniej? Czy to kwestia tyl-
ko cech osobowościowych, 
czy też środowiska? A jeże-
li środowiska, to jakie po-
winny być w tym zakresie 
oddziaływania środowiska 
aptekarskiego – co zrobić, 
aby młodym aptekarzom 
chciało się w sobie ten we-
wnętrzny ogień wzniecać 
i podtrzymywać?

(E) Zanim zaczniemy odpowiadać 
na pytania, to chciałabym 
podzielić się kilkoma ogól-
niejszymi uwagami. Myślę, 
że zarysują one tło, na któ-
rym wyraźniej widoczne 
będą nasze spostrzeżenia. 
W mojej ocenie obraz mło-
dego pokolenia jest zróż-
nicowany. Z jednej strony 
słyszymy głosy na temat 
zniechęcenia młodych lu-
dzi, fal migracji, poczucia, 

Iskierka,  
pochodnia, ognisko

czyli słów kilka o tych, którzy płoną 

i o tych, którzy nie

►
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że w realiach naszego kraju 
trudno jest się usamodziel-
nić. Z drugiej obserwujemy 
otwartość młodych na Eu-
ropę, ich doskonałą znajo-
mość języków obcych, de-
terminację, z jaką chcą być 
obecni na zachodnich ryn-
kach pracy, brak komplek-
sów w tym zakresie. 

Podobnie złożone są 
zależności, które kształtu-
ją wewnętrzny ogień. Na 
jego powstanie wpływają 
i czynniki osobowościowe, 
i środowiskowe, i wzajemne 
między nimi oddziaływanie. 
Należy podkreślić, że każda 
okoliczność środowiskowa 
jest interpretowana zgod-
nie z własnym skryptem 
życiowym. Na przykład 
ograniczenia finansowe dla 
jednych będą bodźcem do 
szukania możliwości ich po-
konania, wręcz katalizato-
rem przedsiębiorczości, dla 
innych – ostatecznym argu-
mentem na rzecz zrezyg-
nowania ze swoich planów. 
Wieloczynnikowość w ro-
dzeniu się „wewnętrznego 
ognia” jest równocześnie 
tym, co bardzo mnie cieszy, 
bo uwalnia nas od determi-
nizmu np. środowiskowego. 

(M) Chcę wrócić do zdania wy-
powiedzianego na począt-
ku rozmowy – brak ognia 
wewnętrznego jest zwią-
zany z brakiem potrzeby. 
Czy młodzi ludzie, apteka-
rze nie dostrzegają zagro-
żenia związanego z utratą 
np. wartości i dlatego „nie 
płoną”? Ogień społeczni-
kowski ich nie trawi, bo nie 
ma refleksji nad obecnoś-
cią i ważnością określonych 

wartości w konkretnych roz-
wiązaniach prawnych?

(E) Odpowiedź na to pytanie 
wiąże się z kontekstem po-
lityczno– gospodarczym, 
w jakim dorasta młodsze 
pokolenie. Wartości takie 
jak wolność słowa, prawo 
do samostanowienia, pra-
wa pracownicze wydają 
się być dla nich oczywiste. 
Młodzi ludzie nie mają do-
świadczenia, że to wartości,  
o które kiedyś trzeba było 
walczyć, że nie zawsze były 
realizowane, że są na przy-
kład zdobyczą systemów 
demokratycznych. A prze-
cież wartości nie są dane raz 
na zawsze. Trzeba zabiegać 
o to, aby pojawiały się na 
przykład w konkretnych 
rozwiązaniach prawnych 
regulujących charakter wza-
jemnych zobowiązań pań-
stwa i obywatela. Dopiero 
sytuacja zanegowania war-
tości, zagrożenie ich utratą 
sprzyjają uświadomieniu 
sobie, jak bardzo są ważne 
i jak istotne jest ich chro-
nienie. Młode pokolenie nie 
doświadczyło, na szczęście 
oczywiście, konieczności za-
walczenia o wartości zwią-
zane na przykład z prawem 
do przedsiębiorczości i nie 
ma poczucia, że o to pra-
wo należy dbać, a o jeszcze 
korzystniejsze warunki jego 
spełnienia – ustawicznie za-
biegać. 

(M) Cały czas wybrzmiewa we 
mnie pytanie, czy nieko-
rzystne okoliczności ze-
wnętrzne, poczucie braku, 
niedostatku są wystarcza-
jącym przyczynkiem do 

podejmowania wysiłku, 
„zapalenia ognia”? Na ile 
skłonność do minimalizo-
wania lub maksymalizowa-
nia wysiłku jest wynikiem 
zewnętrznych okoliczności 
(prawnych, ekonomicz-
nych, politycznych), a na ile 
cechą od nich niezależną? 
Czy można powiedzieć, ze 
upowszechnia się unikanie 
wysiłku, brak gotowości do 
rozniecenia w sobie we-
wnętrznego ognia? 

(E) Z całą pewnością to, jaki cha-
rakter funkcjonowania za-
wodowego młody człowiek 
wybierze, jest uwarunkowa-
ne, tak jak powiedziałyśmy, 
wieloczynnikowo: i cechami 
osobowościowymi, i mo-
delowaniem rodzinnym 
w tym zakresie, i realnymi 
możliwościami finanso-
wymi. Nieść ogień można 
na różne sposoby: można 
być aptekarzem niezwykle 
pacjentom oddanym, ale 
unikającym zaangażowania 
w inicjatywy na przykład 
samorządu aptekarskiego 
lub działania polityczne. Tak 
więc gotowość do wzbudze-
nia w sobie wewnętrznego 
ognia zawsze rozpatrywa-
łabym w kontekście indy-
widualnym – historii kon-
kretnego człowieka. Z całą 
pewnością pokolenie, które 
pamięta wielki społeczny 
zryw lat osiemdziesiątych, 
teraz będzie miało niedo-
syt. Ale pamiętajmy o bar-
dzo licznych działaniach lo-
kalnych, organizacjach po-
zarządowych, które działają 
na rzecz małych społeczno-
ści, o ważnych projektach 
edukacyjnych, nierzadko 

►
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realizowanych przez mniej 
znaczące, wydawałoby się, 
ośrodki badawcze, które 
są trampoliną do sukce-
sów na europejskich ryn-
kach pracy. Chociażby one 
są wyrazem wciąż obecnej 
gotowości do wysiłku, tyl-
ko już w innym obszarze, 
w innym (co nie oznacza –  
w mniejszym) zakresie. 

(M) Wróćmy więc do analizy 
czynników, które warunku-
ją wewnętrzny ogień. Jako 
jeden z pierwszych wymie-
nia Pani uwarunkowania 
osobowościowe. Przy ich 
analizowaniu warto posił-
kować się tak zwaną wielką 
piątką, czyli pięcioczynniko-
wym modelem osobowości 
autorstwa Paula Costa i Ro-
berta McCrae [1]. Natężenie 
danej cechy umiejscawia ją 
na kontinuum, opisanym 
właśnie przez cechę i jej 
przeciwieństwo. Wśród 
czynników osobowości wy-
mienia się neurotyczność, 
rozumianą jako emocjo-
nalne niezrównoważenie  
i skłonność do przeżywania 
negatywnych emocji oraz 
podatność na stres. Przeci-
wieństwem neurotyczności 
jest stałość emocjonalna. 
Kolejny czynnik – ekstra-
wersja – odnosi się do po-
ziomu aktywności, energii 
oraz zdolności do doświad-
czania pozytywnych emocji. 
Osoba silnie ekstrawertyw-
na jest towarzyska, serdecz-
na, aktywna, poszukuje do-
znań, potrafi zachować się 
asertywnie. 

(E) W takim razie myślenie o og-
niu jako prezentowaniu sil-

nej motywacji do wykona-
nia działania będzie bliskie 
właśnie osobom ekstrawer-
tywnym?

(M) Tak, ale równie istotną ce-
chą wydaje się być otwar-
tość na doświadczenie, 
rozumiana jako ciekawość 
poznawcza, tolerancja na 
nowe rzeczy i tendencja do 
pozytywnego wartościo-
wania doświadczeń życio-
wych oraz, kolejny czynnik, 
sumienność. Sumienność 
opisuje się w perspekty-
wie działań zorientowanych 
na cel. Osoba sumien-
na jest zdyscyplinowana  
i obowiązkowa. Piąty czyn-
nik tworzy ugodowość (an-
tagonizm). Duża ugodo-
wość to zaufanie, altruizm, 
prostolinijność, ustępliwość 
i skromność. Jak widać 
pewne cechy osobowości 
sprzyjają niesieniu i pielęg-
nowaniu w sobie ognia spo-
łecznikowskiego, inne – na 
przykład poznawczego. Po-
nownie mówimy tu nie o li-
niowych zależnościach, ale 
o pewnych konstelacjach, 

które służą „rozniecaniu 
i niesieniu ognia”.

(E) Dwukrotnie zwraca Pani 
uwagę na aspekt poznaw-
czy jako jedno z źródeł 
wewnętrznego ognia. Ja 
myślę wręcz o ciekawości 
poznawczej jako starannie 
przygotowanym, gotowym 
do użycia, niezależnie od 
warunków, „spiritus mo-
vens” tego ognia. 

(M) Jeżeli tak, to należałoby ży-
czyć sobie, aby młodzi lu-
dzie (i nie tylko młodzi) mieli 
w sobie ten poznawczy zryw, 
chcieli badać, mierzyć się  
z wyzwaniami, przekraczać 
granice, kreować rzeczywi-
stość. Przyszłość wszystkich 
zawodów rysowałaby się 
wtedy niezwykle obiecują-
co. O ile mniej byłoby wte-
dy marnotrawionej ener-
gii na chybione działania, 
nieprzygotowane decyzje. 
Zbiorowa mądrość, jako 
efekt synergii poznawczej, 
pozwalałaby szybciej i efek-
tywniej się rozwijać.

Tylko sytuacja, która interpretowana 

jest jako wyzwanie (a więc znacząca, 

z możliwością realnego rozwiązania,  

nie łatwa, ale też nie o paraliżującym 

stopniu trudności) jest w stanie wzniecić  

ten wewnętrzny żar. 
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(E) Pani Magdo, to obraz pożą-
danej rzeczywistości, ale 
na ziemię sprowadzają nas 
bezwzględne wyniki badań. 
Coraz więcej ludzi cechuje 
wyuczona bezradność po-
znawcza. Na jej syndrom 
składają się:
• deficyt motywacyjny 

– maleje skłonność do 
inicjowania działania, 
apatia.

• deficyt emocjonalny – 
pogorszenie nastroju, 
np. pojawienie się na-
stroju depresyjnego.

• deficyt poznawczy – ob-
niżenie zdolności radze-
nia sobie w problemami 
w innych, kontrolowal-
nych sytuacjach.

Nie chcę wskazywać 
na przyczyny tego zjawi-
ska, tylko na efekt – „[…] 
Ludzie w stanie wyczerpa-
nia poznawczego nie są ani 
motywowani, ani zdolni do 
generowania nowych pro-
gramów aktywności (deficyt 
motywacyjny i poznawczy) 
[2]. Ich kondycję osłabia 
również niskie poczucie 
skuteczności i kontroli.

(M) Właśnie, dobrze, że zwróciła 
Pani wagę na słowo „poczu-
cie”. Bo to ono, a nie wiedza, 
intelektualne przekonanie 
na temat własnych kompe-
tencji są tutaj kluczowe. Są 
ludzie, którzy mają wiele 
obiektywnych przesłanek 
świadczących o ich własnej 
skuteczności, a mimo to nie 
mają o niej przekonania. 
I odwrotnie, są tacy, którzy 
nawet pomimo niewielu do-
brych doświadczeń wierzą, 
że sobie poradzą. 

Wyuczona bezrad-
ność poznawcza rodzi się 
w określonych sytuacjach – 
na przykład wykonywania 
zadań, których cel jest nie-
jasny i wydaje się być bez 
znaczenia, zdarzeń, które 
budują przekonanie, że np. 
nepotyzm ma większą siłę 
niż fachowość. Kiedy mówi-
my o zobowiązaniach decy-
dentów względem młodych 
pracowników – to podkre-
ślajmy ogromne znaczenie 
budowania takich ram ich 
pracy, które sprzyjają sen-
sowności działania, krea-
tywności, przyjmowaniu 
odpowiedzialności i cho-
ciażby współtworzeniu celu. 

(E) Zaznaczyłyśmy już wpływ 
czynników osobowościo-
wych na otwartość na dzia-
łanie, co z czynnikami śro-
dowiskowymi?

(M) Na pewno ważny jest prze-
kaz rodzinny, służący wzbu-
dzaniu „ognia”. Również ten 
przekaz może działać na 
wielu poziomach. Przeko-
nanie, że tak należy robić, 
bo takie działania obserwo-
waliśmy u swoich rodziców 
jest efektem bardzo ważne-
go modelowania, które jest 
rodzajem uczenia się: dzieci, 
w biegu życia rodzinnego, 
„na żywo” doświadczają 
wiary opiekunów i w siebie, 
i w ich aktywności. To po-
budza przekonanie o włas-
nej skuteczności i procen-
tuje na przyszłość. Rodzice 
nie są oczywiście jedynymi 
osobami, które modelują 
nasze zachowanie. Mogą 
robić to inni: przyjaciele, 

współpracownicy. W opisie 
modelowania rodzinne-
go nie możemy pominąć 
tradycji aptekarskich prze-
kazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Na łamach 
Aptekarza Polskiego poja-
wiają się artykuły opisujące 
historię takich rodów. Przy-
wołam chociażby obszerny 
materiał z lutego 2014 zaty-
tułowany: „Łazowscy – ród 
polskich aptekarzy”. 

(M) W perspektywie wpływu śro-
dowiskowego znaczenie ma 
również sposób formułowa-
nia zadań i celów. Zadania 
zbyt trudne frustrują i skła-
niają do wycofywania się 
z prób ich rozwiązania, a za-
dania zbyt łatwe, z którymi 
radzimy sobie bez trudu, 
nie dają radości. Sytuacja, 
w której, wydawałoby się, 
nic już zmieniać nie trzeba, 
usypia i rozleniwia. Tylko sy-
tuacja, która interpretowana 
jest jako wyzwanie (a więc 
znacząca, z możliwością 
realnego rozwiązania, nie 
łatwa, ale też nie o parali-
żującym stopniu trudności) 
jest w stanie wzniecić ten 
wewnętrzny żar. Stawianie 
przed młodymi adeptami 
zawodów wyzwań, które 
sprzyjają przetwarzaniu in-
formacji i tworzeniu nowych 
reguł wydaje się szansą na 
pobudzenie ich osobistej 
aktywności. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

[1] David G. Myers „Psychologia społeczna”, 
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, Wyda-
nie I

[2] Tomasz Jarmakowski, Zakład Psychologii 
Społecznej i Organizacji Instytut Psycholo-
gii UŁ „Style atrybucji a reakcje na własną 
porażkę – projekt badań własnych”
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Czytelnicy kolejnych cyklów 
historycznych, zamieszcza-
nych na łamach „Aptekarza 

Polskiego”, a szczególnie „Apteka 
była, jest i będzie…” oraz „Historia 
farmacji uczy nas…” zwrócili za-
pewne uwagę, że druga połowa 
lat trzydziestych XX wieku była 
dla aptekarstwa czasem wyjątko-
wym. Drastyczne zmiany ekono-
miczne, społeczne i polityczne, 
które zachodziły w otaczającym 
ówczesnych farmaceutów świe-
cie, nie pozostawiały działaczy 
zawodowych w tyle. Wręcz prze-
ciwnie: rozmach z jakim tworzono 
wówczas wizję „nowej apteki” po 
dziś dzień robi wielkie wrażenie, 
pozostając równocześnie drogo-
wskazem dla aptekarstwa począt-
ku XXI wieku, trapionego podob-
nymi jak przed kilkudziesięciu laty 
problemami.

W dwóch poprzednich 
częściach cyklu „Lepsza, dosko-
nalsza, szlachetniejsza…” omówili-

śmy dwie rozwijające się w latach 
trzydziestych XX wieku inicjaty-
wy. Pierwszą była idea utworze-
nia przy każdej polskiej apte-
ce laboratorium analitycznego, 
w którym można byłoby badać 
żywność oraz pobierać i prowa-
dzić tzw. „analizy fizjologiczne”: 
krwi, kału, moczu… [1]] Inicjaty-
wą drugą było uczynienie z apte-
ki placówki zdrowia publicznego, 
gotowej w każdego chwili stawić 
czoła atakowi wroga, przepro-
wadzonemu za pomocą broni 
chemicznej. [2] Trzecia inicjaty-
wa, będąca tematem niniejsze-
go opracowania, była po części 
związana z pierwszą. Działacze 
zawodowi, a szczególnie Polskie-
go Powszechnego Towarzystwa 
Farmaceutycznego działającego 
wespół z Warszawskim Towarzy-
stwem Farmaceutycznym, doszli 
bowiem do wniosku, że rangę 
i prestiż polskiej apteki podniesie 
także jej włącznie w działalność 
naukową! Idei tej patronowali: 

znany Czytelnikowi „Aptekarza 
Polskiego” profesor Bronisław 
Koskowski, wykładowca war-
szawskiego Wydziału Farmaceu-
tycznego i prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów 
Farmaceutycznych przy Uniwer-
sytetach w Polsce oraz magister 
farmacji Wacław Sokolewicz, na-
czelnik Wydziału Nadzoru Far-
maceutycznego w Ministerstwie 
Opieki Społecznej. W podpisanej 
wspólnie odezwie, zatytułowanej 
„Utrzymujmy kontakt z nauką!”, 
opublikowanej w roku 1937 na 
łamach „Wiadomości Farmaceu-
tycznych”, wymienieni działacze 
pisali: szeroki ogół farmaceu-
tyczny przejawia, jak dotąd, zbyt 
małe zainteresowanie zagadnie-
niami natury naukowej. (…) Wielu 
farmaceutów zatracając wszelkie 
zainteresowania naukowe daje, 
niestety, dowód niezrozumienia 
konieczności stałego uzupełniania 
zdobytej wiedzy na studiach uni-
wersyteckich, a stan taki jest rów-

Lepsza, doskonalsza, 
szlachetniejsza…

aPteka 
– miejscem pracy naukowej
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noznaczny z cofaniem się wstecz. 
Na koniec apelu zaś dodawano: 
gdy wszyscy członkowie zawodu 
utrzymają stały kontakt z nauką, 
wtedy podniesie się stan wiedzy 
i osiągniemy wspólnym wysiłkiem 
światły cel, jaki przyświecał refor-
matorom studiów farmaceutycz-
nych. Spełnienie tego zadania jest 
naszym obowiązkiem zawodowym 
i obywatelskim. 

W podobnym tonie wypo-
wiadał się profesor Koskowski 
na łamach czasopism aptekar-
skich, publikując rozliczne ese-
je. W „gwiazdkowym” numerze 
„Wiadomości Farmaceutycznych” 
z 1936 roku pisał: niewątpliwie 
przed aptekarzem zamieszkałym 
na prowincji roztacza się szeroki 
horyzont działalności naukowej, 
przemysłowej i obywatelskiej. 

Potrzebę pracy naukowej 
w aptekach widzieli również szere-
gowi aptekarze, zdając sobie jed-
nak sprawę, że warunki finansowe 
większości polskich aptek nie po-
zwolą na jej prowadzenie. Magi-
ster Abram Ruff, właściciel apteki 
w Klecku, opublikował w roku 
1936 na łamach „Wiadomości 
Farmaceutycznych” esej, zatytu-
łowany „Ważny czynnik hamują-
cy pierwiastek naukowy apteki”: 
gdyby w chwili obecnej powiedzia-
no, że współczesna apteka może 
funkcjonować bez dokonywania 
analiz środków leczniczych, pro-
duktów spożywczych, wody i t.d., 
to byłoby to, ni mniej ni więcej, 
tylko zamachem na zdrowie pub-
liczne i w ogóle na to wszystko, co 
jest niezbędne dla żywotnych po-
trzeb człowieka, a także i istnienia 
samej apteki. Zdaniem magistra 
Ruffa sam fakt konieczności pracy 
naukowej w aptece nie podlega 
wątpliwości, jest on jednak trudny 
do wdrożenia w codzienne życie 
z przyczyn prozaicznych: powia-

dają, że nasi magistrzy, wstępując 
do apteki, przeradzają się zupeł-
nie. Zajmują się wyłącznie przy-
rządzaniem i ekspedycją lekarstw 
według recept, a strona naukowa 
ich działalności pozostaje na ubo-
czu. Przyczyną tego stanu rzeczy, 
w ślad za którym stawiano apte-
karzom poważne zarzuty, nie jest 
jednak brak chęci działania, a po 
prostu brak czasu, wynikający ze 
zbyt szczupłej ilości personelu 

Ilustracja 1-4.
Apele Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

zamieszczane w roku 1939 na łamach organu prasowego:  
„Wiadomości Farmaceutycznych”.

aptecznego: przypuszczam, że ci, 
którzy czynią takie zarzuty ma-
gistrom, gdyby byli bliżsi aptek 
i przyglądali się, jak w nich upływa 
dzień pracy, inne wypowiadaliby 
w tej materji zdanie. 

W podobnym tonie wypo-
wiadał się doktor farmacji Alfred 
Denizot, mówiąc w grudniu 1938: 
wegetująca dzisiaj w ciężkich 
warunkach materialnych apteka 
stawia heroiczne wprost wysił-

►
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nie docenia wielkiej przemiany, ja-
kiej uległa farmacja polska w ciągu 
ostatnich lat kilkunastu. Nie zdaje 
sobie sprawy, że dzisiejszy farma-
ceuta – to nie tylko aptekarz, przy-
rządzający i wydający leki w swej 
oficynie, lecz zarazem chemik sani-
tarny, chemik higienista, który ma 
odpowiednie kwalifikacje, aby (…) 
współdziałać w budowie potężne-
go gmachu higieny. Dziś nadszedł 
moment, by społeczeństwu o tem 
powiedzieć. Nie słowem, nie pustą 
reklamą, lecz czynem. Na czym 
miał ów czyn polegać? Plany były 
imponujące: Sekcja naukowa przy 
Warszawskim T-wie Farmaceu-
tycznem, chcąc Was pobudzić do 
tego czynu, przystępuje do akcji 
badania stanu sanitarnego wody 
w Polsce. Władze Podsekcji pre-
cyzowały: chcemy, aby każdy apte-
karz – w mieście, czy na prowincji, 
w zamożnem osiedlu, czy zapad-
łej wsi – poświęcił trochę czasu 
tej pracy, co w sumie może dać 
efekty mające nieocenione wprost 
znaczenie dla prac nad uzdrowot-
nieniem kraju. Organizatorzy ak-

cji wychodzili przy tym naprzeciw 
problemom, o których pisali cy-
towani powyżej przedstawicie za-
wodu: braku czasu i niedomogach 
finansowych. Pracami postaramy 
się pokierować tak, aby nie wyma-
gały one kosztownych urządzeń 
i przyrządów; mamy na widoku 
jedynie oznaczenia zasadnicze, 
nie wymagające specjalnej precy-
zji w eksperymentowaniu. A prze-
dewszystkiem dostarczymy tak 
ścisłych wskazówek, że nie będzie 
mogło być mowy o jakichkolwiek 
trudnościach w przeprowadzeniu 
zadania. Apel kończyło zdanie 
pełne fantazji, pisane z pewnością 
piórem pełnym temperamentu – 
profesora Koskowskiego, jednego 
z sygnatariuszy odezwy: Koledzy! 
Jesteśmy pewni, że na nasz apel 
zgłoszą się dziesiątki, setki tych, 
którzy chcą tchnąć nowego ducha 
w przygaszone ognisko swej oficy-
ny, a dla społeczeństwa wykonać 
rzecz dobrą i pożyteczną, którą 
napewno potrafi ocenić. Wzywa-
my Was do czynu nie my, to Zawód 
Was wzywa.

ki w kierunku sprostania swym 
trudnym obowiązkom społecz-
nym w służbie zdrowia publicz-
nego, bowiem apteka dzisiejsza 
to nie tylko placówka sanitarna, 
utrzymująca zdrowotność społe-
czeństwa, ale zarazem placówka 
obrony narodowej, zdolna współ-
działać w obronie przeciwlotniczo-
-gazowej. Jak jednak zastrzegał: 
jakżeż apteka w dzisiejszych wa-
runkach istnienia może sprostać 
powyższym zadaniom, skoro tak-
sa aptekarska przewiduje taki zysk, 
że nie wystarcza niekiedy na opę-
dzenie nawet pierwszych potrzeb 
życiowych farmaceuty. Po czym 
dodawał z nutą rezygnacji: czyż 
wysoki poziom wykształcenia far-
maceuty, wysokie wymagania Far-
makopei polskiej [3] i piękna rola 
apteki jako placówki sanitarnej nie 
wydają się być tylko pobożnym żą-
daniem naszych władz bez wido-
ków realizacji?

Jednak „nasze władze” nie 
dawały za wygraną, a bezpośred-
niemu zbliżeniu farmacji apte-
karskiej i naukowej miało służyć 
powołanie w lutym 1935 Sekcji 
Naukowej przy Warszawskim To-
warzystwie Farmaceutycznym. 
W miesiąc później, w obrębie 
Sekcji, powstała pierwsza Pod-
sekcja: Badania Żywności i Wody, 
której dokonania można uznać za 
jedno z najciekawszych osiągnięć 
polskiego środowiska aptekar-
skiego w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego! Już wkrótce 
po utworzeniu, władze Podsekcji 
zwróciły się do wszystkich pol-
skich aptekarzy z nietuzinkowym 
apelem zatytułowanym „Przystę-
pujemy do badania wody w Pol-
sce!”. Pierwsze słowa odezwy są 
podsumowaniem tego wszystkie-
go, o czym piszemy w cyklu „Lep-
sza, doskonalsza, szlachetniej-
sza…”: społeczeństwo (…) nie widzi, 

Ilustracja 5
Pracownia analityczna apteki Ośrodka Zdrowia przy Państwowej Fabryce 

Amunicji w Skarżysku. „Kronika Farmaceutyczna” 1936, nr 11, s. 152. ►
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Jak wyglądał odzew „kole-
gów”? W dwa lata po wydaniu 
odezwy pisano: zgłosiło się (…) 
zaledwie 5% ogólnej ich liczby; 
ci jednak, instruowani przez Pod-
sekcję Badania Żywności i Wody, 
przeprowadzili zamierzone ba-
dania. Garstce tej dziękowano 
za zaangażowanie i określono 
jako żarliwych zwolenników prac 
sanitarno-społecznych aptekar-
stwa. Jak donosiły „Wiadomości 
Farmaceutyczne” praca odbywała 
się w dwóch etapach. Zgłaszający 
się otrzymali arkusze, na których 
podawali opisy studzien lub tp. 
zbiorników wody, które zamierzali 
zbadać, po czym – po nadesłaniu 
tych opisów – dostawali „Instrukcję 
do badania wody pod względem 
fizycznym i chemicznym”, według 
której badali wodę z opisanych 
zbiorników.

Wyniki badań podane zo-
stały do wiadomości ogółu far-
maceutów w roku 1937 i 1938, na 
łamach „Wiadomości Farmaceu-
tycznych”. Władze Podsekcji Ba-
dania Żywności i Wody publikując 
wyniki kolejnych analiz wyrażały 
nadzieję, że pobudzą one wszyst-
kich aptekarzy, a przede wszystkim 
tych, którzy nie słyszeli naszego 
apelu, do prac sanitarno-społecz-
nych w terenie. (….) nadchodzą bo-
wiem czasy – zastrzegano – że aby 
utrzymać się na powierzchni, nie 
dość jest wykonywać jak najlepiej 
swój zawód, trzeba dać z siebie 
coś więcej, trzeba przyczynić się 
czynem do podniesienia społecz-
ności na wyższy stopień kultural-
ny. Zdaniem zaś władz Podsekcji 
aptekarz (…) najlepiej spełni swą 
rolę społeczną przyczyniając się 
do podniesienia higieny najbliż-
szej okolicy. 

Rezultaty badań osiemna-
stu wód studziennych, rozsia-
nych na terenie całej II Rzecz-

pospolitej, „Wiadomości Farma-
ceutyczne” ogłosiły w siedmiu 
częściach. Wyniki podzielono na 
„Badania wody fizyczne” i „Bada-
nia wody chemiczne”. Pierwsza 
grupa obejmowała temperaturę 
świeżo pobranej wody, zapach 
przed i po podgrzaniu, barwę 
oraz mętność („przezroczystość” 
jak wówczas mawiano). Badania 
chemiczne obejmowały nato-
miast określenie odczynu, twar-
dości w stopniach niemieckich 
i francuskich, zawartość chlorków 
oraz utlenialność. Oceniano rów-
nież obecność trzech form azotu: 
amoniaku, azotanów (III) i azo-
tanów (V), które po dziś dzień 
są najważniejszymi wskaźnikami 
zanieczyszczenia wód ściekami 
bytowo-gospodarczymi. Wyniki 
badań były ponadto opatrzone 
szczegółową charakterystyką 
studni. Uwzględniano w niej lo-
kalizację ujęcia, sposób ocemb-
rowania i czerpania wody, głębo-
kość studni, wysokość słupa wody 
i szerokość otworu studziennego. 
Nie zapomniano o ewentualnym 

sąsiedztwie i odległości od źró-
deł ścieków: najbliższych zabu-
dowań, ustępów, ulic, dołów klo-
acznych, poideł dla zwierząt etc. 
Przekazywano także szczegółowe 
dane o ilości osób korzystających 
z badanej wody studziennej. In-
formowano ponadto, czy w ostat-
nim czasie, na skutek spożywania 
wody z danej studni, wystąpiły 
jakiekolwiek objawy chorobowe. 
W publikowanych raportach zna-
lazło się także miejsce na opis od-
czuć konsumentów, dotyczących 
smaku wody pitnej. Charaktery-
stykę studni częstokroć opatry-
wano adnotacją: woda nie była 
do tej pory przez nikogo badana. 
W kilku przypadkach farmaceuci 
dodawali dumnie: pierwsze ba-
danie przeprowadziła apteka lub 
pierwsze badanie przedsięwzięła 
apteka. 

Autorką największej licz-
by analiz była wspomniana już 
w pierwszej części cyklu „Lepsza, 
doskonalsza, szlachetniejsza…” 
magister Regina Kapitańczy-

Ilustracja 6
Uroczystość otwarcia ośrodka zdrowia i apteki w Drwalewie.  

„Kronika Farmaceutyczna” 1937, nr 22, s. 283.

►
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kowa, która w „Wiadomościach 
Farmaceutycznych” datowanych 
na 30 października 1938 ogłosiła 
publikację naukową zatytułowa-
ną „Wyniki badania chemicznego 
i bakteriologicznego wód stu-
dziennych na terenie wsi Drwa-
lew (pod. grójecki)”. W nowo 
otwartej aptece, przeprowadziła 
ona analizy aż dwunastu wód stu-
dziennych, chcąc – jak pisała we 
wstępie – podkreślić możność uży-
teczności aptek przy ocenach wody 
z punktu widzenia higieny, oraz 
wykazać, że nawet wiejskie apteki, 
wyposażone w niekoniecznie obfi-
te środki laboratoryjne, są w stanie 
przeprowadzić takie analiz bardzo 
prostymi metodami chemicznymi 
i przy pomocy nieskomplikowanej 
aparatury, przyczyniając się w ten 
sposób w swych najbliższych okrę-
gach do podniesienia stanu zdro-
wotności mieszkańców. Badania 
magister Kapitańczykowej były 
wyjątkowe, gdyż – jak wskazuje 
tytuł – przeprowadziła także ana-
lizy bakteriologiczne, a to dzięki 
istniejącemu na miejscu Instytuto-
wi Serologiczno-Bakteriologiczne-
mu Firmy Klawe. Autorka zastrze-
gała jednak, że każda apteka ma 
możność jakościowych i ilościo-
wych badań chemicznych, które 
zupełnie wystarczają do ogólnej 
oceny przydatności wody do picia 
i użytku domowego. Natomiast 
w podsumowaniu swych badań 
autorka pisała: tylko trzy (…) stud-
nie (…) posiadają wodę zdatną do 
picia bez zastrzeżeń. Reszta zba-
danych przeze mnie studzien tak 
ze względu na wyniki badań ich 
wód, jak i budowę zewnętrzną, 
winna ulec pogłębieniu. Kapitań-
czykowa słusznie wnioskowała, 
że obecność w znacznych ilościach 
substancji gnilnych, związków or-

ganicznych i bakteryj coli nasuwa 
możliwość zanieczyszczenia tych 
wód z pobliskich ścieków domo-
wych, chlewów lub ubikacji, z po-
wodu niedostatecznej grubości 
ziemi filtrującej. Ponadto autorka 
podawała bardzo trafne środki 
zaradcze: w wypadkach niemoż-
ności wywiercenia głębszych stu-
dzien (…) należałoby studnie płyt-
kie oczyścić przez wybieranie za-
mulonego dna, dezynfekować od 
czasu do czasu wapnem, a poza 
tym używać stale do picia tylko 
wodę w stanie przegotowanym.

Na fali zainteresowania te-
matem badania wód studzien-
nych „Wiadomości Farmaceu-
tyczne” opublikowały w roku 
1936 artykuł autorstwa magistra 
Edwarda Łukaszewicza, z labora-
torjum apteki Jagiełłowicza w Sos-
nowcu, w którym autor – szerego-
wy aptekarz – przedstawił metodę 
pozwalającą na szybkie i dokładne 
zbadanie wody na obecność zanie-
czyszczeń i trucizn, oraz pozwala-
jącą na określenie potrzebnej ilości 
chloru do odkażania wody. Magi-
ster Łukaszewicz podał szczegó-
łowe instrukcje na prowadzenie 
pomiarów temperatury, „przej-
rzystości”, zabarwienia, zapachu, 
odczynu, zawartości amoniaku, 
azotynów, chlorków, rtęci i innych 
metali ciężkich, arsenu, cyjanków, 
alkaloidów oraz iperytu. Ponad-
to przedstawione zostały zasady 
opinjowania przydatności wody na 
podstawie uzyskanych wyników 
oraz określenia ilości podchlorynu, 
potrzebnego do odkażania wody. 

Nie będę nawoływał Czy-
telników „Aptekarza Polskiego” 
do prowadzenia w naszych ap-
tekach analiz wody studziennej, 
pomimo że są to pomiary łatwe, 
a dzięki rozwojowi analizy instru-

mentalnej bardzo dokładne, na-
wet przy niewielkich nakładach 
kosztów. Przytoczę natomiast raz 
jeszcze cytowane powyżej słowa: 
tchnąć nowego ducha w przyga-
szone ognisko (…) oficyny, a dla 
społeczeństwa wykonać rzecz 
dobrą i pożyteczną. Cóż obecnie 
możemy zrobić, by ogień pracy 
naukowej zapłonął w naszych 
„oficynach” i był jednocześnie 
pożyteczny dla społeczeństwa? 
Przede wszystkim: możemy stale 
poszerzać naszą wiedzę, co dzięki 
nieograniczonemu dostępowi do 
ogólnoświatowych baz danych, 
za pośrednictwem Internetu, jest 
łatwiejsze, aniżeli kiedykolwiek. 
Każdy z nas, stojących za pierw-
szym stołem, znalazł się już, a być 
może znajduje się coraz częściej, 
w sytuacji, gdy pacjent… wie 
więcej od nas! Nie pozostawaj-
my więc w tyle, gdy inni się tak 
intensywnie edukują! Możemy 
również, jak robił to niegdyś niżej 
podpisany, dzielić się na łamach 
czasopism farmaceutycznych 
swoimi autorskimi przepisami na 
leki recepturowe. Możemy wresz-
cie przekazywać doświadczenie 
i wiedzę naszym stażystom. Na-
deszły już bowiem czasy, że aby 
utrzymać się na powierzchni, nie 
dość jest wykonywać jak najlepiej 
swój zawód, trzeba dać z siebie coś 
więcej! ■

dr n. farm. Maciej Bilek

Przypisy:
1. M. Bilek: Lepsza, doskonalsza, szlachetniej-

sza… Apteka – laboratorium. „Aptekarz Pol-
ski” 2015, nr 2. 

2. M. Bilek: Lepsza, doskonalsza, szlachetniej-
sza… Apteka – placówką zdrowia publiczne-
go. „Aptekarz Polski” 2015, nr 3.

3. M. Bilek, Historia farmacji uczy nas, że 
mamy powody do dumy. „Aptekarz Polski” 
2011, nr 8

Piśmiennictwo u autora.
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Marzec jest kolejnym miesiącem, w któ-
rym utrzymany został trend wzro-
stowy rynku względem analogiczne-

go okresu ub. r. Jest to też pierwszy miesiąc br., 
którego wartość sprzedaży była wyższa od po-
przedniego miesiąca. Wartość sprzedaży rynku 
aptecznego za pierwszy kwartał br. była o 199 
mln PLN wyższa od analogicznego okresu ub. r.  
Rynek apteczny wzrósł w tym okresie o 8,46%. 

Statystyczna apteka

W marcu 2015r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 178,0 tys. PLN.  
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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

Rynek apteczny w marcu 
2015 r. zanotował sprzedaż na po-
ziomie blisko 2,6 mld PLN. Jest to  
o 140 mln PLN (+5,77%) więcej niż 
w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku. Natomiast w porównaniu 
do lutego 2015 r. wartość sprzeda-
ży zwiększyła się o 32,4 mln PLN 
(+1,28%).

Marzec 2015:
    +5,77%
	 	 I	kwartał	2015:	+8,46% 
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Wartość sprzedaży statystycznej apteki była wyższa 
zaledwie o 1,0 tys. PLN (+0,56%) niż w marcu 2014r. 
Względem lutego 2015 r. wzrosła natomiast o 1,5 
tys. PLN (+0,85%). 

Po pierwszym kwartale roku widoczny jest 
wzrost średniej wartości sprzedaży statystycznej ap-
teki o 3,39% w porównaniu do analogicznego okresu 
ub. r. Wzrost ten jest niższy od wzrostu całego rynku 
(+8,46%). Powodem takiej sytuacji jest zauważalny 
od dłuższego okresu wzrost liczby aptek, a co za 
tym idzie spadek średniej liczby pacjentów przypa-
dających na statystyczną aptekę (od początku roku 
zmniejszyła się o 5,88%). Dodatkowo od początku 
br. spada marża apteczna (względem analogicznego 
okresu ub. r.), stąd jedynie wzrost cen oraz zwiększo-
na sprzedaż leków refundowanych utrzymuje trend 
wzrostowy sprzedaży statystycznej apteki. 

Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptekach w marcu 2015 r. wyniosła 17,26 PLN.  
W porównaniu do marca ub. r. cena wzrosła o 5,80%, 
a wobec poprzedniego miesiąca zwiększyła się nie-
znacznie, bo o 0,41%. Od początku roku średnia 
cena dla statystycznej apteki wzrosła o 2,74% wobec 
średniej ceny w pierwszym kwartale ub. r.

Marża apteczna była o 1,27 pp niższa od mar-
ży z marca 2014 r. Względem lutego br. obniżyła się 
o 0,49 pp. Średnia marża w pierwszym kwartale br. 
była na poziomie 26,31%, tj. o 1,01 pp niżej od marży 
za analogiczny okres 2014 r.

►

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

Pacjent

W marcu 2015 r. statystyczną aptekę odwie-
dziło średnio 3 650 pacjentów. To o 2,14% mniej niż 
w analogicznym okresie ub. r. i o 3,40% więcej niż 
przed miesiącem. W tym roku szczyt sezonu prze-
ziębień przypadł od drugiej połowy lutego do końca 
marca, co można zauważyć po zwiększonej liczbie 
pacjentów odwiedzających apteki w tym okresie 
względem liczby pacjentów w styczniu br. Jednakże 
porównując liczbę pacjentów w pierwszym kwartale 
2014 i 2015 roku widoczny jest spadek pacjentów 
w aptekach w br. o 5,88%. Na wyniku zaważył sty-
czeń – w zeszłym roku najwięcej przeziębień było 
waśnie w tym miesiącu. 

Średnia wartość sprzedaży na pacjenta wy-
niosła w marcu 48,77 zł i była o 2,77% wyższa niż 
w marcu ubiegłego roku (47,45 zł). Względem po-
przedniego miesiąca (50,00 zł) wartość ta spadła 
o 2,47%. W pierwszym kwartale bieżącego roku 
średnia wartość sprzedaży na pacjenta rosła każde-
go miesiąca. Przełożyło się to na jej wzrost o 10,19% 
wobec analogicznego okresu 2014 r. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w lutym br. wyniósł 31,02%. Wskaźnik 
ten zwiększył się względem lutego 2015r. o 1,54 pp. 
Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych 
był o 3,61 pp większy niż w analogicznym miesiącu 
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Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2014
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2014 roku. W marcu pacjenci wydali na leki refundo-
wane blisko 301 mln PLN, tj. o 27,2 mln PLN więcej 
niż miesiąc wcześniej, a o 65,0 mln PLN więcej niż 
w marcu 2014 r. 

W marcu pacjenci zapłacili 73,97% z 2 570 
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzeda-
ży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja 
ze strony Państwa). Względem lutego 2015 r. udział 
ten spadł o 0,23 pp, ale wartościowo wydatki pa-
cjentów zwiększyły się wobec poprzedniego mie-
siąca o 18,1 mln PLN. W marcu pacjenci wydali na 
wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach 
ponad 1 901 mln PLN. To o 95,8 mln PLN więcej niż 
w analogicznym okresie 2014 r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki był o 0,32 pp niższy od udziału 
z marca 2014 r. 

Prognoza

Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecz-
nego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) po-
nad 30,0 mld PLN i będzie wyższa o 5,4% względem 

wyniku jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast prze-
widywana wartość refundacji leków na koniec 2015 
r. wyniesie ponad 8,0 mld PLN, tj. o 5,6% więcej niż 
wartość refundacji za poprzedni rok.

Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi 
statystyczną aptekę rocznie to 41 655. Będzie ich 
o 0,3% mniej niż w ub. r. Średnio (prognoza) w ap-
tece pacjent wyda podczas jednej transakcji 49,93 
PLN (+2,1%), a za jedno opakowanie zapłaci 16,50 
PLN – tyle, co w ubiegłym roku. 

Prognozowana marża apteczna wyniesie na 
koniec roku 27,47% i będzie wyższa o 2,6% wzglę-
dem roku 2014. ■

dr Jarosław Frąckowiak
  Prezes PharmaExpert

►
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Nowe rejestracje – PL – MARZEC 2015
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A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Esomeprazole: Esomeprazol Accord (Accord He-
althcare) to 20. zarejestrowana marka ezomeprazo-
lu, w tym 6. marka iniekcyjna. Na rynek wprowadzo-
no 7 leków: Nexium (AstraZeneca; lek oryginalny), 
od października 2010 Emanera (Krka), od stycznia 
2012 Helides (Zentiva; lek zarejestrowany wcześ-
niej przez firmę Ethypharm pod nazwą Prazectol), 
od września 2013 Mesopral (Polpharma; lek zare-
jestrowany wcześniej przez firmę Ethypharm pod 
nazwą Meprene), od stycznia 2014 Stomezul (San-
doz), od maja 2014 Esomeprazole Polpharma i od 
lipca 2014 Texibax (Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Emepradis (Sigillata), Esogasec (Aristo), Esoli-
fa (Sigillata), Esomeprazol Actavis, Esomeprazol 
Renantos, Esomeprazole Agila (Agila Specialties), 
Esomeprazole Hospira, Esprazox (PharmaSwiss; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nuc-
lazox), Nexium Control (Pfizer), Nuclazox (Phar-
maSwiss), Refluxend (Alvogen), Remesolin (Acta-
vis) i Zoleprin (Ratiopharm).
Skreślono z Rejestru: Eranoprazol (Ranbaxy), Eso-
meprazol +Pharma, Esomeprazole Arrow (Arrow 
Poland), Esomeprazol-Ratiopharm, Esomeprazol 
Teva, Esoranban (Ranbaxy), Feprasol (Specifar), 
Mapresol (Specifar), Nexpes (Specifar), Prospes 
(Specifar), Spemeprol (Specifar).

Pantoprazole: Pantoprazol Accord (Accord Health-
care) w postaci proszku do sporządzania roztworu 
do wlewów dożylnych to 43. zarejestrowana marka 
pantoprazolu. Na rynek wprowadzono 25 marek: 
Controloc i od czerwca 2009 Controloc Control (Ta-
keda; lek oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc 
(Adamed), od listopada 2007 Contix (Lekam), od 
grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od września 2008 Pa-
nogastin (PharmaSwiss), od października 2008 IPP 
(Sandoz; iniekcje wprowadzono od listopada 2008 
pod pierwotną nazwą Pantoprazol Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol (Apotex), 
od sierpnia 2009 Contracid (Recordati), od marca 
2010 Panprazox tabl. (Polpharma; zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus jako Zoramyl, po 
wprowadzeniu na rynek jako Panprazox skreślony 
z Rejestru; następnie przejęcie leku Pantoprazole 
Phargem i zmiana nazwy na Panprazox), od lipca 
2010 Pantogen (Generics), od sierpnia 2010 Ga-
strostad (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher) 
i Xotepic (Teva; lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Zipantola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod nazwą Pantopra-
zolum Farmacom), od października 2010 Ranloc 
(Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD (Lekam), 
od czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od paździer-
nika 2011 Prazopant (Actavis), od marca 2012 
Pantopraz (Biofarm), od sierpnia 2012 Pantoprazol 
123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Pharmafile pod nazwą Neutroflux; ostatnio zmiana 
nazwy na Pantoprazol Teva, ale lek o nowej nazwie 
jeszcze nie pojawił się na rynku), Pantoprazole Blu-

W marcu 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych wydał 47 pozwoleń na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obej-
mują 31 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czyn-
na/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych 

już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, 
pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe 
kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-
-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
w marcu 2015 r.” został opublikowany przez Urząd 10 kwietnia 2015.

►
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efish i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 
Pantoprazole Reig Jofre, od października 2012 
Ozzion (Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Con-
trol (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Pantoprazol Pharmaheads), od grudnia 2013 
Panzol Pro (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Pantoprazol Apotex), od kwietnia 2014 
Pantoprazol Krka, od czerwca 2014 Pantoprazole 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Pantoprazol Macleods) i Pantoprazole 
Genoptim SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą Prazafi-
le), od sierpnia 2014 Pantopraz Bio (Biofarm; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharmafile 
pod nazwą Zolepharm) oraz od stycznia 2015 Pa-
myl (Mylan) i Ranloc Med (Ranbaxy).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 le-
ków: Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek wprowa-
dzony pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Sandoz), 
Nolpaza (Krka), Pantoprazole Reig Jofre i Prazo-
pant (Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 10 leków: Anesteloc 
Max (Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc 
Control (Takeda), Nolpaza Control (Krka), Panto-
praz Bio (Biofarm), Pantoprazol 123ratio (nowa 
nazwa: Pantoprazol Teva), Pantoprazole Genoptim 
SPH (Synoptis), Panzol Pro (Apotex), Prazolacid 
(PharmaSwiss), Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Acidwell (Sandoz), Gastrowell Control 
(Sun-Farm), Nelgast (Glenmark), Panglen (Glen-
mark), Pantoprazol Beximco, Pantoprazole Agila 
(Agila Specialties), Pantoprazole Distriquimica (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Dialoc), Pan-
toprazole Olinka (123ratio), Pantoprazole Phargem, 
Pantoprazole Wockhardt, Pantoprazol-Ratiopharm 
inj. (Farmaprojects), Pantoprazol Vitama, Surme-
ra (Takeda), Tecta (Takeda), a także 4 leki OTC 
z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control, Pan-
tozol Control, Pantecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Takeda). W postaci iniekcji nie pojawiły 
się jeszcze w obrocie 3 leki: Panprazox (Polphar-
ma), Pantoprazole Agila, Pantoprazol-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Adozol (+Pharma), Dys-
pex (Takeda), Gastronorm (+Pharma), Gastropant 
(Mepha), Gastrostad Inj (Stada), Gastrowell (Sun-
-Farm), Pantodia (Diamed), Pantomed (Ratiop-
harm), Pantoprazol BMM Pharma, Pantoprazole 
Arrow (Actavis; lek był obecny na rynku od lute-
go 2012), Pantoprazol Mepha, Pantoprazol Polfa 

Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm tabl. (lek był obecny 
na rynku od czerwca 2008), Pantul (Gerot), Pilopant 
(Tecnimede; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Pantoprazol Tecnimede), Pompec (Adamed), 
Prasec (Ratiopharm; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Pantomol przez firmę Alfred E. Tiefen-
bacher), Previfect (Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; 
lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Panto-
mol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher, a następnie 
pod nazwą Prasec 20 mg przez firmę Mepha), Zi-
pantola inj. (Teva Kraków).

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

Gliclazide: Diagen (Generics) o zmodyfikowa-
nym uwalnianiu w dawce 60 mg to rozszerzenie 
względem wprowadzonej wcześniej dawki 30 mg. 
Zarejestrowano 13 marek gliklazydu. Na rynek 
wprowadzono 3 leki o standardowym uwalnianiu: 
Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier) i Diazidan 
(PharmaSwiss), a także 5 leków o przedłużonym 
uwalnianiu: Diaprel MR w 2 dawkach (Anpharm 
i Servier), od sierpnia 2008 Gliclada (Krka), od paź-
dziernika 2012 Diagen (Generics), od lipca 2013 
Symazide MR (SymPhar; lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Tabuk Poland pod nazwą Cora-
zide MR) i od października 2014 Gliclastad (Stada; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Gliclazi-
de Lupin).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Clazistada (Stada), Diamicron (Servier), Glicla-
gamma MR (Wörwag), Gliclazide Krka, Gluctam 
MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej 
pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR 
(Anpharm) o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Skreślono z Rejestru: Diabezidum (Jelfa), Glazi-
de (Galena; lek był obecny na rynku), Gliclabare 
(Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gen-
tian Generics, Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR 
(Apotex), Normodiab MR (Actavis; lek był obecny 
na rynku od czerwca 2011), Salson (Sandoz), Ze-
glidia (+Pharma).

A11 – Witaminy; A11A – Preparaty wielowita-
minowe w połączeniach; A11AA – Preparaty 
wielowitaminowe z minerałami; A11AA03 – 
Multiwitaminy i inne minerały, także w połą-
czeniach

Vitamins+minerals: Elevit Plus (Bayer) to rozsze-
rzenie względem wprowadzonego wcześniej pre-

►
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paratu Elevit Pronatal (Bayer). Na rynek wprowa-
dzono także środki spożywcze zawierające multiwi-
taminy i minerały.

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

Calcium+colecalciferol: Vicalvit (Teva) i Calcium/
Cholecalciferol Teva to odpowiednio 11. i 12. za-
rejestrowana marka produktów leczniczych o po-
danym składzie. Na rynek wprowadzono 6 marek 
leków w różnych postaciach i dawkach: Orocal D3 
i Orocal D3 Lemon (Takeda), od maja 2009 Recalvit 
D (Biofarm), od sierpnia 2012 Calcilac (Sun-Farm), 
od kwietnia 2013 Calperos Osteo (Teva; lek zare-
jestrowany pierwotnie przez firmę Hermes pod na-
zwą Wapń + Witamina D3 Calcimed), od września 
2013 Calperos D3 (Teva; lek wprowadzony wcześ-
niej na rynek pod nazwą Vicalvit D) i od lutego 2014 
Calcium Sandoz + Vitamin D3 (Sandoz).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
leki: CalciviD (Beres), Calvidin (Rottapharm), Kal-
cipos-D (Meda), Natecal D3 (Italfarmaco), Orocal 
D3 Forte, Orocal D3 Tab, Orocal D3 Lemon Plus, 
Orocal D3 Orange Plus (Takeda).
Skreślono z Rejestru: Calcichew/Vitamin D3 (Ta-
keda), Caldetrin (Polfa Pabianice), Caltrate 600 + 
Witamina D (Lederle), Ostical D (GlaxoSmithKline, 
Poznań), Oystercal D 500 (Holbex), Ostowap D3 
i Ostowap D3 forte (Lekam), Vitrum Calcium + Vita-
minum D3 (Unipharm).
Wprowadzono także do obrotu co najmniej 44 su-
plementy diety o tym składzie (podkreślono obec-
nie dostępne w sprzedaży): Ambio Minerals wapń 
+ D3 forte 1000 (CEPD CTP), Apteczka dla Ciebie 
na kości (Solvetic), Apteo Calcium z Wit. D (Syn-
optis), Apteo Osteomed Calcium z wit. D (Synop-
tis), Biowap D3 (Lekam), Biowap Chelat (Lekam), 
Calci Strong Wapń + Witamina D3 (Vitabalans), 
Calcium +D3 Aflofarm, Calcium +D3 (Camette), 
Calcium +D3 (Ozone), Calcium + Wit. D Kic Kic 3+ 
(Synoptis), Calcium Plus (Ortis), Calcium Płynne 
(Uniphar), Calpe D3 (Teva Kraków), Calperos Duo 
(Teva), Chela-Calcium D3 (Olimp Labs), Costix 
(Naturikon Pharmaceuticals), D Kidusie (Olfarm), 
Dr.Max+ Calcium D3 (Dr. Max), D-Vitaminium Cal-
cium (Oleofarm, Pietrzykowice), D-Vitum Calcium 
(Oleofarm, Wrocław), Ellactiva Calcium Chews 
(Oxford Nutrascience), Juvit Gumisie z wit. D3 
i wapniem (Hasco-Lek), Lanvit Calcium + Wit. D3 
(Langsteiner), Mikroelementy + Witaminy Wapń 

z Witaminą D3 (Colfarm), Multi Fan Calcium Vi-
taminum D3 (Ekolek), Nioosteo (Niopharma), Os-
teo 800 (Polski Lek), Osteovis Calcium + D3 (Vis), 
Osteovit 1000 (Asa), Ostercal 1250 D (Puritan’s 
Pride), Plusssz Classic Calcium + Witamina D3 
(Plusssz Vitamin), Supherb Calcium Vitamin D3 
Formula (Supherb), Supherb SignaCalcium 600D3 
(Supherb), Unical 500D (Unipharm), Unikalk Os-
teo i Unikalk Osteo Forte (Axellus), Vitrum Calcium 
1250 + Vitaminum D3 (Unipharm), Vitrum Minerali-
zacja Calcium600 + D400 (Unipharm), Wapń + D3 
(Domowa Apteczka), Wapń + D3 (Vis), Wapń 500 
+ Witamina D3 (Ozone), WMC wapń + Witamina 
D3 (Walmark), Zdrovit Ca + D3 w osteoporozie (NP 
Pharma), Zdrowisie Dentusie (Genexo).

b – Krew i uKład krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Von Willebrand factor: Willfact (LFB Biomedica-
ments) w dawkach 500 j.m. i 2000 j.m. to rozsze-
rzenie względem zarejestrowanej wcześniej dawki 
1000 j.m..

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05D – Płyny do dializy otrzewnowej; B05DB 
– Roztwory hipertoniczne

Physioneal Clear-Flex (Baxter) to rozszerzenie 
w stosunku do zarejestrowanych wcześniej prepa-
ratów Physioneal. Zarejestrowane są także inne 
tego typu płyny, w różnych wersjach: Balance z glu-
kozą i wapniem (Fresenius Medical Care), Dianeal 
PD4 (Baxter), Nutrineal PD4 (Baxter) i Physioneal 
(Baxter). Skreślono z Rejestru: Dianeal PD1 (Bax-
ter), Gambrosol i Gambrosol Trio (Gambro Lundia), 
Płyn do dializy otrzewnowej nr 1 i nr 2 (Polfa Lublin).

B06/B06A – Inne środki hematologiczne; 
C1-inhibitor: Berinert (CSL Behring) w dawce 
1500 j.m. to rozszerzenie względem wprowadzonej 
wcześniej dawki 500 j.m.. Zarejestrowano 2 prepa-
raty z inhibitorem C1. Do sprzedaży wprowadzono 
preparat Berinert (CSL Behring). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku preparat Cinryze (Viropharma) 
z centralnej rejestracji unijnej.

c – uKład sercowo-nAczyniowy
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C 
– Selektywne blokery kanału wapniowego 
działające głównie na naczynia; C08CA – Po-
chodne dihydropirydyny ►
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Amlodipine: Amlodipine Medreg to 24. zareje-
strowana marka amlodypiny. Na rynek wprowad-
zono 20 leków: Aldan (Polfarmex), Amlopin (San-
doz), Amlozek (Adamed), Cardilopin (Proterapia), 
Normodipine (Gedeon Richter Polska), Norvasc 
(Pfizer; lek oryginalny), Tenox (Krka Polska), Vilpin 
(Teva), Amlodipinum 123ratio (lek wprowadzony na 
rynek w XI 2008 pod nazwą Amlodipinum Farma-
com; w XI 2010 zmiana nazwy na Amlodipine Teva 
Pharma, a w VIII 2011 zmiana nazwy na Amlodi-
pinum 123ratio), od sierpnia 2006 Agen (Zentiva), 
od stycznia 2007 Apo-Amlo (Apotex), od września 
2007 Amlonor (Polfa Pabianice), od sierpnia 2008 
Adipine (PharmaSwiss), od kwietnia 2011 Finamlox 
(Orion), od lipca 2011 Amlomyl (Generics), od lu-
tego 2012 Amlaxopin (Actavis), od sierpnia 2012 
Amlodipine Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od 
marca 2014 Amlodipine Vitabalans, od maja 2014 
Amlodipine Aurobindo i od stycznia 2015 Alneta 
(VVB).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Amlodigamma (Wörwag), Amlodipine Fair-Med 
(Fair-Med Healthcare), Normapina (Medicplast).
Skreślono z Rejestru: Alozur (Ozone), Amlodipi-
ne Accord (Accord Healthcare), Amlodipine Arrow 
(Actavis; lek był obecny na rynku od lipca 2008), 
Amlodipinum 123ratio w dawce 10 mg (lek wprowa-
dzony na rynek od czerwca 2010 pod nazwą Amlo-
dipine Teva), Amloratio (Ratiopharm; lek był obecny 
na rynku), Lofral (Mepha; lek był obecny na rynku 
od grudnia 2008), Suplar (Vedim; lek był obecny na 
rynku od listopada 2007), Zeppeliton (+Pharma; lek 
był obecny na rynku od listopada 2010).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AB - Fibraty

Fenofibrate: Grofibrat S tabl. powl. (Gedeon Rich-
ter Polska) w 2 dawkach to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej innych dawek w kap-
sułkach. Zarejestrowano 6 marek fenofibratu. Na 
rynek wprowadzono 6 marek: Apo-Feno (Apotex), 
Fenoratio i Fenoratio Retard (123ratio), Grofibrat 
(Gedeon Richter Polska), Lipanthyl (Abbott; lek 
oryginalny) w 3 różnych wersjach: forma zwykła 
i mikronizowana oraz Lipanthyl Supra (2 dawki) i od 
stycznia 2010 Lipanthyl NT, od listopada 2006 Fe-
nardin kaps. 267 mg (PharmaSwiss; zarejestrowa-
ny wcześniej przez Laboratoires SMB jako Fenogal 
267 Lidose), od października 2010 Fenardin (Phar-
maSwiss) kaps. 160 mg i od marca 2011 Biofibrat 

(Biofarm). Skreślono z Rejestru: Fibranat (Polfa 
Tarchomin), Grofibrat 67 (Gedeon Richter Polska), 
Fenovax (Norton), Xafenor (Fournier; lek był obec-
ny na rynku od kwietnia 2010).

d – leki stosowAne w dermAtologii
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatolo-
giczne; D07X – Kortykosteroidy, inne połą-
czenia; D07XC – Kortykosteroidy silnie dzia-
łające, inne połączenia

Betamethasone+salicylic acid: Bedicort salic 
roztwór (PharmaSwiss) to rozszerzenie względem 
wprowadzonej wcześniej maści. Zarejestrowano 
3 marki leków o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: Belosalic (Belupo), Diprosa-
lic (Merck Sharp & Dohme) i od kwietnia 2014 Bedi-
cort salic maść (PharmaSwiss; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Jelfa pod nazwą Cortisalic).

g – uKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A - Hor-
monalne środki antykoncepcyjne działające 
ogólnie;
G03AA – Progestogeny i estrogeny, prepara-
ty jednofazowe;
G03AA07 – Lewonorgestrel i etinylestradiol

Levonorgestrel+ethinylestradiol: Leverette mini 
(Temapharm) to rozszerzenie względem zareje-
strowanego wcześniej preparatu Leverette. Zare-
jestrowano 5 marek jednofazowego zestawienia 
wymienionych środków. Na rynek wprowadzono 4 
marki: Microgynon 21 (Bayer), Rigevidon (Gedeon 
Richter), Stediril 30 (Pfizer) i od października 2011 
Levomine (Sun-Farm). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku preparat Leverette (Temapharm) zawierający 
w zestawie tabletki placebo. Zarejestrowane środki 
zawierają etinylestradiol + lewonorgestrel w daw-
kach 0,03 mg + 0,15 mg.
Skreślono z Rejestru: EthiLek (Sandoz), Gravistat 
(Jenapharm), Gravistat 125 (Bayer), Loette (Wye-
th), Minisiston (Jenapharm), Oralcon (Famy Care).

G03AA10 – Gestoden i etinylestradiol
Gestodene+ethinylestradiol: Juliperla i Sofiperla 
(oba: Actavis) to odpowiednio 16. i 17. zarejestro-
wana marka środków o podanym składzie – zawie-
rają 75 mcg gestodenu i 20 mcg (Juliperla) lub 30 
mcg (Sofiperla) etinylestradiolu.
Na rynek wprowadzono 6 środków doustnych za-

►
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wierających 75 mcg gestodenu i 20 mcg etinyle-
stradiolu - Harmonet (Pfizer), Logest (Bayer), od 
maja 2008 Femipol (Polfa Pabianice; obecnie nie 
produkowany) i Kontracept (Polfa Pabianice), od 
kwietnia 2009 Sylvie 20 (SymPhar) i od kwietnia 
2013 Artilla (Zentiva; środek wprowadzony od paź-
dziernika 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, Lindynet-
te (Gedeon Richter) oraz Zulfija (Gedeon Richter 
Polska) zawierające 75 mcg gestodenu i 30 mcg 
etinylestradiolu, a także Gestodene/Ethinylestradiol 
Actavis w obu zestawieniach dawek. Nie pojawiły 
się także w sprzedaży preparaty zawierające w ze-
stawie (28 tabl. powl.) - 60 mcg gestodenu i 15 mcg 
etinylestradiolu (24 tabl. powl.) oraz placebo (4 tabl. 
powl.): Ditinell (Egis), Gefemin (Temapharm) i Ven-
diol (Gedeon Richter Polska).
Skreślono z Rejestru: Minulet (Pfizer; preparat 
był obecny na rynku), Mirelle (Bayer; preparat był 
obecny na rynku).

G03AB - Progestogeny i estrogeny, prepara-
ty sekwencyjne; G03AB03 – Lewonorgestrel 
i etinylestradiol

Levonorgestrel+ethinylestradiol: Seasonique 
(Teva) to aktualnie jedyny zarejestrowany dwufazo-
wy środek o podanym składzie. Skreślono z Reje-
stru: Anteovin (Gedeon Richter).
Ponadto do sprzedaży wprowadzono 1 środek trój-
fazowy: Triquilar (Bayer). Skreślono z Rejestru: 
Trinordiol 21 (Wyeth), Tri-Regol (Gedeon Richter), 
Trisiston (Jenapharm).

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stoso-
wane w łagodnym przeroście gruczołu kroko-
wego; G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testo-
steronu

Finasteride: Finasteride Medreg to 27. zarejestro-
wana marka finasterydu. Na rynek wprowadzono 
23 marki: Finaride (Sandoz), Penester (Zentiva), 
Proscar (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
stycznia 2006 Zasterid (Gedeon Richter), od maja 
2006 Lifin (Teva), od lipca 2006 Finaster (Lekam), 
od maja 2007 Hyplafin (+Pharma), od sierpnia 2007 
Finpros (Krka), od września 2007 Finxta (Recor-

dati), od października 2007 Apo-Fina (Apotex), od 
grudnia 2007 Finasterid Stada, od lutego 2008 Anti-
prost (Orion), od maja 2008 Androstatin (Lekam), od 
lipca 2008 Symasteride (SymPhar; zarejestrowany 
wcześniej jako Renox przez Schwarz Pharma, Ło-
mianki), od września 2008 Finaran (Ranbaxy), od 
listopada 2008 Finasteride-1A Pharma, od listopa-
da 2009 Ulgafen (PharmaSwiss), od grudnia 2009 
FinaGen (Generics), od sierpnia 2010 Finanorm 
(PharmaSwiss), od kwietnia 2012 Androster (Acta-
vis; od maja 2008 lek został wprowadzony na rynek 
pod nazwą Fintral przez firmę Polpharma), od paź-
dziernika 2012 Finamef (Teva; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Finasteryd Teva), od sierpnia 
2014 Uronezyr (Axxon) i od października 2014 Ne-
zyr (Axxon).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Fi-
nasteride Accord (Accord Healthcare), Finasteride 
Aurobindo, Finasteridum Bluefish.
Skreślono z Rejestru: Ambulase (Grünenthal), 
Aprost (Polfarmex; lek obecny na rynku od marca 
2007), Finasteride Eurogenus, Finasterid-Ratiop-
harm (lek obecny na rynku od maja 2008), Fina-
steridum Farmacom, Finasteridum Teva, Finaste-
ryd Mepha (lek wprowadzony również od wrześ-
nia 2007 pod nazwą Finamef), Fincar (Cipla), Re-
duprost (Labormed).

J – leki PrzeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryj-
ne, penicyliny; J01CA – Penicyliny o szero-
kim zakresie działania

Pivmecillinam: X-Systo (Leo) to 1. zarejestrowany 
lek zawierający piwmecyllinam.

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne; J01DD – Cefalosporyny trzeciej ge-
neracji

Ceftriaxone: Ceftriaxone FarmaPlus to 8. zareje-
strowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowa-
dzono 5 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-
-MIP (MIP Pharma), Lendacin (Lek, Sandoz), 
Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 
Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: Ceftriaxone Hospi-
ra, Ceftriaxone Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono 
z Rejestru: Ceftriaxone Actavis, Ceftriaxone Pliva 
(Teva Kraków), Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Tor-►
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rex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha), Oframax 
(Ranbaxy) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

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

Voriconazole: Volric (Polpharma) to 11. zarejestro-
wana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 2 marki: Vfend (Pfizer; lek oryginalny) i od 
września 2014 Voriconazole Accord (Accord He-
althcare). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Vorico-
nazole Glenmark, Voriconazole Mylan, Voriconazo-
le Sandoz, Voriconazole Stada, Voriconazole Tie-
fenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Voriconazole 
Teva, Voriconazol Polpharma, Voricostad (Stada).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AX – Inne leki przeciw-
wirusowe

Inosine pranobex: Groprinosin Baby (Gedeon 
Richter Polska) w postaci syropu w nowej dawce 
250 mg/5 ml to rozszerzenie w stosunku do wpro-
wadzonych wcześniej syropu Groprinosin w tej sa-
mej dawce i tabletek 500 mg. Zarejestrowane są 
3 marki preparatów pranobeksu inozyny. Na rynek 
wprowadzono: Groprinosin (Gedeon Richter Pol-
ska), Isoprinosine (Ewopharma) i od grudnia 2010 
Neosine (Aflofarm).

l – leki Przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – An-
tymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny

Gemcitabine: Gemcitabine Kabi (Fresenius Kabi) 
w postaci koncentratu do sporządzania roztworu 
do wlewów dożylnych w 3 dawkach to rozszerze-
nie względem zarejestrowanych wcześniej tych 
samych dawek w innych objętościach roztworu. 
Zarejestrowano 17 marek leków z gemcytabiną. 
Na rynku pojawiło się 12 leków: Gemzar (Eli Lil-
ly; lek oryginalny), od kwietnia 2010 Gemcitabine 
Polpharma, od lipca 2010 Gemcitabine Medac, od 
października 2010 Gemcit (Fresenius Kabi) i Gem-
liquid (Ebewe), od lutego 2011 Gemcitabine Accord 
(Accord Healthcare), od listopada 2011 Symtabin 
(SymPhar), od marca 2012 Gemsol (Ebewe), od 
czerwca 2012 Gemcitabine Hospira, od września 
2012 Gembin (Actavis), od czerwca 2013 Gemcita-
binum Accord (Accord Healthcare) i od marca 2015 
Gemcitabine Actavis (lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Sigillata pod nazwą Gemalata).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Gemcel (Celon), Gemcitabine CSC (GP 
Pharm), Gemcitabine Fair-Med Healthcare (lek za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Gemcitabine 
Pharma-Data), Gemcitabine Kabi (Fresenius Kabi), 
Gemcitabine Strides (Strides Arcolab). 
Skreślono z Rejestru: Dercin (Egis; lek był obecny 
na rynku od lipca 2009), Gemcitabin Cancernova, 
Gemcitabin-Ebewe (lek był obecny na rynku od 
września 2009), Gemcitabine Caduceus Pharma, 
Gemcitabine Egis, Gemcitabine Mylan, Gemcitabi-
ne Polfa Łódź (Sensilab Polska; lek był obecny na 
rynku od lipca 2012), Gemcitabine Sandoz, Gem-
citabine Teva (preparat zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Sigillata pod nazwą Getmisi, był obec-
ny na rynku od lipca 2012), Gemcitabine Vipharm, 
Gemcitabin-Ratiopharm, Gemciteva (Teva), Gemci-
tin (ICN Polfa Rzeszów), Gemstad (Stada), Gitrabin 
(Actavis; lek był obecny na rynku od października 
2009).

L03/L03A – Środki pobudzające układ odpor-
nościowy; L03AX – Inne środki pobudzające 
układ odpornościowy

Glatiramer acetate: Copaxone (Teva) w dawce 40 
mg/1 ml to rozszerzenie w stosunku do wprowa-
dzonej wcześniej dawki 20 mg/1 ml.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy; L04AA – Selektywne leki hamujące 
układ odpornościowy

Everolimus: Certican (Novartis) w 3 dawkach, 
w tym w nowej dawce 0,1 mg oraz w nowej posta-
ci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej to 
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej 
wyższych dawek.

n – uKłAd nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do 
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy

Bupivacaine: Bupivacaine-Spinal-hm (Health-
-Med) to 5. zarejestrowana marka bupiwakainy. Na 
rynek wprowadzono 3 marki w postaci preparatów: 
Bupivacainum hydrochloricum WZF i Bupivacaine 
WZF Spinal Heavy (Polfa Warszawa) oraz Marcai-
ne i Marcaine Spinal Heavy (AstraZeneca; lek orygi-
nalny), a od marca 2013 Bupivacaine Claris (Claris 
Lifesciences). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Bupivacaine Grindeks (lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Health-Med pod nazwą Bupivacai-
ne-hm).

►
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N01BB20 – Połączenia
Lidocaine+prilocaine: Denela (Auden Mckenzie) 
w postaci kremu to 4. zarejestrowany lek o poda-
nym składzie. Na rynek wprowadzono preparat 
Emla (AstraZeneca) w postaci kremu i plastrów. Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: krem Anesderm 
(Pierre Fabre; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Diapharm Regulatory Services pod nazwą 
Prilocaine-Lidocaine Diapharm) i aerozol Fortacin 
(Plethora Solutions; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Lidocaine/Prilocaine Plethora).

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połącze-
niach z wyłączeniem leków psychotropowych

Paracetamol+guaifenesin+phenylephrine: The-
raflu ComplexGRIP (Novartis) to 6. zarejestrowana 
marka preparatów o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono od czerwca 2012 Vicks SymptoMed 
Complete cytrynowy (Wick). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży: Coldrex Pocket (GlaxoSmithKli-
ne), Gripex Pro Mucus (US Pharmacia; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Gripex Pro), Pa-
racetamol + Guaifenesin + Phenylephrine Hydro-
chloride Perrigo (Wrafton) i Vicks TriActin Complete 
cytrynowy (Wick).

r – uKład oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AD - Kortykosteroidy

Mometasone furoate: Eztom (Glenmark) to 8. za-
rejestrowana w tej klasie marka mometazonu. Do 
sprzedaży wprowadzono 4 marki: Nasonex (Merck 
Sharp & Dohme), od lutego 2013 Nasometin (San-
doz), od sierpnia 2014 Pronasal (Teva) i od wrześ-
nia 2014 Nasehaler (Cipla; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Mometazonu furoinian Cipla). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bloctimo (Acta-
vis), Metmin (Adamed; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Mometasone Adamed), Momester 
(Polpharma).

R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AX – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach gardła

Flurbiprofen: Strepsils Intensive Direct (Reckitt 
Benckiser) w postaci aerozolu do stosowania w ja-
mie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowa-
dzonego wcześniej preparatu Strepsils Intensive 

(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Strepsils 
DoloIntensive) w postaci tabletek do ssania oraz 
zarejestrowanych granulatów doustnych Strepsils 
Intensive Sprint i Strepsils Intensive Fast.

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem 
preparatów złożonych zawierających środki 
przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolitycz-
ne

Bromhexine: Flebromax bez cukru i Flebromax 
o smaku malinowym (Esculap International) w po-
staci syropów to 2. zarejestrowana marka bromhek-
syny. Do sprzedaży wprowadzono preparat Flega-
mina (Teva). Skreślono z Rejestru: Bisolvon (Bo-
ehringer Ingelheim; lek oryginalny - był obecny na 
rynku).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie
Sirupus Plantaginis: Syrop z babki lancetowatej 
Amara to aktualnie 8. zarejestrowany produkt lecz-
niczy o podanym składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono 6 leków: Babicum (Natur Produkt Pharma), 
Lancetan (Prolab), Plantagen (Gemi), Plantagis 
(Microfarm), Sirupus Plantaginis (Hasco-Lek) i od 
listopada 2014 PlantagoPharm (Phytopharm Klę-
ka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Sirupus 
Plantaginis PhytoPharm, a następnie jako Syrop 
Plantago lanceolata). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Syrop z babki lancetowatej (Herbapol Kra-
ków). Skreślono z Rejestru: Lanceticum (Dr. Theiss 
Naturwaren).

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

Cetirizine: Cetirizinum Dr. Max bez recepty to ak-
tualnie 17. zarejestrowana marka preparatów ce-
tyryzyny. Bez recepty wprowadzono 8 preparatów: 
Alerzina (Lekam), Allertec WZF (Polfa Warszawa), 
Amertil Bio (Biofarm; wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Zyx), Cetyryzyna Egis tabl. powl. (zmiana 
nazwy na Cetimezyna, ale lek pod nową nazwą 
jeszcze nie pojawił się na rynku), CetAlergin Ten 
(PharmaSwiss) i Zyrtec UCB (Vedim; lek oryginal-
ny), od maja 2010 Alerton (Sun-Farm; preparat za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą Cetiozone Lab.) 
i od lipca 2011 Acatarick Allergy (US Pharmacia; lek 
zarejestrowany początkowo pod nazwą Cetelerik). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Cetip (Vitama), 
Cetirizine Galpharm (Galpharm Healthcare), Cetiri-
zinum Fair-Med (Synoptis).

►
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Na receptę wprowadzono 10 preparatów: Alermed 
(Lekam), Allertec (Polfa Warszawa), Amertil (Bio-
farm), CetAlergin (PharmaSwiss), Cetyryzyna-Egis 
krople (zmiana nazwy na Cetimezyna Baby, ale lek 
pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), 
Letizen (Krka), Zyrtec (Vedim; lek oryginalny), od 
lipca 2010 Cetigran (Axxon; preparat zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Cetyryozone, a wprowa-
dzony wcześniej na rynek przez firmę Ozone pod 
nazwą Cetiozone), od lipca 2013 Cetrix (Vitaba-
lans) i od maja 2014 Cetirizine Genoptim (Synoptis; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cetirizine 
Ipca).
Skreślono z Rejestru: Alero (Sandoz; lek był obec-
ny na rynku od maja 2007), Amefar (Biofarm), 
Amertil Biotabs (Biofarm; lek był obecny na rynku 
od listopada 2009), Artizin (Tabuk Poland), Cetirizi-
ne Aurobindo, Ubercet (Alfa Wassermann), Zodac 
(Zentiva).

s – nArządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01B – Leki 
przeciwzapalne; S01BA – Kortykosteroidy, 
leki proste

Fluocinolone acetonide: Iluvien (Alimera Scien-
ces) w postaci implantu do ciała szklistego oka 
w aplikatorze to 1. zarejestrowany w tej klasie lek 
zawierający acetonid fluocynolonu.

2015-05-03

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines 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 Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Nowe rejestracje – UE – MARZEC 2015
W marcu 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 10 de-
cyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do 
stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (kangrelor, oryta-
wancyna, fosforan tedyzolidu) i 10 substancji czynnych już stosowanych w leczni-
ctwie, jednak 3 z nich zarejestrowano w nowym wskazaniu (naltrekson+bupropion 

oraz liraglutyd). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu 
z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomi-
jając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczni-
czych (http://www.ema.europa.eu).

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A08/A08A – Środki do leczenia otyłości, 
z wyłączeniem produktów dietetycznych; 
A08AA - Środki do leczenia otyłości działają-
ce ośrodkowo

Naltrexone+bupropion: Mysimba (Orexigen 
Therapeutics) jest wskazany do stosowania jako 
uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności i przy 
zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia 
masy ciała u pacjentów dorosłych (w wieku ≥18 lat) 
z wyjściową wartością wskaźnika masy ciała (BMI, 

body mass index) wynoszącą: ≥30 kg/m2 (otyłość); 
od 27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga), jeśli u pa-
cjenta występuje jedna lub więcej chorób towarzy-
szących otyłości (np. cukrzyca typu 2, dyslipidemia, 
wyrównane nadciśnienie tętnicze). Produkt leczni-
czy Mysimba należy po 16 tygodniach stosowania 
odstawić, jeśli masa ciała pacjenta nie uległa ob-
niżeniu o co najmniej 5% początkowej masy ciała.
Mechanizmy neurochemiczne leżące u podłoża 
działania hamującego łaknienie wywieranego przez 
skojarzenie naltrekson + bupropion nie są dokład-

►
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nie poznane. W skład Mysimba wchodzą dwie 
substancje czynne: naltrekson będący antagonistą 
receptora opioidowego µ oraz bupropion będący 
słabym inhibitorem neuronalnego wychwytu zwrot-
nego dopaminy i noradrenaliny. Obie substancje 
czynne oddziałują na dwa główne obszary mózgu: 
jądro łukowate podwzgórza i mezolimbiczny dopa-
minergiczny układ nagrody. W jądrze łukowatym 
podwzgórza bupropion pobudza neurony wykazu-
jące ekspresję proopiomelanokortyny (POMC) do 
uwalniania melanotropiny-alfa (α-MSH), która z ko-
lei wiąże się z receptorami melanokortyny 4 (MC4-R) 
i pobudza je. Równocześnie z uwolnieniem α-MSH 
neurony POMC uwalniają β-endorfinę będącą 
endogennym agonistą receptora opioidowego µ. 
Związanie β-endorfiny z receptorami opioidowymi 
µ na neuronach POMC jest punktem zamykającym 
pętlę sprzężenia zwrotnego ujemnego na neuro-
nach POMC i prowadzi do zmniejszenia uwalniania 
α-MSH. Wysunięto hipotezę, że blokowanie tej ha-
mującej pętli sprzężenia zwrotnego przez naltrek-
son ułatwia silniejszą i bardziej długotrwałą aktywa-
cję neuronów POMC, wzmacniając w ten sposób 
wpływ bupropionu na bilans energetyczny. Dane 
z badań przedklinicznych wskazują, iż naltrekson 
i bupropion mogą wywierać większe niż addytywne 
działanie w tej okolicy mózgu, zmniejszając ilość 
spożywanego pokarmu, kiedy podawane są w sko-
jarzeniu.

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

Liraglutide: Saxenda (Novo Nordisk) to 2. zareje-
strowana marka liraglutydu. Od października 2009 
do sprzedaży w Polsce wprowadzono preparat 
Victoza (Novo Nordisk), który ma jednak odmienne 
wskazania.
Produkt leczniczy Saxenda jest wskazany do stoso-
wania wraz z dietą o obniżonej wartości kalorycznej 
i zwiększonym wysiłkiem fizycznym w celu kontroli 
masy ciała u dorosłych pacjentów, u których po-
czątkowa wartość wskaźnika masy ciała (ang. BMI, 
Body Mass Index) wynosi: ≥30 kg/m² (otyłość) lub 
od ≥27 kg/m² do <30 kg/m² (nadwaga) z przynaj-
mniej jedną chorobą współistniejącą związaną 
z nieprawidłową masą ciała, taką jak zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej (stan przedcukrzy-
cowy lub cukrzyca typu 2), nadciśnienie tętnicze, 

dyslipidemia lub obturacyjny bezdech senny. 
Należy przerwać leczenie, jeżeli po 12 tygodniach 
stosowania produktu Saxenda w dawce 3,0 mg 
na dobę u pacjenta nie stwierdzono zmniejszenia 
początkowej masy ciała o co najmniej 5%.
Liraglutyd jest acylowanym analogiem ludzkiego 
glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), otrzy-
mywanym w wyniku rekombinacji DNA drożdży 
Saccharomyces cerevisiae. Wykazuje 97% zgod-
ności sekwencji z ludzkim GLP-1. Liraglutyd wiąże 
się z receptorem GLP-1 (GLP-1R) aktywując go. 
GLP-1 kontroluje łaknienie i spożycie pokarmu 
w warunkach fizjologicznych, ale jego dokładny 
mechanizm działania nie został dokładnie pozna-
ny. W badaniach na zwierzętach, po obwodowym 
podaniu liraglutydu, związek był wychwytywany 
w konkretnych obszarach mózgowia odpowiedzial-
nych za kontrolę łaknienia, w których w wyniku 
swoistej aktywacji GLP-1R powodował wzmocnie-
nie najważniejszych sygnałów sytości i osłabienie 
najważniejszych sygnałów głodu, prowadząc 
w ten sposób do zmniejszenia masy ciała. Liraglu-
tyd powoduje zmniejszenie masy ciała u ludzi 
głównie w wyniku utraty tkanki tłuszczowej, przy 
czym względna ilość trzewnej tkanki tłuszczowej 
zmniejsza się bardziej niż ilość podskórnej tkanki 
tłuszczowej. Liraglutyd kontroluje łaknienie, zwięk-
szając uczucie sytości i pełności, a jednocześnie 
zmniejszając uczucie głodu oraz ograniczając 
potrzebę zjedzenia pożywienia, w wyniku czego 
zmniejsza się spożycie pokarmu. Liraglutyd nie 
zwiększa wydatku energetycznego w porównaniu 
z placebo. Liraglutyd pobudza wydzielanie insuliny 
i hamuje wydzielanie glukagonu w sposób zależny 
od stężenia glukozy, powodując obniżenie stężenia 
glukozy we krwi na czczo i po posiłku. Efekt zależny 
od stężenia glukozy jest silniej wyrażony u pacjen-
tów w stanie przedcukrzycowym i z cukrzycą w po-
równaniu do osób z normoglikemią. Wyniki badań 
klinicznych wskazują na to, że liraglutyd poprawia 
i podtrzymuje czynność komórek beta trzustki, co 
wykazano na podstawie badań z wykorzystaniem 
homeostatycznego modelu oceny funkcji komórek 
beta (HOMA-B) i stosunku proinsuliny do insuliny.
Natomiast produkt leczniczy Victoza (Novo Nor-
disk) jest zalecany w leczeniu cukrzycy typu 2 
u dorosłych w celu uzyskania kontroli glikemii: 
w skojarzeniu z metforminą lub sulfonylomocz-
nikiem u pacjentów, u których glikemia jest nie-
wystarczająco kontrolowana pomimo podawania 

►
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maksymalnej tolerowanej dawki metforminy lub 
sulfonylomocznika w monoterapii; w skojarzeniu 
z metforminą i sulfonylomocznikiem lub metforminą 
i tiazolidynedionem u pacjentów, u których glikemia 
jest niewystarczająco kontrolowana pomimo zasto-
sowania dwóch leków.
Na receptor GLP-1 działa natywny GLP-1, endogen-
ny hormon należący do inkretyn, który wzmacnia 
glukozozależne wydzielanie insuliny w komórkach 
beta trzustki. W przeciwieństwie do natywnego 
GLP-1 liraglutyd ma profil farmakokinetyczny i far-
makodynamiczny odpowiedni do podawania raz na 
dobę. Po podaniu podskórnym profil wydłużonego 
działania leku opiera się na trzech mechanizmach: 
wiązaniu pomiędzy cząsteczkami, które skutkuje 
powolnym wchłanianiem; wiązaniu z albuminą 
oraz większą stabilnością enzymatyczną wobec 
enzymów: peptydazy dipeptydylowej IV (DDP-IV) 
i neutralnej endopeptydazy, co skutkuje długim 
okresem półtrwania w osoczu. Działanie liraglutydu 
jest wywoływane specyficzną interakcją z recep-
torami GLP-1, w wyniku której następuje wzrost 
cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP). 
Liraglutyd stymuluje wydzielanie insuliny w sposób 
zależny od stężenia glukozy. Jednocześnie zmniej-
sza nieprawidłowo duże wydzielanie glukagonu, 
również w sposób zależny od stężenia glukozy. 
Tym samym, kiedy stężenie glukozy we krwi jest 
duże, następuje stymulacja wydzielania insuliny 
i hamowanie wydzielania glukagonu. W odwrotnej 
sytuacji, podczas hipoglikemii, liraglutyd zmniejsza 
wydzielanie insuliny, nie osłabiając wydzielania glu-
kagonu. Mechanizm zmniejszenia stężenia glukozy 
we krwi obejmuje również niewielkie opóźnienie 
w opróżnianiu żołądka.

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Cangrelor: Kengrexal (The Medicines Company), 
stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylo-
wym (ASA), jest wskazany w celu zmniejszenia ry-
zyka wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych 
u dorosłych pacjentów z chorobą niedokrwienną 
serca, przechodzących przezskórną interwencję 
wieńcową (ang. PCI - percutaneous coronary 
intervention), którym przed zabiegiem PCI nie 
podano doustnego inhibitora receptora płytkowego 
P2Y12 i u których stosowanie doustnych inhibitorów 

P2Y12 nie jest możliwe lub nie jest zalecane.
Kangrelor jest bezpośrednim antagonistą receptora 
płytkowego P2Y12, który blokuje wywoływaną przez 
adezynodifosforan (ADP) aktywację i agregację 
płytek in vitro i ex vivo. Kangrelor wybiórczo i od-
wracalnie wiąże receptor P2Y12, co zapobiega dal-
szemu przekazywaniu sygnału i aktywacji płytek.

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BC – Hemo-
statyki do stosowania miejscowego

Fibrinogen+thrombin: Raplixa (ProFibrix) to klej 
do tkanek w postaci proszku, wskazany jako lecze-
nie wspomagające w sytuacjach, gdy standardowe 
techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skutecz-
ne dla poprawienia hemostazy. Produkt Raplixa 
musi być stosowany w skojarzeniu z zatwierdzoną 
gąbką żelatynową. Jest wskazany do stosowania 
u dorosłych w wieku od 18 lat.
Adhezja monomerów fibryny inicjuje ostatnią fazę 
fizjologicznej drogi krzepnięcia krwi. Przekształ-
canie fibrynogenu w fibrynę zachodzi w drodze 
rozszczepiania fibrynogenu na monomery fibryny 
i fibrynopeptydy. Monomery fibryny łączą się 
i tworzą skrzep fibrynowy. Czynnik XIIIa, powsta-
jący z czynnika XIII pod wpływem trombiny, wiąże 
fibrynę. Zarówno proces konwersji fibrynogenu, 
jak i sieciowania fibryny, wymaga udziału jonów 
wapnia. W trakcie procesu gojenia aktywność fi-
brynolityczna zwiększa się pod wpływem plazminy 
oraz rozpadu fibryny z utworzeniem produktów jej 
degradacji.
W październiku 2008 zarejestrowano Evicel (Omrix 
Biopharmaceuticals) będący roztworem do klejów 
tkankowych, stosowany jako leczenie uzupełniające 
podczas zabiegów chirurgicznych w celu poprawy 
skuteczności tamowania krwawienia w sytuacjach, 
gdy standardowe techniki nie są wystarczające. 
Preparat jest również wskazany w zabiegach z za-
kresu chirurgii naczyniowej podczas wspomagania 
szwów założonych w celu zapewnienia hemostazy.
We wrześniu 2013 zarejestrowano macierz 
uszczelniającą Evarrest (Omrix Biopharmaceuti-
cals) - biowchłanialny produkt zawierający ludzki 
fibrynogen i ludzką trombinę w postaci suchej 
powłoki na powierzchni wchłanialnej elastycznej 
macierzy wieloskładnikowej. Evarrest jest wska-
zany do stosowania u dorosłych osób w leczeniu 
podtrzymującym podczas zabiegów chirurgicznych, 
w których standardowe techniki chirurgiczne są nie-
wystarczające do poprawy hemostazy.

►
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►

J – LeKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie;
J01G – Aminoglikozydy przeciwbakteryjne; 
J01GB – Inne aminoglikozydy

Tobramycin: Vantobra (Pari Pharma) w postaci 
roztworu do nebulizacji to 5. zarejestrowany w tej 
klasie preparat tobramycyny. Do sprzedaży wpro-
wadzono 3 marki: płyny do inhalacji z nebulizatora 
Tobi (Novartis) i od grudnia 2007 Bramitob (Chiesi) 
oraz od kwietnia 2014 preparat iniekcyjny Tobramy-
cin B. Braun. Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobi 
Podhaler (Novartis Europharm) w postaci proszku 
do inhalacji w kapsułkach w dawce 28 mg.
Produkt Vantobra jest wskazany do stosowania 
w leczeniu przewlekłego zakażenia płuc wywoła-
nego przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów 
z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej. Należy 
wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące 
właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydo-
wym wytwarzanym przez bakterie Streptomyces 
tenebrarius. Działa głównie poprzez zaburzanie 
syntezy białek, co prowadzi do zmian w przepusz-
czalności błony komórkowej, postępującego nisz-
czenia otoczki komórkowej i ostatecznie do śmierci 
komórki. Działa bakteriobójczo w stężeniach 
równych stężeniu hamującemu lub nieznacznie 
większych.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA 
– Fluorochinolony

Levofloxacin: Quinsair (Aptalis) w postaci roz-
tworu do nebulizacji to 10. zarejestrowana marka 
lewofloksacyny, w tym 1. do nebulizacji. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: Tavanic (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), 
od marca 2012 Xyvelam (+Pharma), od czerwca 
2012 Oroflocina (PharmaSwiss) i od listopada 2014 
Levofloxacin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Levofloxacin Macleods). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin 
Kabi (Fresenius Kabi), Levofloxacin Sanovel (Sa-
novel Holding), Levofloxacinum B. Braun (Braun). 
Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levo-
floxacin Teva.
Quinsair jest wskazany do leczenia przewlekłych 
zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas 
aeruginosa u dorosłych pacjentów z mukowiscydo-

zą. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące 
właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Lewofloksacyna jest lekiem przeciwbakteryjnym 
z grupy fluorochinolonów i S-enancjomerem 
racemicznej substancji czynnej, ofloksacyny. Me-
chanizm działania lewofloksacyny i innych leków 
przeciwbakteryjnych z grupy fluorochinolonów obe-
jmuje hamowanie enzymów bakteryjnych - gyrazy 
DNA i topoizomerazy IV. Oporność na lewofloksa-
cynę jest najczęściej nabywana poprzez stopniowy 
proces mutacji miejsc docelowych w gyrazie DNA 
i topoizomerazie IV. Zmniejszenie wrażliwości na 
lewofloksacynę może również wynikać z nabycia 
plazmidów kodujących białka, które chronią te cele 
przed inhibicją. Zmniejszenie przepuszczalności 
błony bakteryjnej (częste u P. aeruginosa) i me-
chanizmy usuwania mogą również powodować lub 
przyczyniać się do oporności. Obserwowana jest 
oporność krzyżowa między lewofloksacyną a inny-
mi fluorochinolonami.

J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XA – Glikopeptydy przeciwbakteryjne

Oritavancin: Orbactiv (The Medicines Company) 
jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrych 
bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich (ang. 
Acute bacterial skin and skin structure infections, 
ABSSSI) u dorosłych. Należy przestrzegać oficjal-
nych zaleceń dotyczących odpowiedniego stoso-
wania leków przeciwbakteryjnych.
Orytawancyna ma trzy mechanizmy działania: inhi-
bicja biosyntezy ściany komórkowej na etapie trans-
glikozylacji (polimeryzacji) poprzez wiązanie z gru-
pami peptydowymi prekursorów peptydoglikanu; 
inhibicja biosyntezy ściany komórkowej na etapie 
tworzenia wiązań poprzecznych (transpeptydacji) 
poprzez wiązanie z mostkami peptydowymi w ścia-
nie komórkowej; przerywanie ciągłości bakteryjnych 
błon komórkowych, prowadzące do depolaryzacji, 
zwiększenia przepuszczalności błony i gwałtownej 
śmierci komórek. Bakterie Gram-ujemne są na-
turalnie oporne na wszystkie glikopeptydy, w tym 
orytawancynę. Oporność na orytowancynę zaob-
serwowano in vitro u szczepów Staphylococcus 
aureus opornych na wankomycynę. Nieznane są 
przypadki oporności krzyżowej pomiędzy orytawan-
cyną a innymi antybiotykami nieglikopeptydowymi. 
Orytawancyna wykazuje słabsze dzialanie in vitro 
na bakterie Gram-dodatnie z rodzajów Lactobacil-
lus, Leuconostoc i Pediococcus, które są naturalnie 
oporne na glikopeptydy.
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► J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Tedizolid phosphate: Sivextro (Cubist) jest wska-
zany w leczeniu ostrych zakażeń bakteryjnych 
skóry i tkanek miękkich (ang. acute bacterial skin 
and skin structure infections, ABSSSI) u dorosłych. 
Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia doty-
czące odpowiedniego stosowania środków prze-
ciwbakteryjnych.
Fosforan tedyzolidu jest prolekiem fosforanu oksa-
zolidynonu. Działanie przeciwbakteryjne tedyzolidu 
jest związane z wiązaniem się z podjednostką 50S 
na rybosomie bakteryjnym, co powoduje zaha-
mowanie syntezy białka. Tedyzolid działa przede 
wszystkim na bakterie Gram-dodatnie. Tedyzolid 
działa bakteriostatycznie na enterokoki, gronkowce 
i paciorkowce in vitro. Najczęściej obserwowane 
mutacje u gronkowców i enterokoków, będące 
przyczyną oporności na oksazolidynony, występują 
w jednej lub kilku kopiach genów 23S rRNA (G2576U 
i T2500A). Drobnoustroje oporne na oksazolidyno-
ny w wyniku mutacji w genach chromosomowych 
kodujących 23S rRNA lub białkach rybosomowych 
(L3 i L4), zwykle wykazują oporność krzyżową na 
tedyzolid. Drugi mechanizm oporności jest kodo-
wany przez gen kodujący oporność na chloram-
fenikol-florfenikol (cfr) przenoszony przez plazmid 
i związany z transpozonem, kodujący oporność 
w gronkowcach i enterokokach na oksazolidynony, 
fenikole, linkozamidy, pleuromutyliny, streptogra-
minę A i makrolidy o 16-członowych pierścieniach. 
W związku z grupą hydroksymetylową w pozycji C5, 
tedyzolid zachowuje działanie przeciwko szczepom 
Staphylococcus aureus z ekspresją genu cfr, przy 
braku mutacji chromosomowych. Mechanizm dzia-
łania jest odmienny niż w przypadku innych leków 
przeciwbakteryjnych, nie należących do klasy 
oksazolidynonów, dlatego wystąpienie oporności 
krzyżowej pomiędzy tedyzolidem a lekami przeciw-
bakteryjnymi należącymi do innych grup leków jest 
bardzo mało prawdopodobne.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające 
ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwi-
rusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV, 
połączenia; J05AR16 –Lamiwudyna i ralte-
grawir

Lamivudine+raltegravir: Dutrebis (Merck Sharp & 
Dohme) jest wskazany do stosowania w skojarze-
niu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami 
leczniczymi w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem 

upośledzenia odporności (HIV-1) u dorosłych pa-
cjentów, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat i o masie 
ciała co najmniej 30 kg, u których nie stwierdzono 
obecnie ani w przeszłości oporności wirusa na 
przeciwwirusowe produkty lecznicze z grup InSTI 
(ang. Integrase Strand Transfer Inhibitor) i NRTI 
(ang. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor).
Lamiwudyna jest nukleozydowym inhibitorem 
odwrotnej transkryptazy (NRTI), który wykazuje 
aktywność przeciwko ludzkiemu wirusowi niedobo-
ru odporności (HIV) i wirusowi zapalenia wątroby 
typu B (HBV). Raltegrawir jest inhibitorem transferu 
łańcucha integrazy, działającym na ludzkie wirusy 
upośledzenia odporności (HIV-1). Dane z badań in 
vitro na ogół sugerują, że kontynuacja stosowania 
lamiwudyny, jako sposobu leczenia przeciwretro-
wirusowego, pomimo wystąpienia mutacji M184V 
zapewnia szczątkową aktywność przeciwretro-
wirusową (prawdopodobnie z powodu osłabionej 
żywotności wirusa). Nie określono klinicznego 
znaczenia tych wyników. Raltegrawir w stężeniu 
31±20 nM hamuje w 95% (IC95) replikację HIV-1 
(w porównaniu z hodowlą nieleczonych komórek 
zakażonych wirusem) w hodowli ludzkich komórek 
T-limfoidalnych zakażonych odmianą H9IIIB HIV-
1, przystosowaną do linii komórkowej. Ponadto 
raltegrawir hamuje replikację wirusa w hodowli ak-
tywowanych mitogenem ludzkich komórek jednoją-
drzastych z krwi obwodowej, zakażonych różnymi, 
pierwotnie klinicznymi izolatami HIV-1, w tym także 
izolatami z 5 podtypów wirusa innych niż podtyp B 
oraz izolatami opornymi na działanie inhibitorów 
odwrotnej transkryptazy i inhibitorów proteazy. 
W analizie jednego cyklu infekcyjnego raltegrawir 
wykazał działanie hamujące w odniesieniu do 23 
izolatów HIV reprezentujących 5 podtypów wirusa 
innych niż podtyp B oraz 5 krążących form rekombi-
nowanych, przy wartościach IC50 mieszczących się 
w zakresie od 5 do 12 nM.

s – narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01X/S01XA – 
Pozostałe leki oftalmologiczne

Ciclosporin: Ikervis (Santen) jest wskazany w le-
czeniu ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych 
pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie 
nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów 
sztucznych łez.
Cyklosporyna (znana też jako cyklosporyna A) jest 
cyklicznym polipeptydem immunomodulującym 
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►

o działaniu immunosupresyjnym. Wykazano, że 
przedłuża przeżycie przeszczepów allogenicznych 
u zwierząt i znacząco poprawia przeżywalność 
przeszczepów po przeszczepianiu wszelkiego typu 
narządów miąższowych u człowieka. Wykazano 
także, że cyklosporyna ma działanie przeciwzapal-
ne. Badania na zwierzętach sugerują, że cyklospo-
ryna hamuje reakcje odporności komórkowej. Wy-
kazano, że cyklosporyna hamuje produkcję i (lub) 
uwalnianie cytokin prozapalnych, w tym interleukiny 
2 (IL-2), zwanej też czynnikiem wzrostu limfocytów 
T (TCGF). Wiadomo też, że zwiększa uwalnianie 
cytokin przeciwzapalnych. Wydaje się, że cyklo-
sporyna blokuje limfocyty spoczynkowe w fazie G0 
lub G1 cyklu komórkowego. Wszystkie dostępne 
dowody sugerują, że cyklosporyna działa swoiście 
i odwracalnie na limfocyty i nie hamuje hematopoe-
zy ani nie wywiera żadnego wpływu na czynność 
fagocytów. U pacjentów z zespołem suchego 
oka, którego przyczyna może mieć mechanizm 
zapalnoodpornościowy, cyklosporyna, po podaniu 
do oka, jest biernie wchłaniana przez limfocyty T 
naciekające rogówkę i spojówkę, gdzie inaktywuje 
fosfatazę kalcyneuryny. Inaktywacja kalcyneuryny 

przez cyklosporynę hamuje defosforylację czynni-
ka transkrypcyjnego NF-AT (ang. Nuclear factor of 
activated T-cells) i uniemożliwia translokację NF-AT 
do jądra komórkowego, blokując w ten sposób 
uwalnianie cytokin prozapalnych takich jak IL-2.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 5 III 2015 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza z 9 I 2015, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi BindRen (Mitsubishi Tana-
be), zarejestrowanego 21 I 2013 – substancja 
czynna: colestilan, klasa V03AE.

2015-04-17

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 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 Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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nowości na rynKu – marzec 2015

W marcu 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 13 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

C07AG Carvedilol carvedilol orion Orion PL 12.2012

C10BA06 Rosuvastatin + 
ezetimibe

rosulip Plus Egis PL 09.2014

D03BA Bromelain nexobrid MediWound UE 12.2012

G02CX Cimicifugae 
racemosae 
rhizomatis 
extractum

klimadynon Bionorica PL 08.2014

G04BE Sildenafil silden Sopharma PL 07.2014

J05AX Dasabuvir exviera AbbVie UE 01.2015

J05AX Ombitasvir + 
paritaprevir + 
ritonavir

Viekirax AbbVie UE 01.2015

L01BC Gemcitabine gemcitabine Actavis Actavis PL 12.2011 Gemalata, 
zm. 12.2014 Gemcitabine 
Actavis

L01XX Idelalisib zydelig Gilead 
Sciences

UE 09.2014

N01BB Lidocaine lidocaine grindeks Grindeks PL 12.2011 Lidocaine 
Mimer, zm. Lidocaine 
Grindeks

N05AH Quetiapine Quetiapin 
neuroPharma

Neuraxpharm PL 01.2012 Kwetiapina 
Neuropharma, zm. 
09.2014 Quetiapin 
NeuroPharma

N05BB Hydroxyzine hydroxyzinum hasco Hasco-Lek PL 01.2015

N06AB Escitalopram escitalopram zdrovit Natur Produkt 
Zdrovit

PL 05.2014

►
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Ponadto w marcu 2015 r. wprowadzono do 
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 M01AE, ibuprofen – ibufen mini Junior (Pol-

pharma), PL 10.2014;
•	 N02BA, acetylsalicylic acid - Aspirin Pro (Bay-

er), PL 12.2013.

c – uKład sercowo-nAczyniowy
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrener-

giczne; C07AG – Leki blokujące receptory 
a- i b-adrenergiczne

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B 
- Środki wpływające na stężenie lipidów w 
połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połą-
czeniach z innymi środkami wpływającymi na 
stężenie lipidów; C10BA06 – Rusuwastatyna 
i ezetymib

d – leki stosowAne w dermAtologii
D03 – Preparaty do leczenia ran i owrzodzeń; D03B 

– Enzymy; D03BA – Enzymy proteolityczne
g – uKład moczowo-płciowy i hormony 

płciowe
G02/G02C/G02CX – Inne preparaty ginekologiczne
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; 

G04BE – Preparaty stosowane w zaburze-
niach erekcji

J – leki PrzeciwzAkaźne działające 
ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AX – Inne leki przeciwwiruso-
we

l – leki Przeciwnowotworowe i 
wpływające na uKład odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pi-
rymidyny

L01X/L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornoś-

ciowy; L03AA – Czynniki pobudzające wzrost 
kolonii komórkowych

m – uKład mięśniowo-szKieLetowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

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

n – uKład nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do znie-

czulenia miejscowego; N01BB – Amidy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki prze-

ciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BA – 
Kwas salicylowy i pochodne

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diaze-
piny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Po-
chodne difenylometanu

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciw-
depresyjne; N06AB – Selektywne inhibitory 
zwrotnego wychwytu serotoniny

2015-04-25

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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