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Za dyżur apteki zapłaci gmina?

W bieżącym numerze:

Dr Grzegorz Kucharewicz porusza w comiesięcznym artykule ważny
temat z punktu widzenia każdej apteki, która pełni dyżur świąteczny, w dni
wolne lub w godzinach nocnych. Rzecz w tym, że dyżurujące apteki nie otrzymują ekwiwalentu za tę usługę.
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Izby aptekarskie podejmują w ramach swoich kompetencji rozmowy
z przedstawicielami samorządu terytorialnego w celu nakłonienia do pokrycia kosztów związanych z dyżurem z budżetu samorządowego. Wymowa argumentów przedstawianych przez aptekarzy jest następująca - organy samorządu terytorialnego obligujące apteki do pełnienia dyżuru powinny zapewnić środki na zapłatę za wykonanie tej usługi. Logiczne. Jednakże, gdy
dochodzi do rozmowy o pieniądzach samorządowcy zasłaniają się brakiem
tytułu do dokonania takiej zapłaty. I co? Ciężar kosztów związanych z dyżurem apteki spada na jej właściciela.

Zwrócić koszty dyżurującej aptece! ............................ 4

Jeżeli samorządy terytorialne nie mają z przyczyn formalnych możliwości ujęcia w budżecie kwot na zapłacenie aptekom za przymusowe dyżury nocne lub świąteczne, to problem ten powinien znaleźć rozwiązanie na
szczeblu państwowym. Stan dotychczasowy jest nie do zaakceptowania. Dlatego też Naczelna Izba Aptekarska zabiega o uchwalenie przepisów prawa,
które zapewnią aptekom zwrot poniesionych w związku z dyżurami kosztów albowiem „obciążanie właścicieli aptek kosztami dyżurów w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, pełnionych w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty bez stosownego ekwiwalentu, narusza podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, doprowadzając do wywłaszczenia właścicieli aptek z posiadanego przez nich majątku”.
-„Zdaniem NIA, gminy zobowiązane (…) do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w obszarze ochrony zdrowia, powinny zawierać z właścicielami aptek umowy określające wysokość wynagrodzenia za realizację tych zadań
jako zadań własnych gminy”. Szczegóły dotyczące problemu są zawarte w artykule prezesa NRA „Zwrócić koszty dyżurującej aptece!”.
•
Polecamy Państwa uwadze artykuł Ewy Sitko i Magdaleny Bucior zatytułowany WAŻNE POSTACI MAŁYCH OJCZYZN. Autorki zainspirowane publikacjami dr Macieja Bileka poświęconymi rolom społecznym pełnionym przez
aptekarzy zajmują się wpływem człowieka na życie i na bieg wydarzeń we
własnej „małej ojczyźnie”. Celem jest udzielenie podpowiedzi w jaki sposób,
na przykład, aptekarz z małego miasteczka cechujący się społecznikowską
pasją może stać się animatorem i promotorem inicjatyw społecznie użytecznych.
Posługując się wskazaniami ekonomii społecznej autorki podpowiadają, że wstępem do działania powinno być zidentyfikowanie społecznie
użytecznych celów oraz analiza środowiska pod kątem potrzeb i możliwości.
Efekty wspólnie, koniecznie wspólnie, realizowanych działań mogą być i zazwyczaj są bardzo korzystne i służą wspólnemu dobru lokalnej społeczności.
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ZWRÓCIĆ KOSZTY
DYŻURUJĄCEJ
APTECE!
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

19 kwietnia 1991 r. Sejm uchwalił ustawę
o izbach aptekarskich. Rozpoczęliśmy zatem 25 rok funkcjonowania naszego samorządu, który tak jak inne samorządy zaufania
publicznego z woli ustrojodawcy jest jedną
z podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawnego. Pojęcie zawodu zaufania publicznego nie jest znane w innych
krajach europejskich. W Polsce zostało wprowadzone przez art. 17 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997, który wiąże wykonywanie
zawodu zaufania publicznego z istnieniem
samorządu zawodowego. Dopuszczając
ustawowe tworzenie samorządów reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania
publicznego oraz sprawujących pieczę nad
należytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony, ustrojodawca stworzył możliwość
kształtowania takich instytucji, które mają łączyć dwie podstawowe funkcje. Pierwsza polega na reprezentowaniu tych osób zarówno
wobec obywateli i ich organizacji, jak i przed
organami państwa, natomiast druga funkcja
sprowadza się do starań o zapewnienie należytego wykonywania tych zawodów, zawsze
jednak podejmowanych w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony.
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aszą codzienną działalnością udowadniamy,
że samorząd aptekarski nie tylko reprezentuje zawód aptekarza i broni jego interesów,
troszczy się o zachowanie godności i niezależności
zawodu farmaceuty, strzeże zasad etyki i deontologii zawodowej, sprawuje nadzór nad wykonywaniem
zawodu, ale i współpracuje z organami administracji
publicznej w sprawach związanych z wykonywaniem
zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających
wpływ na ochronę zdrowia publicznego. Reprezentanci Naczelnej Izby Aptekarskiej regularnie uczestniczą w pracach sejmowych i senackich komisji, zgłaszając uwagi i propozycje zmian do projektów ustaw.
To dzięki determinacji przedstawicieli naszego
samorządu udało się w maju tego roku doprowadzić
do wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym przepisu nakładającego
wysokie kary na tego, kto nie przestrzega określonego rozkładu pracy apteki. Naczelna Izba Aptekarska
wielokrotnie przedstawiała stanowisko, że obciążanie właścicieli aptek kosztami dyżurów w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy,
pełnionych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty bez stosownego ekwiwalentu, narusza
podstawowe zasady demokratycznego państwa
prawa, doprowadzając do wywłaszczenia właścicieli
aptek z posiadanego przez nich majątku.
W piśmie do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego w imieniu samorządu aptekarskiego podkreśliłem, że zdaniem NIA, gminy zobowiązane na mocy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym do zaspokojenia
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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potrzeb lokalnej społeczności w obszarze ochrony
zdrowia, powinny zawierać z właścicielami aptek
umowy określające wysokość wynagrodzenia za
realizację tych zadań jako zadań własnych gminy.
Powinna bowiem obowiązywać zasada, że podmiot
realizujący swoje zadania własne, uprawniony do
nakładania na przedsiębiorcę w ramach realizacji
tych zadań określonych obowiązków, zobowiązany
jest także do zwrotu związanych z tym kosztów,
które poniósł przedsiębiorca. Jak wynika z danych
NIA, koszt jednego dwunastogodzinnego dyżuru
nocnego wynosi od 300 do 400 zł.
Stanowisko to zostało zaprezentowane ponownie przez przedstawicieli NIA na posiedzeniu
obradujących w składzie połączonym Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które
odbyło się w dniu 12 maja 2015 r. Podczas posiedzenia zapowiedziane zostało spotkanie przedstawicieli
Naczelnej Izby Aptekarskiej z podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Markiem
Wójcikiem. Spotkanie odbyło się w gmachu Sejmu
jeszcze tego samego dnia. Wzięli w nim udział również niektórzy posłowie. Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje poglądy na temat zmiany art.
26 projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym. Podczas dyskusji podsekretarz stanu Marek Wójcik zaproponował kolejne spotkanie, do którego doszło jeszcze tego samego dnia o godz. 19:00
w Ministerstwie Zdrowia. Oprócz przedstawicieli NIA
i podsekretarza stanu Marka Wójcika uczestniczył
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w nim między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz–Winnicki.
Na wieczornym spotkaniu w Ministerstwie
Zdrowia zaaprobowano wstępnie nową propozycję
brzmienia art. 26, wprowadzającą zasady demografii
i geografii w wyznaczaniu dyżurujących aptek, a także przewidującą ekwiwalent za dyżur apteki w wysokości 350–400 zł. Ekwiwalent opłacany byłby ze
środków publicznych. Ponadto miała zostać zmieniona wysokość kary nakładanej na aptekę w razie
niewywiązywania się przez nią z obowiązku pełnienia dyżuru – jej maksymalna wysokość nie mogłaby przekroczyć trzykrotnej wartości ekwiwalentu za
dyżur.
Niestety, korzystne dla aptek rozwiązanie finansowe nie zostało ostatecznie zaakceptowane,
w związku z tym na posiedzeniu plenarnym Sejmu
13 maja przedstawiona została wersja poprawki, która nie uwzględniała ekwiwalentu. 14 maja
2015 r. na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych po konsultacjach wewnętrznych przedstawiciele partii rządzącej koalicji zdecydowali, że najprostszym rozwiązaniem będzie skreślenie art. 26
i pozostawienie przepisów dotyczących dyżurów
aptek w starej wersji. Ziarno jednak zostało zasiane.
Wierzę, że idea ekwiwalentu za dyżur apteki w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
w końcu otrzyma poparcie polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Samorząd aptekarski nie pozwoli im zapomnieć o tych nowoczesnych rozwiązaniach, wzmacniających pozycję
aptek i poprawiających ich sytuacje ekonomiczną. ■
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„Zawodowej dorosłości
nadszedł czas…”
Za nami miesiąc maj w którym tradycyjnie
kolejne zastępy młodych farmaceutów odbierają wraz z dyplomem ukończenia studiów
prawo wykonywania zawodu aptekarza. Jest
to zatem tradycyjny czas, który skłania ku
refleksji na temat jakości zawodu i wyzwań,
które stawiane są przed naszymi młodszymi
kolegami, a które mogą wpłynąć na jakość
wykonywania i zarazem postrzegania zawodu farmaceuty przez społeczeństwo.

P

ierwszym bolesnym zderzeniem się z otaczającą nas rzeczywistością jest być może przez
większość nas aptekarzy niezauważalny, ale
dla części młodych farmaceutów dosyć bolesny
aspekt odbycia 6-miesięcznego stażu w aptece. Jest
on obecnie częścią studiów farmaceutycznych, jest
to o tyle niezrozumiałe, że część z naszych młodszych kolegów – część rzecz jasna niewielka, widzi
się w roli farmaceuty poza apteką choćby w przemyśle, ale muszą niestety poświęcić 6 miesięcy na
zajęcie, które nie tylko jest im do niczego niepotrzebne ale wręcz muszą do „tego interesu” dopłacać (dojazdy, mieszkanie itp.).
6

Osobnym aspektem są studenci, którzy kończą wydział farmaceutyczny i z racji tego, że jest
to ich drugi fakultet nie będą wykonywać zawodu
farmaceuty. Mamy na myśli studentów, którzy równocześnie studiują medycynę lub inne kierunki. Otwartym zostawiamy pytanie w jakim celu muszą oni
przepracować w aptece otwartej 6 miesięcy? Argument, że zawsze warto się zapoznać z funkcjonowaniem apteki zbijamy z miejsca – studenci na 5 roku
mają zajęcia programowe w aptece otwartej.
To taka mała dygresja, może nie do końca
związana z zawodem aptekarza, ale uzmysławiająca, że młody człowiek jeszcze zanim podejmie pracę
zawodową dość boleśnie zderza się z nielogicznościami prawnymi i tak naprawdę pozostaje bez wyjścia – musi realizować nawet najbardziej absurdalne
przepisy.
Tak więc z jednej strony otaczająca rzeczywistość prawna, a z drugiej konfrontacja wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów z praktyką zawodową. Jest to bardzo istotny aspekt nie tylko dla tych
młodych ludzi, ale również sprawa, która implikuje
postrzeganie całego środowiska farmaceutycznego i farmaceutów, a także w jakimś sensie stanowi o tożsamości zawodu farmaceuty-aptekarza. Co
mamy na myśli? Jest to dość szerokie zagadnienie
i bardzo trudno w jednym dwóch zdaniach przedstawić całą myśl.
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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W wielkim uproszczeniu chodzi o to, że albo
farmaceuci poddadzą się dyktatowi uwarunkowań
– mamy na myśli tu żelazne reguły rynkowej (z premedytacją nie użyjemy sformułowania wolnorynkowej) konkurencji, i wówczas rola całego zawodu
zostanie sprowadzona do roli sprzedawcy (w taki
sposób już nas postrzegają niektórzy politycy, wystarczy prześledzić debaty sejmowe związane z szeroko rozumianymi sprawami farmacji i farmakoterapii), albo będą stawiać zawód farmaceuty wyżej,
najpierw we własnej świadomości. Nie mamy tu na
myśli podnoszenia nosa i wpychania się w fałszywą
dumę. Chodzi bardziej o podjęcie wyzwań, dostosowanie wiedzy teoretycznej do wymagań i sprostanie
tym wymaganiom. A jakie konkretnie wymagania
dla tych młodych, ale i nie tylko, bo w tę walkę o jakość zawodu farmaceuty powinni się włączyć wszyscy, mamy na myśli?
Pierwsza podstawowa sprawa to podjęcie
pełnej współpracy z kolegami lekarzami, którzy jak
zaobserwowaliśmy, naprawdę takiej współpracy
potrzebują i są na nią otwarci (przynajmniej niektórzy). Aby sprostać takiej współpracy trzeba wiedzę
teoretyczną przekuć na praktykę, a niezbędna jest
do tego odrobina konstruktywnej kreatywności –
absolutnie nie możemy jako farmaceuci poprzestać
na odtwarzaniu z pamięci zasad recept i regułek (to
może każdy komputer), należy się zastanawiać nad
ich istotą. Zawsze przed oczami powinien nam stać
pacjent i wola działania w celu poprawy jakości jego
życia – walka z chorobą konkretnego pacjenta.
Wykonując, ale także realizując receptę lekarską powinniśmy się żywo zastanawiać nad tym
jaki jest cel – czemu to ma służyć, bo być może jesteśmy wstanie podpowiedzieć lekarzowi prostsze
rozwiązanie. Otaczająca rzeczywistość nie nastraja
oczywiście do takich działań, raczej ważne się wydają „pesele, regony i wszelakie numery” oraz NFZ,
przy którego orzeczeniach nawet najbardziej utytułowani farmaceuci ze wstydem podwijają ogon. I tu
jest właśnie miejsce na walkę - walkę raczej z własną
osobowością. Chodzi o to, aby te zewnętrzne uwarunkowania nie stały się dla nas wszystkim, a raczej
aby stanowiły niezbyt przyjemny obowiązek, który jest dodatkiem - tylko i jedynie dodatkiem - do
prawdziwego wykonywania zawodu.
Walka powyższa musi się też sprowadzać do
nieustannego rozwijania wiedzy, ale również do
stosowania tej wiedzy w praktyce. Im częściej odpowiemy na dziwne pytania pacjenta „nie wiem”,
tym bardziej sprowadzamy się do roli sprzedawcy.
A pytania, które stawiają nam pacjenci, być może ze
względu na coraz powszechniejszy dostęp do interAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

netu stają się coraz bardziej kłopotliwe. Pacjenci zaniedbani, powiedzmy sobie szczerze przez system
zdrowotny, poszukują alternatywy. Często miejscem
takich poszukiwań jest internet gdzie znajdują mniej
lub bardziej zasadne „niekonwencjonalne” metody
leczenia. Niektóre z nich już na pierwszy rzut oka
budzą nasze politowanie, niektóre jednak są na tyle
wiarygodne, że w pierwszym momencie trudne do
zweryfikowania, a niektóre wręcz mają niejakie podstawy do zakwalifikowania ich jako wiarygodne.
Kto jest władny do oceny tego typu spraw?
Niestety jest to właśnie rola dla farmaceutów. Choć
byśmy nie chcieli, to właśnie my mamy podstawy
teoretyczne, aby stawać się „autorytetami i ekspertami” mówiącymi ludziom co powinni o tych
sprawach myśleć. Ostrzegamy jednak, że wydanie
jednoznacznego werdyktu nie może się opierać
o nasze emocje albo to, co nam się wydaje. Pacjenci
oczekują od nas merytorycznego ustosunkowania
się do sprawy na podstawie wiedzy i prawdy.
Dla przykładu na pewno nasi czytelnicy spotkali się z pytaniami „co pan/pani magister sądzi o”
Wśród tego „o” możemy wymienić choćby tematy
z ostatniego czasu, takie jak leczenie wszystkiego
jodem i ostrzeganie przed wszystkim co ma w sobie
brom. Kolejnym przykładem jest leczenie „MMS”
– cudownym roztworem mineralnym (kombinacja chlorynu sodu i kwasu cytrynowego). Do pytań
o leczenie dołączane są czasem pytania o uzupełnianie diety o profilaktykę np. stosowanie aminokwasów BCC. Jeśli nasza odpowiedz będzie płytka,
to nie zbudujemy na tym swego autorytetu. Jeśli
natomiast zadamy sobie trochę trudu i ocenimy
te metody, to możemy być przekonani, iż właśnie
w ten sposób budujemy być może powoli, ale konsekwentnie autorytet całego naszego środowiska.
Innym przykładem może być nowa metoda
leczenia kwasem EDTA czy może solą. Od jednego
z Czytelników Aptekarza Polskiego, magistra farmacji, dostaliśmy pytanie z cyklu: jak zrobić „1,5% EDTA
rozpuszczone w 500 ml 5% glukozy lub ampułki z r-rem EDTA do rozcieńczenia w glukozie ex tempore.
Do podania dożylnego.”
Temat wydawałoby się prosty, ale jednocześnie skomplikowany. W zależności czy chcemy
być tylko sprzedawcami i odtwórcami, czy świadomymi swych działań farmaceutami. Jeśli pierwsze z powyższych, to wystarczy wziąć 5,0 x 1,5g =
7,5g. Problem w tym, że EDTA zgodnie z FP X jest
„praktycznie nierozpuszczalna w wodzie i w etano►
lu”. Z kolei praktycznie nierozpuszczalny oznacza, że
7
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na 1 gram substancji potrzeba więcej niż 10 000 g
rozpuszczalnika.
EDTA będący formą nierozpuszczalną zgodnie
z obowiązującymi przepisami zamieniamy na formę
rozpuszczalną – sole tego kwasu z uwzględnieniem
proporcji. I tak mamy do dyspozycji: Edetate calcium disodium (wersenian wapniowo disodowy z rozpuszczalnością 23.1 mg/mL lub lepiej Edetate disodium (wersenian disodowy) z rozpuszczalnością 72.0 mg/mL.
7,5 – 292,2
x (g) -372,2

x= (7,5∙372,2)/292,2=9,55
Czyli odważamy 9,5 g postaci lepiej rozpuszczalnej soli i rozpuszczamy w 5% glukozie dopełniając do 500,0 ml. Ale czy tak naprawdę wykonaliśmy
to, o co chodziło? Czy przekaz lekarza był wystarczający, czy może lekarz gdzieś popełnił błąd?
Po pierwsze, w jakim celu ma ten wersenian
być stosowany? Po drugie, na jakiej dawce zależy
lekarzowi? Możemy domniemywać, że jeśli ma być
zrobiony wlew 500ml to pewnie cały ten wlew ma
być stosowany. Czy to przypadkiem nie będzie trochę za dużo tego EDTA? Z dostępnych źródeł internetowych dowiadujemy się. że istnieje taka trochę „niekonwencjonalna” terapia nazywa się terapią chelatową i służy do leczenia miażdżycy. Dawką
zwykle stosowaną jednorazową jest 1,5 grama wersenianu (od jednego do trzech razy w tygodniu). 1,5
a 7,5 to trochę zbyt duża różnica by można ją było zlekceważyć. Być może lekarzowi wkradł się niechcący błąd i wcale nie miał na myśli % wersenianu
tylko gramy?
I wreszcie pytanie: jaki jest cel zastosowania
glukozy 5%? Jeśli lekarz miał ją na myśli tylko w kontekście izotonizacji, to także powinniśmy i w tym
miejscu dokonać korekty. Bo jeśli wykonamy tę receptę tak jak napisano, bez żadnej refleksji to otrzymamy roztwór do wlewu o ciśnieniu osmotycznym:

Co daje łącznie ciśnienie osmotyczne 430,61
mOsm/l i jest to ciśnienie dalekie do izotonicznego.
Czy taki był cel terapeutyczny lekarza?
Tak więc nie posiadając wystarczającej informacji, innymi słowy nie mając właściwej współpracy
z lekarzem nie jesteśmy w stanie osiągnąć zbyt wiele. Robiąc jak maszyna to, co zapisał – niejednokrotnie możemy zrobić coś źle. A wystarczy chwila refleksji i możemy lekarzowi podpowiedzieć i wspólnie uzyskać to, o co chodzi dla wspólnego dobra
pacjenta i zgodnego z oczekiwaniami efektu klinicznego.
W tym wypadku na pewno chodziło nie tyle
o nierozpuszczalny kwas, tylko o sól dwusodową –
takie iniekcje są dostępne na rynku amerykańskim,
mają stężenie 1,5mg/ml i służą do przygotowania wlewu. Technicznie jesteśmy w stanie wykonać
praktycznie każde polecenie lekarskie, ale należy
przykładać baczną uwagę, czy ono ma sens, oczywiście nie w kwestii podważania autorytetu lekarza,
ale wychwycenia, jako ten „ostatni filtr” przed pacjentem ewentualnych lapsusów. ■
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

1. z glukozy

2. z wersenianu
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ODŻYWIANIE
PROZDROWOTNE
cz. 6.
ŻYWIENIE
IMMUNOMODULACYJNE (1)

Wiele składników pożywienia odgrywa ważną rolę
w wytworzeniu optymalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Z tego
względu określa się je jako
immunokompetentne.
Ich niedobór lub nadmiar
w codziennej diecie mogą
mieć niekorzystny wpływ
na układ immunologiczny
i jego zachowanie się wobec inwazji patogenów.

P

ierwsze próby stosowania
żywienia immunomodulującego podjęto już wiele
lat temu, ale nie opracowano do
chwili obecnej wiążących stanAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

dardów w tej dziedzinie. Jedynie
nieliczne publikacje zawierają
wyniki spełniające zasady EBM
(medycyny opartej na faktach).
Stwierdzany przez różnych autorów brak pozytywnych efektów
immunomodulującego leczenia
żywieniowego może wynikać
z nieuwzględnienia przez nich
złożoności mechanizmów sterujących układem odpornościowym.
Obecnie stosowane formuły żywieniowe zakładają podawanie
jednej lub kilku substancji immunomodulacyjnych (SIM) jednocześnie. Ich dawki podawane są
w podobnych, zazwyczaj stałych
proporcjach i ilościach niezależnie od sytuacji klinicznej, a wiadomo, że dana substancja może
w określonych warunkach wywoływać skrajnie różne efekty – od
immunostymulacji po immunosupresję. Należy sądzić, że skład
i proporcje ilościowe SIM powinny być dobierane indywidualnie,
tak aby osiągnąć ich określony

poziom w różnych tkankach organizmu, a nie tylko w surowicy.
Układ immunologiczny
człowieka
Układ immunologiczny zapewnia ochronę przed substancjami szkodliwymi i zakażeniami,
gdyż komórki układu odpornościowego produkują przeciwciała,
które inaktywują mikroorganizmy i obce białka. Przeciwciała
produkowane są przez limfocyty
B, które pochodzą głównie z komórek macierzystych w szpiku
kostnym. Aktywność limfocytów
B jest kontrolowana przez limfocyty T, pochodzące z komórek
macierzystych grasicy. Komórki
T nie produkują przeciwciał, ale
przy pomocy swoistego receptora
na swojej powierzchni rozpoznają
antygen i stymulują odpowiednie
komórki B do sekrecji immunoglobulin (przeciwciał). Wydziela►
ne przez limfocyty T interleukiny
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regulują aktywność limfocytów B:
interleukina 2 stymuluje proliferację komórek B, a interleukina 4
stymuluje produkcję immunoglobuliny E (IgE). Dwie cząsteczki IgE
na powierzchni komórki tucznej,
połączone mostkiem przez antygen powodują, że komórka tuczna jest gotowa do sekrecji zmagazynowanej histaminy lub syntezy i sekrecji innych czynników
zapalnych. Wywołanie odczynu
zapalnego ma na celu eliminację
antygenu.
Przewód pokarmowy jest
największym organem immunologicznym ciała ludzkiego.
W tkance limfoidalnej związanej
z przewodem pokarmowym zawarte są komórki immunologicznie kompetentne w liczbie przewyższającej wszystkie inne ich
lokalizacje. Dzieje się tak dlatego,
że jelita są szczególnie eksponowane na czynniki mikrobiologiczne i pokarmowe mające charakter
antygenów. Większość limfocytów w jelitach zgromadzona jest
w kępkach Peyer´a. Każda z tych
kępek zawiera około 40 zgrupowań komórek T i B. Antygeny dostają się do wnętrza kępek
Peyer´a za pośrednictwem komórek M. Limfocyty z kępek, które
zostały uwrażliwione kontaktem
z antygenem, mogą wydostać się
do węzłów chłonnych, a następnie do krwi krążącej, dzięki czemu
zasiedlają odległe narządy. Kępki Peyer´a mogą, w zależności od
cech antygenu, wywołać reakcję
tolerancji immunologicznej na
antygen lub obrony. W jelitach
dochodzi więc do rozwoju tolerancji na antygeny pokarmowe,
co łącznie z aktywnym eliminowaniem obcych antygenów stanowi o zdrowiu człowieka.
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Pokarm ma wpływ na rozwój funkcji immunologicznych nie
tylko ze względu na swój skład
jakościowy, ale także jako źródło
energii. Tkanka limfoidalna jest
szczególnie wrażliwa na niedobory energetyczne, gdyż komórki układu odporności charakteryzuje szybki okres dojrzewania.
Z tego powodu w sytuacji niedożywienia dochodzi do atrofii
grasicy i zmniejszenia całkowitej
liczby limfocytów, a zwłaszcza
populacji limfocytów pomocniczych i supresorowych. Wyrównanie niedoboru tych substancji
w tkankach dokonuje się stosunkowo wolno, toteż wymierne
korzyści leczenia immunomodulującego następują po upływie
niezbędnego czasu.
Spośród składników diety,
posiadających udokumentowane
działanie immunomodulacyjne
należy przede wszystkim wymienić wielonienasycone kwasy
tłuszczowe z grupy n-3 i n-6, probiotyki i prebiotyki, antyoksydanty (szczególnie flawonoidy), witaminy (A, C, D, E) i mikroelementy
(Se, Zn, Fe). Literatura przedmiotu
wymienia też wiele innych substancji, którym przypisuje się
właściwości immunomodulacyjne, takie jak arginina, glutamina,
nukleotydy, karnityna, kurkumi-

na, koenzym Q, DHEA, melatonina, błonnik i β-glukan. Temat ten
jest bardzo obszerny, toteż w tej
części artykułu ograniczę się do
omówienia właściwości immunomodulacyjnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
probiotyków i prebiotyków oraz
antyoksydantów.
Aktywność
immunologiczna WNKT
Aktywność immunologiczna kwasów tłuszczowych zależy
od ich rodzaju i ilości w pożywieniu. Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe (WNKT), które należą
do jednej z dwóch rodzin: kwasu
linolowego LA (n−6, Ω−6) i kwasu α−linolenowego ALA (n−3,
Ω−3), nie są wytwarzane w organizmie człowieka, gdyż nie
ma on zdolności syntetyzowania
wiązań podwójnych w położeniu
n−6 i n−3 łańcucha węglowego.
Kwasy te są syntetyzowane wyłącznie przez rośliny i muszą być
dostarczone człowiekowi w pożywieniu. W wyniku procesów
elongacji i desaturacji łańcucha
węglowego ulegają one przemianom w organizmie do kwasów:
arachidonowego (AA), dihomo−
γ− linolenowego (DGLA) i eikozapentaenowego (EPA), a te z kolei
są prekursorami eikozanoidów.

Pokarm ma wpływ na rozwój funkcji
immunologicznych nie tylko ze względu
na swój skład jakościowy, ale także jako
źródło energii.
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Wysoka podaż kwasu linolowego, pochodzącego z rodziny n-6 przyczynia się do wzrostu wytwarzania w organizmie
kwasu arachidonowego i syntezy prostaglandyn dienowych
(PGE2, TXA2) oraz leukotrienów
LTB4, LTC4, LTD4 i LTE4. Przemiany kwasów rodziny n−3 są wtedy
osłabione. Taki stan rzeczy wynika m.in. z konkurencji kwasów
szeregu n-6 do n-3 o enzymy,
głównie Δ-6-desaturazę, która
jest odpowiedzialna zarówno za
reakcję przejścia kwasu linolenowego do kwasu γ-linolenowego
jak i za reakcję przejścia kwasu
α-linolenowego do kwasów EPA
i DHA. Wiele czynników, takich
jak reakcja obronna organizmu na
uraz, niedobór wybranych witamin i substancji mineralnych, obniża aktywność Δ-6-desaturazy,
co nie sprzyja syntezie tak ważnych eikozanoidów. Rodzi to
potrzebę suplementacji WNKT
w postaci już przetworzonej
przez ten enzym. Suplementacja
kwasem γ-linolenowym (GLA)
jest możliwa już od najwcześniejszego okresu życia człowieka, gdyż występuje on w ludzkim mleku. W małych ilościach
występuje w mięsie, a w relatywnie większych ilościach w oleju
z nasion pierwiosnka lekarskiego
(Oenothera spp.), czarnej porzeczki (Ribes nigrum), ogórecznika
lekarskiego (Borago officinalis)
i konopi siewnych (Cannabis sativa). Natomiast suplementacja pochodnymi kwasu α-linolenowego,
czyli kwasami EPA i DHA jest
możliwa, także od najmłodszych
lat, poprzez przyjmowanie tłuszczu rybiego czyli tranu.
Wprowadzenie diety ze
zwiększona zawartością kwasu
α−linolenowego nasila przemiany
kwasów z rodziny n−3 i powstaAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

nie mniej aktywnych biologicznie
eikozanoidów trienowych z jednoczesnym hamowaniem przemian kwasów tłuszczowych z rodziny n−6. Fosfolipidy błon komórkowych limfocytów są ubogim źródłem eikozanoidów, ale
związki te mają duży wpływ na
funkcjonowanie głównie komórek
T. Dowiedziono, że w rezultacie
przemian kwasu AA powstają
mediatory o antagonistycznym
działaniu na komórki układu odpornościowego. Ostateczny efekt
reakcji immunologicznej zależy od ilości kwasu linolowego
w diecie oraz od czasu produkcji
poszczególnych eikozanoidów
i wrażliwości komórek docelowych na ich działanie.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędnymi
składnikami diety. Najważniejsze
źródła WNKT w diecie to oleje
roślinne. Bogatym źródłem kwasu linolowego przede wszystkim
jest olej z krokosza barwierskiego
(80%), olej słonecznikowy (70%),
a także oleje sojowy i kukurydziany (60%), olej z pestek winogron
oraz olej bawełniany. Niskoerukowy olej rzepakowy zawiera
około 30% kwasu linolowego
i 15% kwasu α-linolenowego.
Wysoką zawar tością k wasu
α-linolenowego odznacza się olej
lniany (60%). Kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy
(DHA), należące do rodziny n-3,
są syntetyzowane przez fitoplankton służący jako pożywienie dla
ryb. EPA i DHA są magazynowane
w mięśniach i wątrobie ryb morskich, dlatego spożywanie tych
produktów stanowi dla organizmu podstawowe źródło kwasów
tłuszczowych z rodziny n-3.
Uzupełnianie niedoborów
wybranych WNKT przekłada się
na oddziaływanie na reakcję za-

palną organizmu, jak w przypadku eikozanoidów, które są pochodnymi kwasów n-3 i n-6. Kwasy tłuszczowe z grupy n-3 ograniczają reakcję zapalną, a pochodne
kwasów tłuszczowych z grupy n-6
mają silne działanie prozapalne.
Efekt immunomodulacyjny uzyskuje się, podając w określonych
proporcjach, kwasy α-linolenowy
z grupy n-3 i γ-linolenowy z grupy n-6. W warunkach fizjologicznych stosunek kwasów tłuszczowych n-6 do n-3, w zależności od
typu komórki, wynosi średnio od
2–5 do 1.
Wyniki wielu badań wskazują na to, że częste spożywanie oliwy z oliwek obniża ryzyko
zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów, co może
być spowodowane korzystnym
wpływem jednonienasyconych
kwasów tłuszczowych (głównie oleinowego) na aktywność
układu immunologicznego. Także kwasy tłuszczowe zawarte
w tłuszczach ryb mają nie tylko
korzystne działanie w chorobach
układu sercowo−naczyniowego,
ale także w schorzeniach autoimmunologicznych. Badania kliniczne, przeprowadzone u pacjentów
z reumatoidalnym zapaleniem
stawów lub toczniem rumieniowatym układowym wskazują, że
suplementacja diety tłuszczem
rybim ma korzystny wpływ na
przebieg tych schorzeń i pozwala
znacznie obniżyć dawki stosowanych leków przeciwzapalnych.
Probiotyki i prebiotyki
w procesie
immunomodulacji
Od kilkunastu lat daje się
zauważyć wzmożone zainteresowanie problematyką modulowa►
nia odpowiedzi immunologicznej
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poprzez wpływ na mikroflorę jelitową. Nic w tym dziwnego, jeśli
uwzględni się fakt, że w obrębie
jelit znajduje się około 70% komórek całego układu odpornościowego. Suma czynników
immunologicznych i mechanicznych, izolujących zawartość
światła jelita od jego ściany jest
nazywana blokiem śluzówkowym.
Jest on selektywnym filtrem wybiórczo regulującym transport
cząsteczek w obydwie strony. Fizjologiczna flora bakteryjna jelita
ma wpływ na sprawne działanie
układu trawiennego i układu odpornościowego. Wiele stanów
chorobowych oraz następstwa
i powikłania wielu metod leczenia
(np. stosowania antybiotyków)
zaburzają fizjologiczną stabilność
bloku śluzówkowego i sprawność
układu odpornościowego.
Słowo probiotyk pochodzi
od greckiego pro bios i znaczy
„dla życia”. Zgodnie z definicją
WHO, probiotyki są specyficznymi szczepami mikroorganizmów,
które podawane człowiekowi
w odpowiedniej dawce, wywierają korzystny wpływ na jego organizm (poprawiają stan zdrowia
lub ograniczają ryzyko zachorowania). Bakterie probiotyczne
najczęściej należą do rodzajów
Lactobacillus i Bifidobacterium.
Probiotyki konkurują z patogenami o receptory błony śluzowej
jelita. Przywracają fizjologiczny
charakter kolonizacji wnętrza jelit, wytwarzają substancje bakteriobójcze i bakteriostatyczne.
Konkurują też z patogenami
o składniki odżywcze, witaminy
i czynniki wzrostu. Obniżają pH,
uwalniając takie metabolity, jak
kwas mlekowy i octowy. Wpływają też na stan pamięci immunologicznej układu odpornościowego,
uczestnicząc w rozpoznawaniu na
12

powierzchni patogenów struktur
PAMP (pathogen associated molecular pattern) i w przekazywaniu
tej informacji komórkom immunokompetentnym.
Choć probiotyki kojarzą
się głównie z układem pokarmowym, ich potencjalne zastosowanie w lecznictwie nie ogranicza
się tylko do leczenia biegunek.
W ostatnich latach obserwuje
się wielki wzrost zachorowań na
choroby alergiczne i atopowe.
Prawdopodobną przyczyną tego
zjawiska jest zaburzony proces
dojrzewania układu immunologicznego, spowodowany brakiem
dostatecznego kontaktu z patogenami w pierwszych etapach
życia. Wydaje się, że probiotyki
mogą wypełnić tą lukę.
Prebiotyki to substancje
pobudzające rozwój prawidłowej
flory jelit, niezbędne do działania
probiotyków. Są to fermentujące w przewodzie pokarmowym
i odporne na trawienie białka,
tłuszcze lub błonnik. Zalicza się
do nich także węglowodany jak
glukozę, maltozę, ksylozę oraz
występującą m.in. w cykorii inulinę wraz z produktem jej hydrolizy (oligofruktozę). Dzięki podaży
probiotyków wraz z prebiotykami
łatwiej utrzymywana jest prawidłowa flora jelitowa, zmniejsza się

ryzyko zakażeń w przewodzie
pokarmowym i zaburzeń w zakresie motoryki jelit. Zapobiega
to translokacji bakterii przez ścianę jelita oraz pobudza prawidłową odpowiedź immunologiczną.
Efekt immunomodulujący po podaży probiotyków i prebiotyków
przejawia się m.in. poprzez wzrost
produkcji immunoglobuliny IgA,
substancji ant ybakter yjnych,
a także indukcją mechanizmów
tolerancji, ustaleniem równowagi
pomiędzy cytokinami prozapalnymi i przeciwzapalnymi.
Immunomodulacyjne działanie
antyoksydantów
Powszechnie wiadomo, że
żywność zawiera znaczną ilość
antyoksydantów. Dotyczy to
zwłaszcza żywności pochodzenia roślinnego, w której związki
o własnościach antyoksydacyjnych pełnią istotną rolę w ochronie środowiska wodnego komórek organizmu przed skutkami
stresu oksydacyjnego. Z substancji bioaktywnych, występujących
w pożywieniu, czołowe miejsce
zajmują polifenole, a wśród nich
największą aktywność wykazują
flawonoidy. Aktywność biologiczna tych związków przejawia
się silnym działaniem antyoksy-

Efekt immunomodulujący po podaży
probiotyków i prebiotyków przejawia się m.in.
poprzez wzrost produkcji immunoglobuliny
IgA, substancji antybakteryjnych, a także
indukcją mechanizmów tolerancji, ustaleniem
równowagi pomiędzy cytokinami prozapalnymi
i przeciwzapalnymi.
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dacyjnym, skutecznie zwalczającym nadmiar wszechobecnych
wolnych rodników.
Reaktywne formy tlenu
(RFT), powstające podczas przebiegu wielu procesów metabolicznych uczestniczą także w regulacji procesów immunologicznych. Wykazano, iż RFT nasilają
aktywację limfocytów T oraz indukują adhezję komórek leukocytarnych do śródbłonka, co umożliwia ich przenikanie z układu krążenia do miejsca reakcji zapalnej.
Natomiast mechanizm działania
przeciwzapalnego flawonoidów
polega przede wszystkim na zablokowaniu kaskady przemian
kwasu arachidonowego, w której
syntetyzowane są mediatory procesu zapalnego.
W każdym etapie rozwoju
reakcji zapalnej uczestniczą RFT
oraz tlenek azotu. Regulują one
właściwości prozapalne śródbłonka oraz migrację leukocytów
do obszaru toczącego się procesu zapalnego. Flawonoidy jako
przeciwutleniacze interwencyjne
posiadają zdolność hamowania
aktywności enzymów uczestniczących w produkcji RFT, zmiatania wolnych rodników, a także
przerywania łańcuchowej reakcji
rodnikowej poprzez wytworzenie stabilnego rodnika flawonoidowego. Zaburzenie równowagi
pomiędzy produkowanymi RFT,
a ich neutralizacją przez ustrojowe systemy antyoksydacyjne jest
przyczyną powstawania stanów
zapalnych powiązanych z infiltracją granulocytów, a także rozszerzaniem się reakcji oksydacji
makrocząstek komórkowych.
Jeden z najwyższych potencjałów immunomodulacyjnych
wykazują bioaktywne związki zawarte w winogronach i produk-
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tach winogronowych. Uważa się,
że spożywanie produktów winogronowych działa modulująco na
funkcje limfocytów T. Komórki te
charakteryzują się działaniem supresyjnym, ponieważ w wyniku
interakcji z aktywowanymi makrofagami indukują ich śmierć.
Konsekwencją jest osłabienie toczącego się stanu zapalnego. Za
immunomodulację limfocytów
odpowiadają proantocyjanidyny
oraz antocyjany obecne w winogronach i ich produktach. Proantocyjanidynom w winogronach
i winie towarzyszy resweratrol,
związek o strukturze stilbenu.
Resweratrol stymuluje przemiany
RFN poprzez ograniczenie aktywności syntezy tlenku azotu. Z kolei procyjanidyny obecne w kakao
ograniczają syntezę cytokin prozapalnych i zwiększają uwalnianie
przeciwzapalnej interleukiny 4.
Wśród produktów zasobnych w związki flawonoidowe
znajdują się warzywa cebulowe
(czosnek, cebula), warzywa kapustne (brokuły, kapusta czerwona), psiankowate (czerwona
papryka, pomidor), korzeniowe
(burak ćwikłowy). Spośród owoców dużą zawartością flawonoidów odznaczają się truskawki,
czarna i czerwona porzeczka,
maliny, aronia czarnoowocowa,
żurawina, bez czarny, dzika róża.
Szczególnie bogate we flawonoidy są: zielona herbata, winogrona
i kakao.
PODSUMOWANIE
Poznanie wpływu składników diety na funkcjonowanie
układu immunologicznego jest
ważne nie tylko z punktu widzenia fizjologii, ale także może mieć
zastosowanie praktyczne w me-

dycynie. Żywieniowa modyfikacja
układu odpornościowego za pomocą diety wzbogaconej w WNKT
przynosi w wielu przypadkach
obiecujące efekty. Z kolei probiotyki i prebiotyki mogą korzystnie
modulować odpowiedź ustroju
na czynniki zakaźne i alergizujące. Reaktywne formy tlenu (RFT)
mają znaczący udział w procesach
immunologicznych organizmu ale
nadmiar wolnych rodników jest
szkodliwy, toteż produkty działające antyoksydacyjnie odgrywają istotną rolę w naszej diecie.
Wyniki licznych badań wskazują,
że odpowiednio zbilansowana
dieta może stanowić innowacyjną metodę w walce z chorobami
o podłożu autoimmunologicznym
i w prewencji infekcji.
Nadal są poszukiwane
składniki diety, które w sposób
nieinwazyjny i bez niepożądanych
działań pozwoliłyby wzmocnić
siły odpornościowe organizmu. ■
cdn.
dr n. przyr., mgr farm.
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Na estrogeny roślinne - fitohormony po raz pierwszy
zwrócono szczególną uwagę za sprawą wyników badań prowadzonych na Dalekim Wschodzie, w których to wykazano
m.in. związek pomiędzy bardzo niewielką liczbą zachorowań
na hormonozależne nowotwory piersi, jak również choroby
naczyniowe u kobiet, a dietą w której dominowały potrawy
bogate w soję oraz inne rośliny będące obfitym źródłem fitoestrogenów, takie jak Pueraria lobata czy Centella asiatica.
Na dodatek, w krajach Azji odnotowywano dużo mniejszą
liczbę zachorowań na osteoporozę w stosunku do liczby zaobserwowanej na obszarach Europy Zachodniej i Ameryki
Północnej. A Japończycy i Chińczycy znacznie rzadziej chorowali na raka prostaty niżeli mieszkańcy Europy. Właśnie te
odkrycia przyczyniły się do zwrócenia uwagi świata nauki
na fitoestrogeny, poszukiwania nowych rodzajów, struktur,
odkrywania mechanizmów działania, poznawania szlaków ich
metabolizmu. To zapoczątkowało karierę hormonów roślinnych w kosmetyce, profilaktyce, dietetyce i medycynie.
14

D

otychczas najwięcej informacji na temat dobroczynnego wpływu estrogenów roślinnych można znaleźć
w zakresie zastosowania preparatów fitoestrogenowych w łagodzeniu neurowegetatywnych
objawów klimakterium. Używane
są one w substytucyjnej hormonalnej terapii zastępczej (HTZ),
skutecznej w okresie menopauzy. Temat estrogenów roślinnych
w HTZ szeroko podejmowany jest
w prasie fachowej, dlatego też
w poniższym artykule zostaną
zaprezentowane inne, nie związane bezpośrednio ze stanem
przekwitania zastosowania fitoestrogenów.
Fitoestrogeny to związki
o budowie niesteroidowej, które
w przyrodzie syntetyzowane są
z fenylopropanoidów i prostych
fenoli. Występują w roślinach
z różnych rodzin, jak trawy (GraAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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mineae), motylkowate (Papilionaceae), krzyżowe (Cruciferae),
psiankowate (Solanaceae) i dyniowate (Cucurbitaceae). Pełnią
w nich funkcje grzybobójcze,
budulcowe oraz antyutleniające. Mogą także chronić roślinę
przed promieniami UV, indukować procesy chemotaksji np. dla
Rhizobium. Udowodniono także
ich czynny udział w kiełkowaniu
pyłku i sygnalizowaniu stresu. Zawartość fitoestrogenów zależy od
gatunku, odmiany, części rośliny,
ale co ciekawe, także determinowana jest przez warunki geograficzne i czynniki atmosferyczne panujące na danym terenie.
Często zdarza się, iż pojedyncze
rośliny zawierają więcej niż jedną
klasę fitoestrogenów, tak dzieje
się w przypadku np. soi.
Źródłem fitoestrogenów są
nie tylko rośliny i produkty pochodzenia roślinnego. Można je
odnaleźć także w wielu zbiornikach wodnych, do których opisywane związki dostają się w wyniku rozkładu roślin. Takie - występujące w naturze fitoestrogeny
i mykoestrogeny (zearalenon,
zearalenol) wraz z wytwarzanymi
przez człowieka ksenoestrogenami zalicza się do tzw. estrogenów
środowiskowych.
Fitoestrogeny wykazują
działanie biologiczne zbliżone do
ludzkich hormonów steroidowych
– estrogenów. Związanie estrogenu z receptorem doprowadza
zawsze do powstania dimeru,
co jest natomiast sygnałem do
wzmożenia ekspresji genu reagującego na estrogen. Celem tego
działania jest synteza białka wrażliwego na działanie estrogenu
(ERE – estrogen response element)
– wówczas to zostaje osiągnięty
odpowiedni efekt biologiczny. Tu
ujawnia się różnica w aktywności
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

hormonalnej pomiędzy estrogenami, a fitoestrogenami, mianowicie jest ona związana z tym, że
roślinne związki nie są w stanie
stymulować pełnej odpowiedzi
estrogenowej. W docelowych komórkach mogą jedynie po części
naśladować ich funkcje, jak również dodatkowo – funkcjonować
w stosunku do nich przeciwstawnie (SERMs, tzw. selektywne modulatory receptora estrogenowego). Antagonistyczny mechanizm
działania fitoestrogenów w stosunku do estrogenów związany
jest z brakiem utworzenia dimeru
lub z wytworzeniem oligomeru
o konfiguracji niezdolnej do aktywacji ERE podczas wiązania z receptorem estrogenowym. Wykazano również, iż fitoestrogeny
posiadają kilkakrotnie większe
powinowactwo do receptorów
estrogenowych β (zlokalizowanych w mózgu, kościach, naczyniach krwionośnych, płucach
i jelitach) niżeli do receptorów ὰ
(występujących w endometrium
macicy i zrębie jajników). Wewnątrzkomórkowy mechanizm
działania fitoestrogenów, poza
oddziaływaniem na ERE może
być związany także z wpływem
na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę i metabolizm samych estrogenów. Badania wykazały także działanie
opisywanych związków na funkcje
niektórych komórek za pośrednictwem mechanizmów, które
nie są związane z estrogenami.
Mogą m.in. aktywować receptory serotoninergiczne, IGF – 1 (insulinopodobny czynnik wzrostu),
wiązać wolne rodniki, indukować
metylację DNA, wpływać na działanie kinazy tyrozynowej cAMP A,
cGMP, 3 – kinazy fosfatydyloinozytolu i MAP (ERK1,2, p38) kinazy,
czynników transkrypcyjnych NF

– kappaB, aktywność kinazową
topoizomerazy, modyfikacje histonów, ekspresję RNA, jak również inne wewnątrzkomórkowe
regulatory cyklu komórkowego
i apoptozy. Przeważnie estrogeny roślinne w przyrodzie występują jako glikozydy lub też jako
prekursory. Aktywne ich formy
powstają dopiero w przewodzie
pokarmowym konsumenta, poprzez szereg złożonych przemian
enzymatyczno – metabolicznych.
Produkty metabolizmu fitoestrogenów wydalane są z moczem
i z żółcią, a te niewchłonięte
i wydzielone z żółcią metabolity przetwarzane są intensywnie
przez mikroflorę jelitową w jelicie grubym. Biodostępność opisywanych związków zależna jest
w dużym stopniu od wchłaniania
ich w przewodzie pokarmowym,
a na ten element mają wpływ
m.in. flora żołądkowo – jelitowa,
stosowane leki, czas przebywania pokarmu w jelitach, pH treści
jelit, jak również w dużej mierze
elementy diety czyli tłuszcz pokarmowy, błonnik, białko oraz
alkohol i inne. Obecność fitoestrogenów i ich metabolitów
obserwowana jest m.in. w żółci,
krwi, moczu, kale, nasieniu, ślinie,
płynie prostaty i mleku kobiecym. Jak do tej pory naukowcom
udało się zidentyfikować i oznaczyć kilka klas fitoestrogenów,
z których główny trzon stanowią
flawonoidy, lignany i stilbeny. Do
związków o charakterze fitoestrogenów wlicza się także dihydroksychalkony, triterpenoidy i kumaryny.
Do flawonoidów zalicza
się flawanony, flawony, flawonole i izoflawonoidy. Izoflawonoidy dzieli się kolejno na cztery
podstawowe rodzaje: izofla►
wony, izoflawanony, izoflawany
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i kumestany. Izoflawony (genisteina, daidzeina, formononetyna, biochanina A, glicyteina)
w żywności występują w formie
β-D-glikozydów lub aglikonów.
Najważniejszym ich źródłem są
warzywa strączkowe, a przede
wszystkim soja i jej przetwory
zawierające głównie daidzeiny
i genisteiny. Prażone nasiona soi
i mąka sojowa mogą dostarczyć
130-170 mg na 100 g. Tradycyjne orientalne produkty sojowe
jak tempeh i tofu zawierają 20-70
mg izoflawonów na 100 g, w makaronie sojowym odnajdziemy 8
mg fitoestrogenów, a sosie sojowym już tylko mniej niż 0,1 mg
izoflawonów na 100 g. Izoflawony występują także w innych roślinach strączkowych, takich jak
soczewica, fasola szparagowa czy
groch, ale są to znacznie mniejsze ilości niżeli w soi (ich stężenie
w wymienionych roślinach nie
przekracza 1 mg na 100 g). Niewielkie ilości izoflawonów znajdują się także w produktach zbożowych, warzywach, ziemniakach
i owocach oraz w mięsie i mleku.
Do fitoestrogenów należą tylko nieliczne związki z grupy kumestanów. Najlepiej poznanymi
przedstawicielami są kumestrol
i 4-metoksykumestrol. Kumestrol
– izoflawonoid uważany jest za
związek o największym potencjale estrogennym, po raz pierwszy
został wyizolowany z koniczyn
(Trifolium repens, Trifolium fragiferum) oraz lucerny. Najbogatsze
w kumestany są kiełki soi (28 mg
na 100 g suchej masy), pędy lucerny, nasiona soi i kiełki koniczyny (5,6 mg/g). Niewielkie ich ilości
stwierdzono również w szpinaku.
Warto podkreślić fakt, iż
najwyższe spożycie flawonoidów, sięgające od 20 do 100 mg
na dobę notowane jest w krajach
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azjatyckich, gdzie w Europie i na
obszarze Ameryki Północnej wynosi ono jedynie 0,2-5 mg/dzień.
Spowodowane jest to faktem, że
w krajach zachodnich konsumuje
się duże ilości mięsa i węglowodanów, natomiast konsumpcja
produktów strączkowych, w tym
soi jest wielce ograniczona. Problem ten dotyczy także Polski,
gdzie soja i jej produkty są mało
popularne i przyjmowane sporadycznie w niewielkich ilościach.
Do kolejnej klasy estrogenów roślinnych – lignanów
należą głównie sekoizolarycyrezinol, matairezinol larycyrezinol
oraz pinorezinol. Są to dimery
fenylopropanoidow wstępujące w roślinach w formie glikozydów, a w organizmie ludzkim
przekształcane są do aktywnego enterolaktonu i enterodiolu.
Dwa pierwsze związki występują
w największych ilościach w nasionach lnu i słonecznika (około
0,8 mg/g świeżej masy). Mniejsze
ilości lignanów odnaleźć można
w pełnoziarnistych produktach
zbożowych, niektórych ziołach,
warzywach (marchew, cebula,
szczypior), owocach ( jabłka, jagody, truskawki), nasionach (sezam) i orzechach. Dodatkowo,
lignany wykryto w oliwie, zielonej i czarnej herbacie oraz kawie.
To właśnie lignany (pochodzące
przede wszystkim z pełnoziarnistych produktów zbożowych) są
głównym źródłem fitoestrogenów w diecie mieszkańców krajów zachodnich. W badaniach
wykazano, iż ich udział w całkowitej ilości spożywanych fitoestrogenów wynosi od 10 do 70%
(do 1 mg na dobę).
Przedstawicielem następnej
klasy fitoestrogenów – stilbenów
jest resweratrol. Występuje on
w skórce wielu owoców, głów-

nie winogron (w soku 0,05 mg/
ml) i morwy. W niewielkich ilościach (do 1 mg/100 g) można go
odnaleźć również w orzeszkach
ziemnych.
Liczne wyniki opublikowanych doświadczeń in vitro,
jak i badań epidemiologicznych
wskazują na dobroczynne działanie fitoestrogenów na wielu
płaszczyznach. Te należące do
grupy izoflawonów mogą np.
zapobiegać wystąpieniu osteoporozy. Już w 1999 roku Vincent
i Fitzpatrick zapoczątkowali falę
badań na zwierzętach dotyczących pozytywnego wpływu
diety z opisywanymi związkami
na strukturę kości. Wykazano,
iż mogą one przeciwdziałać resorpcji tkanki kostnej, jak również
posiadają zdolność hamowania
działania komórek kościogubnych – osteoklastów i pobudzania funkcjonowania osteoblastów.
Według danych, spożywanie
zwyczajowo dużej ilości izoflawonów pośród mieszkańców ludności Azji, może wpływać na wzrost
gęstości mineralnej kości (BMD –
bone mineral density) i jej wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do osób, w diecie których
znajduje się niewiele izoflawonów.
Kolejne badania, Atkinson i Ward
pokazały, że wyższe niż 56,9 mg
na dobę przez pół roku spożycie izoflawonów powodowało
zwiększenie mineralizacji kości
o 2,4% oraz wzrost gęstości kości
o 2,2% w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa w grupie osób poddanych badaniu. Obecnie terapia
fitoestrogenami wzbudza szerokie zainteresowanie jako element
profilaktyki utraty masy kostnej.
Ekstrakty izoflawonów sojowych
znajdują już zastosowanie w wielu suplementach diety m.in. tych
przeznaczonych dla kobiet. Jedna
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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uwaga – podczas wzbogacania
diety w produkty sojowe nie należy zapominać o odpowiedniej
podaży wapnia oraz witaminy D.
W ostatnim czasie postuluje
się możliwość zastosowania fitoestrogenów w profilaktyce rozwoju miażdżycy, walce z chorobami
naczyniowo-wieńcowymi, zdolności obniżenia ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.
Wykazano, iż hormony roślinne
zwykle funkcjonują przeciwstawnie do czynników, które sprzyjają
rozwojowi chorób naczyniowych,
obniżają poziom tłuszczu, przyczyniają się do zwiększenia elastyczności naczyń krwionośnych,
jak również mogą zapobiegać
zakrzepicy (w przeciwieństwie
do estrogenów). Wyniki badań
na zwierzętach dowodzą, że genisteina zwiększa ekspresję genu
syntazy śródbłonkowego NO,
odpowiedzialnego za rozszerzanie naczyń u szczurów z nadciśnieniem. Jak dowodzi Adlercreutz, na podstawie swoich badań
epidemiologicznych w Finlandii,
dieta, która była bogata w błonnik zbożowy istotnie obniżyła ryzyko śmierci z powodu choroby
wieńcowej u palących mężczyzn.
Konsumpcja o 10 gramów więcej
błonnika redukowało ryzyko nawet o blisko 20%, a włókna roślin zbożowych wykazywały duże
mocniejsze zależności niż te z warzyw czy owoców. Na tej podstawie można więc przypuszczać, że
obok izoflawonów również lignany, w które bogate są włókna
zbóż działają ochronnie w schorzeniach naczyń wieńcowych.
Opisana została również
rola fitohormonów w terapii nowotworów. Zaskakującym było
odkrycie, że mogą one zapobiegać inicjacji i promocji nowotworów piersi. Kontrolowane badania
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

kliniczne i metaanalizy potwierdzają ścisły związek między stosowaniem fitoestrogenów a spadkiem zapadalności na niektóre rodzaje nowotworów. Dowiedziono
m.in., że systematyczne spożycie
pokarmów bogatych w estrogeny
roślinne może zmniejszać ryzyko
zachorowania na raka okrężnicy, śluzówki macicy, jajników, jak
również zapobiec wystąpieniu
raka prostaty u mężczyzn. Badania epidemiologiczne wykazały,
że przypadki nowotworu macicy
rejestrowane są u 25 kobiet na
100 tysięcy w USA i jedynie u 2
na 100 tysięcy w Japonii i Singapurze. Dodatkowo potwierdzają
one fakt, że populacje w których
dieta bogata jest w fitoestrogeny
w mniejszym stopniu narażone są
na występowanie nowotworów
o szczególnie złośliwym charakterze. Jednak, według wyników badań kliniczno-kontrolnych przeprowadzonych w grupie Azjatek
i mieszkanek Kanady dowiedziono, że w ocenie chemoprewencyjnego działania wysokich dawek
fitoestrogenów należy zwrócić
uwagę na to, iż zamieszkujące
obszar Azji kobiety zwyczajowo konsumują produkty sojowe
w dużych ilościach od wczesnego
dzieciństwa i że właśnie wczesna
ekspozycja może mieć najistotniejszy wpływ na zmniejszenie
ryzyka wystąpienia raka w wieku
dojrzałym.
Wyniki innych badań klinicznych sugerują także korzystny wpływ konsumpcji pokarmów
bogatych w fitoestrogeny na
przebieg cukrzycy typu II u kobiet. Dostarczanie organizmowi
naturalnych izoflawonów i lignanów może wpływać korzystnie
na glikemię, glikozylację białek
i wrażliwość tkanek na insulinę,
jak również na profil lipidowy

krwi u diabetyków. Dowiedziono
również, że fitoestrogeny w diecie
mogą przyczynić się do obniżenia we krwi poziomu całkowitego cholesterolu i trójglicerydów.
Dieta bogata w fitoestrogeny
według niektórych autorów badań może usprawniać funkcjonowanie ośrodkowego układu
nerwowego i przez to wpływać
na ogólną poprawę jakości życia.
Prowadzono badania na grupie
kobiet w wieku 60 - 75 lat. Wyniki wykazały dodatnią korelację
pomiędzy spożyciem lignanów,
a zdolnością do zapamiętywania,
przetwarzania informacji, jak również szybkością podejmowania
decyzji. Doświadczenia na zwierzętach wykazały także działanie
neuroprotekcyjne fitoestrogenów.
Udowodniono, że są one w stanie
zapobiec zmianom zwyrodnieniowym neuronów, które odpowiedzialne są za powstawanie
choroby Parkinsona i Alzheimera.
Potrzeba jeszcze wielu dowodów
klinicznych i epidemiologicznych,
jednak naukowcy mają nadzieję,
że odnaleźli światełko w tunelu,
szanse leczenia w przyszłości lub
zapobiegania coraz powszechniej
występującym w społeczeństwie
chorobom neurodegeneracyjnym.
Prowadzi się także badania
na temat wpływu fitohormonów
w diecie na przebieg procesów
kognitywnych. Wyniki w obecnym czasie nie są jednoznaczne.
File i wsp. sugerują poprawę pamięci podczas stosowania diety
bogatej w opisywane związki,
natomiast Sirtori i wsp. badając
grupę mieszkańców Hawajów
spożywających duże ilości tofu
stwierdzili osłabienie funkcji poznawczych. Badania na ten temat
wciąż trwają.
W ostatnich latach docenia
►
się także wielce znaczenie fito17
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Rośliny bogate w fitohormony
zdecydowanie poprawiają stan cery,
wpływają na koloryt, nawilżenie,
elastyczność jak i jędrność skóry.
Stymulują produkcję kwasu hialuronowego.
Aplikowane zewnętrznie zapobiegają
utlenianiu i uszkadzaniu błon komórkowych.
hormonów w kosmetyce i kosmetologii. Rośliny bogate w fitohormony zdecydowanie poprawiają stan cery, wpływają na
koloryt, nawilżenie, elastyczność
jak i jędrność skóry. Stymulują
produkcję kwasu hialuronowego.
Aplikowane zewnętrznie zapobiegają utlenianiu i uszkadzaniu
błon komórkowych. Wykazują
hamujące działanie w stosunku
do proteinaz, np. do kolagenazy, która rozkłada włókna skóry.
Udowodniono także, że po podaniu miejscowym w kosmetykach
dzięki działaniu przeciwzapalnemu, estrogeny roślinne opóźniają fizjologiczne procesy starzenia
się skóry, która staje się lepiej
ukrwiona i odżywiona.
Przedstawiając dobroczynny
wpływ fitoestrogenów na zdrowie
człowieka nie należy lekceważyć
doniesień sugerujących ich niekorzystne działanie. Część naukowców ostrzega przed możliwością
wystąpienia zaburzeń czynności
płciowych pod wpływem diety
obfitującej w soję (w szczególności postulaty te dotyczą produktów sojowych we wczesnym
dzieciństwie). Karmienie owiec
18

koniczyną może prowadzić do
problemów z wykotami. Gepardy
żywione karmą z wysoką dawką roślinnych estrogenów miały
problem z reprodukcją. Przepiórki
natomiast, w czasie, gdy poziom
fitoestrogenów w ich diecie diametralnie wzrasta, stają się bezpłodne.
Podsumowując, stan badań nad fitoestrogenami z roku
na rok niezmiernie się powiększa.
Wiadomych jest wiele, ale wciąż,
wraz z kolejnymi wynikami pojawiają się następne niewiadome,
zapytania, niejasności na temat
złożoności ich funkcjonowania
w organizmie. Wciąż potrzeba
pełnych informacji, oceny bezpieczeństwa w złożoności oddziaływania estrogenów roślinnych,
i z uwzględnieniem tak wielu
czynników, elementów środowiska i samego organizmu, różnic
płci, wieku, miejsca zamieszkania, rasy, etc. Nie są znane dawki
korzystne i szkodliwe, szczegółowe różnice w klasach chemicznych fitoestrogenów, interakcje
z innymi lekami lub produktami
dietetycznymi. Jak do tej pory
brak również ścisłego określenia

potencjalnych źródeł przyszłych
medykamentów. Dodatkowo,
samo ich oznaczenie ilościowe
na poziomie analitycznym często
jest problematyczne. Obecnie
większość wyników badań wskazuje na dobroczynne działanie
fitoestrogenów, jednak publikowane są także rezultaty, gdzie
wykazano niekorzystny wpływ
na funkcjonowanie organizmów.
Dlatego też potrzebne są dodatkowe doświadczenia, analizy,
testy, które być może wyznaczą
pozycję fitoestrogenów w świecie
wiedzy i dadzą pełną możliwość
przełożenia jej na aspekt dietetyki, czy też swobodę stosowania
w medycynie. ■
mgr Michał Stawarczyk
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Warto zaszczepić się
przed podróżą
– vademecum opieki
farmaceutycznej

W

edług danych podawanych przez Światową
Organizację Zdrowia
(WHO), każdego roku za granicę
wyjeżdża ponad 900 milionów
osób. Istotny procent podróżujących kieruje się do miejsc,
w których występują endemicznie choroby zakaźne, bądź turyści
mogą być narażeni na patogeny,
których nie ma w miejscu ich zamieszkania. Szczepienia ochronne stanowią podstawowy element
profilaktyki przeciwzakaźnej rekomendowanej dla osób wyjeżdżających poza granice Polski, zarówno w celach zawodowych, jak
i turystycznych. W krajach rozwijających się oraz na kontynentach,
takich jak Afryka czy Azja ekspozycja na czynniki chorobotwórcze
jest istotnie wyższa niż w Europie.
Niektóre z chorób np. żółta gorączka czy japońskie zapalenie
mózgu to choroby występujące
endemicznie i stanowiące istotne
zagrożenie dla zdrowia, a nawet
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

życia osób odwiedzających tereny, na których występują. Szczepienia ochronne oraz zastosowanie podstawowych zasad higieny
stanowią kluczowe elementy skutecznej ochrony przed chorobami
zakaźnymi. Należy podkreślić, że
dzięki prowadzonemu w Polsce
obowiązkowemu Programowi
Szczepień Ochronnych osoba,
która stosuje się do tych zaleceń
posiada odporność na wiele chorób, których ryzyko wystąpienia
istotnie wzrasta w krajach rozwijających się.
Tematem szczepień należy
zainteresować się co najmniej 4
tygodnie przed planowanym wyjazdem. Osoba wyjeżdżająca za
granicę powinna przede wszystkim ustalić, czy posiada wszystkie
obowiązujące w Polsce szczepienia wykonane zgodnie z zalecanym kalendarzem szczepień.
W przypadku ich braku, bądź po
sprawdzeniu poziomu przeciwciał
należy przeprowadzić szczepienia

uzupełniające. W tym celu należy
skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który ustali jakich szczepień brakuje, bądź czy obecny
poziom przeciwciał jest wystarczający. W przypadku wyjazdu do
krajów tropikalnych można skontaktować się z lekarzem specjalistą chorób tropikalnych oraz medycyny podróży. Ogólne zalecenia
dotyczące szczepień ochronnych
reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września
2010 roku. Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień stanowi
załącznik do tego aktu prawnego. Dokument potwierdzający
przeprowadzenie szczepienia,
czyli Międzynarodowa Książeczka Szczepień tzw. „żółta książeczka” (International Certificates
of Vaccination) jest wystawiana
w punktach szczepień stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz
poradniach medycyny podróży.
Książeczka ta jest wydawana na ►
wniosek osoby, u której przepro19
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wadza się szczepienie przez osobę, która szczepienie wykonuje.
Wypełniona przez lekarza stanowi
dokument potwierdzający przebyte szczepienia i chroni przed
odmową wjazdu osoby podróżującej, koniecznością przechodzenia kwarantanny czy koniecznością wykonania szczepień na
miejscu. Wybór szczepień przed
podróżą powinien zostać dokonany w oparciu o stan kliniczny
osoby wyjeżdżającej (wiek, nabyta
odporność, występujące choroby
o charakterze przewlekłym, reakcje uczuleniowe), sytuację epidemiologiczną kraju docelowego,
charakter wyjazdu oraz czas jego
trwania.
Zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi
WHO jedynym obowiązkowym
szczepieniem wymaganym przy
wjeździe do wybranych krajów
tropikalnych Afryki i Ameryki Południowej jest szczepienie przeciw-

Jednostka
chorobowa
żółta gorączka
zakażenia
meningokokowe
dur brzuszny
WZW typu A
WZW typu B
japońskie
zapalenie
mózgu
wścieklizna
poliomyelitis
błonica
tężec
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ko żółtej gorączce (żółtej febrze).
Jest to szczególnie niebezpieczna
choroba wywołana przez wirusy
z rodziny Flaviviridae przenoszone przez komary, która objawia
się gorączką, dreszczami, bólem
głowy i żółtaczką. Do ciężkich
powikłań zalicza się uszkodzenie
wątroby i nerek oraz krwawienia
z przewodu pokarmowego (gorączka krwotoczna). W Polsce dostępna jest szczepionka podawana podskórnie zawierająca żywy,
atenuowany szczep wirusa żółtej
gorączki. Szczepienie można podawać dzieciom powyżej 1 roku
życia, co najmniej 10 dni przed
planowanym wyjazdem, które daje
odporność na okres 10 lat.
Przy wjeździe do np. Arabii
Saudyjskiej wymagane jest szczepienie przeciwko Neisseria meningitidis wywołującej zakażenie meningokowe, które przebiega pod
postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub posocznicy.

Szczepienie to w Polsce jest szczepieniem nieobowiązkowym, które
można podać już niemowlętom
w postaci iniekcji domięśniowej
w dwóch dawkach, gdzie odstęp
między kolejnym podaniem powinien wynosić co najmniej 8 tygodni. W tym przypadku można stosować szczepionki skoniugowane
przeciwko meningokokom grupy
C lub grupy A, C, W, X u dzieci powyżej 12 miesiąca życia. U dzieci
powyżej 2 roku życia, młodzieży
i osób dorosłych stosuje się tylko
jedną dawkę. Największe zagrożenie zakażeniami wywołanymi
przez meningokoki występuje
w Afryce Subsaharyjskiej, Azji
i Ameryce Południowej i dla osób
podróżujących w tych kierunkach
proponuje się szczepionkę polisacharydową przeciwko meningokokom grupy A i C.
Do szczepień ochronnych
zalecanych przy wyjeździe do
krajów o gorącym klimacie (Azja

Schemat dawkowania

Droga podania

1 dawka co najmniej 10 dni przed
wyjazdem
1 dawka

podskórnie

1 dawka
1 dawka przed wyjazdem, dawka
uzupełniająca po 6-12 miesiącach
2 dawki przed wyjazdem: 0, 1 miesiąc,
po 6 - 12 miesiącach ostatnia dawka
3 dawki: 0-7-30 dni
4 dawki: 0-7-28 dni – 1 rok
1 dawka
1 dawka
1 dawka

domięśniowo

Czas nabytej
odporności
10 lat
zależnie od
szczepionki
3 lata
odporność
wieloletnia
odporność
wieloletnia
3 lata

domięśniowo
domięśniowo

domięśniowo

domięśniowo

domięśniowo
domięśniowo,
podskórnie,
doustnie
domięśniowo
domięśniowo

5 lat
10 lat
10 lat
10 lat
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Południowa, Afryka) należy szczepienie przeciwko durowi brzusznemu. Jest to choroba wywoływana przez pałeczki duru brzusznego Salmonella typhi. Zakażenie
następuje najczęściej drogą pokarmową (zanieczyszczona żywność lub woda), rzadziej poprzez
bezpośredni kontakt z chorym.
Objawami są wzrastająca gorączka, bóle głowy, osłabienie, brak
apetytu, ból brzucha, biegunka
lub zaparcia oraz wysypka skórna.
Powikłaniami mogą być: perforacja jelit, zapalenie otrzewnej, posocznica, zapalenie mózgu, objawy ze strony ośrodkowego układu
nerwowego. W Polsce dostępne
są trzy szczepionki: zawierająca
inaktywowane pałeczki Salmonella typhi (podanie podskórne
w postaci 2 dawek podawanych
w odstępie 30 dni oraz 3 dawka
uzupełniająca podawana po 6-12
miesiącach od przyjęcia pierwszej
dawki), zawierająca oczyszczony
polisacharyd otoczkowy Vi Salmonella typhi (podanie podskórne lub domięśniowe w postaci
1 dawki dającej odporność na 3
lata) oraz atenuowana szczepionka żywa (podanie doustne). Należy jednak pamiętać, że szczepionki te nie dają odporności na
paradury. Szczepienie należy wykonać co najmniej tydzień przed
planowanym wyjazdem.
Osobom podróżującym do
strefy tropikalnej, subtropikalnej,
krajów o niskim poziomie sanitarnym oraz rozwijających się
zaleca się przyjęcie szczepienia
przeciwko żółtaczce pokarmowej, czyli wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A. Jest to choroba
przenoszona drogą pokarmową
(zakażona żywność, woda, kontakt z osobą chorą), objawiająca
się dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, brakiem apetytu,
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

bólem brzucha, bólem głowy,
ogólnym osłabieniem i żółtaczką.
Szczepionka pojedyncza podawana jest domięśniowo w 2 dawkach
w odstępie 6-12 miesięcy, a odporność uzyskuje się już miesiąc
po podaniu pierwszej dawki.
U osób powyżej 16 roku życia
można zastosować szczepionkę
skojarzoną przeciwko WZW typu
A i B, w postaci zawiesiny do iniekcji domięśniowych. Podawana
jest ona w 3 dawkach (0-1-6-12
miesięcy) i pozwala na uzyskanie
wieloletniej odporności. Zapalenie wątroby typu B występuje
w każdej części świata i w Polsce
jest uwzględniona w kalendarzu szczepień jako szczepienie
obowiązkowe. W związku z tym
w przypadku chęci zastosowania szczepionki skojarzonej należy uprzednio sprawdzić poziom
przeciwciał, jeśli w przeszłości
osoba była już szczepiona przeciwko WZW typu B.
Japońskie zapalenie mózgu
to choroba zakaźna wywoływana
przez wirusa z rodziny Flaviviridae, przenoszona przez komary,
występująca w krajach dalekiego
Wschodu. W większości przypadków przebieg choroby jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy.
Jednak u około 1% zakażonych
występuje ciężka postać choroby
z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powikłaniami oraz śmiertelnością wynoszącą nawet 30%. Zaleca się stosowanie szczepionki w 3 dawkach,
którą należy podać co najmniej 10
dni przed planowanym wyjazdem.
Odporność nabywa się na okres 3
lat, po którym należy zastosować
dawkę przypominającą.
W przypadku planowania
wyjazdu w miejsce (np. subkontynent Indyjski), gdzie istnieje
podwyższone ryzyko kontaktu

ze zwierzętami należy rozważyć
szczepienie przeciwko wściekliźnie. Należy pamiętać, że nadal
jest to choroba śmiertelna w momencie wystąpienia objawów.
Jest wywoływana przez wirusa
RNA z rodziny Rhabdoviridae,
który przenosi się w wyniku pogryzienia przez chore zwierzę,
oślinienie uszkodzonej skóry lub
błony śluzowej. W ciągu miesiąca
przed wyjazdem podawane są 3
dawki szczepionki (0–7–28 dni).
Czwartą dawkę stosuje się po
upływie roku. Należy podkreślić,
że w przypadku pogryzienia osoby zaszczepionej należy zawsze
skontaktować się z lekarzem.
Przed wyjazdem za granicę warto upewnić się czy wykonano u nas szczepienia przeciwko
tężcowi, błonicy oraz ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia
(choroba Heinego-Medina, poliomyelitis). Większość mieszkańców
Unii Europejskiej otrzymała pełne
szczepienie przeciwko w/w chorobom zgodnie z obowiązującym
kalendarzem szczepień. W Polsce
są to szczepienia obowiązkowe,
które wykonuje się już w 2 miesiącu życia (błonica i tężec), a następnie w 3-4, 5-6 oraz 16-18
miesiącu życia. Odporność na te
patogeny wynosi 10 lat. Ze względu na bardzo ciężki przebieg chorób, niepomyślne rokowania oraz
dużą śmiertelność należy dołożyć
wszelkich starań, aby upewnić się,
że osoba podróżująca posiada
taki komplet szczepień oraz aktywną odporność. WHO zaleca,
aby przed wyjazdem do krajów
zagrożonych np. polio (Syria, Pakistan) przyjąć dodatkową dawkę
przypominającą szczepionki inaktywowanej (IPV). ■
dr n. farm. Anna Serafin
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Atlas krwi obwodowej
podstawowe narzędzie diagnostyczne

Diagnozowanie schorzeń na podstawie rozmazu krwi obwodowej jest – pomimo rozwoju bardziej
zaawansowanych metod – nadal niezastąpionym
i relatywnie niedrogim badaniem. Nowość wydana
nakładem Wydawnictwa Medpharm to kompendium
wiedzy na temat zmian hematologicznych pojawiających się we krwi pod wpływem szeregu czynników
wewnętrznych i zewnętrznych. „Przygotowując niniejszy atlas, za cel postawiliśmy sobie zilustrowanie
rzeczywistych przypadków chorobowych. Postanowiliśmy przedstawić cechy morfologiczne komórek zarówno swoiste, jak i nietypowe w danych jednostkach
chorobowych.” – piszą w przedmowie do pierwszego
wydania polskiego Autorzy.
Hematologia to obszerna dziedzina, która
zajmuje się między innymi parametrami krwinek –
ich kształtem, wielkością, bada obecność wtrętów
w tych komórkach, interesuje się także etapami ich
dojrzewania. W obszarze jej zainteresowania znajdują się także szlaki metaboliczne żelaza, porfiryn
i łańcuchów globiny. Atlas omawia przede wszystkim
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zaburzenia obrazu krwi, jakimi są niedokrwistości
oraz nowotwory krwi. Uwzględniono także choroby układowe, które mają uwidaczniają się w postaci zmian w rozmazach. Na kondycję krwinek mają
wpływ także choroby zakaźne, którym poświęcono
osobny rozdział, a który może być wartościowym
uzupełnieniem wiadomości dla osób interesujących
się mikrobiologią. Zatrucia metalami ciężkimi, zaburzenia metaboliczne na tle defektów genetycznych, choroby wątroby i śledziony także skutkują
zmianami we krwi obwodowej i zostały omówione
w książce.
Pozycja bogata jest w przypisy redakcji, w wielu miejscach obok nazw polskich pojęć uwidoczniono
nazewnictwo angielskie, co ułatwia zainteresowanym
sięgnięcie do piśmiennictwa anglojęzycznego proponowanego po każdym rozdziale. Uwagę przykuwa
duża ilość nomenklatury niezbędnej do opanowania treści, na szczęście bogaty materiał ilustracyjny
oraz tabele pozwalają na szybką i czytelną wizualizację nie zawsze łatwego materiału. „Dodatkowym
i niekwestionowanym walorem tej pozycji wydawniczej jest możliwość wolnego dostępu do oryginalnej
amerykańskiej internetowej platformy Atlasu, w której
zamieszczone są dodatkowe zdjęcia mikroskopowe
ilustrujące omawiane przypadki kliniczne.” – informują w przedmowie redaktorzy wydania polskiego.
Publikacja w szczególności powinna zwrócić uwagę diagnostów laboratoryjnych, ale także
wszystkich zainteresowanych hematologią i szeroko
rozumianą patomorfologią. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
Irma Pereira, Tracy I. George, Daniel A. Arber
„Atlas krwi obwodowej.
Podstawowe narzędzie diagnostyczne.”
Wydanie I polskie pod redakcją:
Iwona Urbanowicz, Dariusz Wołowiec,
Anna Korycka-Wołowiec
Rok wydania 2015 r., 208 stron, oprawa twarda
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Ważne postaci
małych ojczyzn

(Magdalena Bucior) Pani Ewo,
co jakiś czas docierają do
nas smutne informacje
o odchodzeniu ważnych
postaci życia kulturalnego
lub politycznego. W ostatnim c zasie pożegnaliśmy profesora Władysława Bartoszewskiego. To,
jak zewsząd słyszę, jedna
z ostatnich postaci, o której można powiedzieć – autorytet całego pokolenia.
To zdarzenie poruszyło we mnie refleksję dotyczącą odchodzenia postaci
ważnych, ważnych nie tylko
w skali całego narodu, ale
także mniejszego środowiska, lokalnej grupy, małej ojczyzny. Odchodzenia
rozumianego także jako
migracja, wyjazd, opuszczenie dotychczasowego
miejsca zamieszkania. Dziś
zachęcam Panią do refleksji na temat tego, jaka osoAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

ba w społeczności lokalnej
ma szansę stać się osobą
znaczącą, kto jest w stanie w małym środowisku
być swoistym „dobrym duchem” tego miejsca?
(Ewa Sitko) Myślę o tym, jak wielowymiarowe mogą to być
postaci. Każda z nich wyraża siebie inaczej, przez to
każda wnosi coś innego do
tych lokalnych społeczności.
Na przykład osoby starsze
– takie, które były zawsze,
są zawsze obok, i wydaje
się, że w tym małym miasteczku, małej miejscowości
będą zawsze i swoją obecnością budują poczucie
tożsamości społeczności
lokalnej. W świecie szybkich zmian są dowodem
swoistej stałości. Wydaje
się niemożliwe, żeby ich
nie było. Kiedy „odchodzą”
uświadamiamy sobie, że na

naszych oczach zachodzą
nieodwracalne zmiany.
(M) Oczywiście, katalog tych osób
jest bardzo szeroki. Należą
do niego wszystkie osoby,
które mają bezpośredni
wpływ na środowisko lokalne. Od nich, ich osobowości, poziomu zaangażowania, gotowości na działanie
zespołowe zależy funkcjonowanie administracji samorządowej, oświaty czy
służby zdrowia. Oni kreują
stan szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, stan świadomości społecznej.
(E) Pojawia się we mnie pokusa, aby na potrzeby naszej
rozmowy bardzo zawęzić
ten katalog tylko do farmaceutów prowadzących
w małych miejscowościach
– miasteczkach, wsiach –
►
apteki.
23

W Aptece
►

(M) Pokusa jest zrozumiała, jeśli
myślimy o naszych czytelnikach, ale też obarczona
ryzykiem zamknięcia naszej rozmowy w konwencji
retrospekty wnej refleksji nad rolą farmaceuty
w społeczności lokalnej.
Współczesna myśl i praktyka społeczna wskazuje,
że realny wpływ na małe
społeczności mają inicjatywy angażujące więcej niż
jeden podmiot.
(E) Jeśli dobrze rozumiem, nie
chce Pani wspominać, lecz
inspirować?
(M) Tak, chciałabym, abyśmy wyszły z przeszłości i przeszły przez teraźniejszość
w przyszłość. Nie chcę
umniejszyć przy tym znaczenia źródeł, bo czerpanie
z nich jest oczywistym zasobem. Sama z zainteresowaniem czytam artykuły dr
n. farm. Macieja Bilka, który
opisując historię farmacji
wyraźnie wskazuje także
na społeczną rolę aptekarzy i nie pozostawia wątpliwości, iż należeli oni do
osób znaczących nie tylko
dla małych społeczności,
ale i dla narodu. Nie chciałbym jednak, aby był to jedyny punkt odniesienia
w naszej rozmowie. Współcześnie zostanie osobą
znaczącą w społeczności
lokalnej wymaga, w moim przekonaniu, szerszego
spojrzenia.
(E) Jeżeli tak, to jak szeroko chce
Pani patrzeć? Do jakiego
wzorca odnieść?
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(M) Myślę o idei i praktyce ekonomi społecznej. W niej
widzę miejsce dla aptekarzy szczególnie w obszarze
dostrzegania niedostatków
i bogactw małych społeczności i integrowania wokół
siebie tych, którzy potrafią
tym niedostatkom zaradzić,
a potencjał wykorzystać.
(E) Idea ekonomii społecznej
na pewno jest warta upowszechniania i chętnie razem z Panią na łamach Aptekarza Polskiego to zrobię. Najpierw, jak zwykle,
pojęcia. Według europejskiej sieci badawczej EMES
– ekonomia społeczna to
jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana
również jako gospodarka
społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. [1]
(M) Według mnie miejsce dla
aptekarza rysuje się szczególnie mocno, gdy popatrzymy na cele ekonomii
społecznej. Powinna być
ona zorientowana na społecznie użyteczny cel, ma
być wynikiem obywatelskiej, oddolnej inicjatywy
oraz zakłada wspólnotowy
charakter działania. To tylko oczywiście niektóre cele,
ale najważniejsze, jeśli pragniemy wskazać ścieżkę, po
której wędruje farmaceuta
stawiający sobie za cel zostanie osobą znaczącą dla
danej społeczności.
(E) Dla mnie w tak określonych
celach ekonomii społecznej

najważniejsze jest podkreślenie społecznego charakteru celu, który za pomocą
jej narzędzi ma być osiągany. Podmioty ekonomii
społecznej uczestniczą
w systemie ekonomicznym,
ale kieruje nimi silne poczucie odpowiedzialności
za los osób i społeczności
zaangażowanych w działania. „Innymi słowy – są to
przedsięwzięcia, których
celem jest działalność społeczna, a narzędziem – nie
zawsze jedynym– rynek”. [2]
(M) Tak, funkcjonowanie na rynku jest tutaj środkiem do
spełnienia celu społecznie
ważnego, np. aktywizowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a nie
celem samym w sobie.
(E) Zadaję sobie pytanie, co z rentownością takich przedsięwzięć?
(M) Jak widać, przedsięwzięcia
ekonomii społecznej łączą w sobie i społeczną
wrażliwość i myślenie kategoriami ekonomicznymi.
To działania, które scalają
sferę socjalną z rentownością, wypełniają lukę, kiedy
to po okresie całkowitego
nieliczenia się z realiami
ekonomii nastąpił rozkwit
przekonania o regulowaniu gospodarki wyłącznie
poprzez zasady wolnego
rynku.
Bogact wo działań
opisanych w przykładach
dobrych praktyk pokazuje,
jak wiele może być pomysłów na umiejętne godzenie
ze sobą i myślenia w kateAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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goriach realnych zysków
i strat, i pełnego wrażliwości odczytywania celów
społecznych. W aspekcie
rentowności warto podkreślić, że opłacalność prowadzenia aptek w małych środowiskach jest związana ze
świadomością mieszkańców,
z ich przywiązaniem do farmaceuty, z postrzeganiem
go jako osoby znaczącej.
Początkiem i następstwem
takiego myślenia jest współodpowiedzialność. Można
przypuszczać, że mieszkańcy, obywatele „małych ojczyzn” nie pojadą do apteki
np. sieciowej w mieście po
tańszy lek, bo mają świadomość wzajemności.
(E) Wskazała Pani ważny element
rozumienia ekonomii społecznej. Chciałabym podkreślić, że omawiamy tutaj
przede wszystkim idee, które nas interesują i poruszają, siłą rzeczy nie możemy
odnosić się do szczegółów
ekonomicznych i prawnych.
Ekonomia, która uwzględnia
walory i potrzeby małych
społeczności, nie spełnia
się w jakiejś innej przestrzeni, tylko wśród tych właśnie
małych środowisk. Istnieje
sprzężenie zwrotne pomię-

dzy pomysłowością i wrażliwością na potrzeby lokalnego środowiska, a wrażliwością i zrozumieniem ze strony
tego środowiska. Podmioty
ekonomii społecznej i podmioty, które się tą ideą inspirują bez tego pozytywnego sprzężenia zwrotnego
po prostu nie mogą istnieć.
Wróćmy jeszcze do postaci moderatorów ekonomii
społecznej. Zastanawiam
się, jakie pytanie może zadać aptekarz i myślę, że po
pierwsze zapyta: jak identyfikować cele użyteczne
społecznie?
(M) Sięgnijmy ponownie do Atlasu dobrych praktyk na
przywoływanej już stronie
internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl. Ich wspólną cechą jest dokładna analiza środowiska pod kątem
potrzeb i możliwości. Farmaceuta na pewno znajdzie
dla siebie miejsce wśród
osób podejmujących takie
działanie lub sam może być
jego inicjatorem. Przeczytałam na tej stronie „Pięć lat
temu mieli zarośniętą rzekę, biedę, bezrobocie. Dziś
bezrobocie jest minimalne,
rzeką płyną tratwy z turystami, a o Parku Jurajskim

Można przypuszczać, że mieszkańcy,
obywatele „małych ojczyzn”
nie pojadą do apteki np. sieciowej w mieście
po tańszy lek, bo mają świadomość
wzajemności.
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

słyszała cała Polska. Co
roku przyjeżdża tu ponad
200 tysięcy turystów.” To
opis efektów działań małej
społeczności. Na pewno ludzie, którzy zaanimowali to
przedsięwzięcie są i będą
osobami znaczącymi dla tej
konkretnej społeczności lokalnej. Użyję ponownie sformułowania, że „są dobrymi
duchami” tego miejsca.
(E) Oczywiście takie rezultaty są
możliwe przy założeniu, że
aptekarz (będący jednym
spośród osób znaczących
w określonym środowisku)
ma poczucie misji i identyfikuje się jako obywatel
konkretnej „małej ojczyzny”.
Niech tę myśl zilustruje zdanie ,,Animator społeczny
idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik,
nigdy nie powinien naśladować dobroczyńcy, zstępującego z wysoka do maluczkich. Wartość jego pracy
mierzy się nie tym, co czyni sam, lecz tym, co potraf
wydobyć z gromady, wśród
której i z którą pracuje.” [3].
W tym miejscu nasuwa mi
się jeszcze jedno spostrzeżenie, jeszcze jedna cecha,
której nie może zabraknąć
osobie społecznie znaczącej: odwaga. To słowo ma
tak wiele odcieni znaczeniowych, że postanowiłam,
na użytek naszego artykułu
je doprecyzować – a więc
w rozumieniu teraz nam
potrzebnym: niezłomność,
śmiałość, zapał i żarliwość.
Osoba prawdziwie znacząca
potrafi w swoim działaniu
godzić rzeczy wydawałoby
się sprzeczne: jest szanowa-►
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nym członkiem danej społeczności, jest w nią wrośnięta, a jednocześnie w jakiś
sposób ją wyprzedza. Widzi
rzeczy szerzej i odważniej.
Odciąża je ze stereotypów
i przyzwyczajeń. I na dodatek potrafi daną społeczności zainspirować, ale jej do
sobie nie zraża. Pokonuje
opór, ale nie wzbudza dużej
niechęci. Jest odporna na
manipulację, ale z drugiej
strony potrafi z konkretnych
osób wydobyć to, co ważne
dla zrealizowania danego

celu. Dla mnie osoba znacząca to taka, która trafnie
interpretuje, w jakim działaniu potencjał danej grupy
może się wyrazić.
(M) W sposób oczywisty, w tym
miejscu, nasuwają mi się
zdania wypowiadane w naszej ostatniej rozmowie
na temat wewnętrznego
„ognia”. To właśnie on (ten
ogień) sprzyja temu, aby
jednostka z własnej nieprzymuszonej woli pełniła znacząca rolę w swojej

społeczności. Motywowała do działania i inicjowała
zdarzenia. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior

1.
2.

3.

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/
ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_
nowe/22Atlas_Dobrych_Praktyk_Slawek_ver052009.pdf
M. Dudkiewicz, T. Kazimie czak, I. Rybka, M. Rymsza, Animacja lokalna. Jak
aktywizować społeczność wiejską. Z doświadczeń projektu ,,W stronę polskiego
modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków” , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 6.

Forum wydarzeń

7 maja 2015 roku w Strykowie k/ Łodzi odbyło się otwarcie Centrum Pakowania Leków. Centrum stanowi komplementarną część strykowskiej fabryki leków należącej do
szwajcarskiej firmy farmaceutycznej Sandoz. W fabryce tej produkowane są między innymi leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki stosowane w leczeniu cukrzycy oraz nadciśnienia
tętniczego, które trafiają do prawie 60 krajów świata, w tym do
polskich pacjentów.
Budowa Centrum Pakowania zajęła niecałe dwa lata i zakończyła się w drugim kwartale 2015 roku. W ramach rozbudowy, w pierwszym etapie działalności znajdzie się 8 nowoczesnych linii pakujących, dzięki czemu proces pakowania leków
będzie odbywał się w miejscu ich wytwarzania. Do tej pory większość produkowanych w Strykowie tabletek
była transportowana do innych zakładów Sandoz.
Uroczystego otwarcia inwestycji dokonał wicepremier Janusz Piechociński, który docenił jej znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki: - Polski przemysł farmaceutyczny to ponad 20 tys. stałych miejsc
pracy. To także ponad 1000 miejsc pracy w obszarze badań i rozwoju. Chcemy, aby właśnie poprzez takie
inwestycje wykorzystać lokalny potencjał naukowy - powiedział wicepremier Piechociński.
Także z punktu widzenia firmy Sandoz, możliwość zatrudnienia wykształconych i przygotowanych do
pracy w przemyśle farmaceutycznym pracowników stanowiła jeden z czynników przesądzających o realizacji tej inwestycji. Ard van der Meij, prezes Zarządu Sandoz Polska powiedział - Podejmując decyzję o rozbudowie polskich zakładów Sandoz w Strykowie kierowaliśmy się nie tylko korzystną lokalizacją w sercu
Europy, ale także dostępem do wysoko wykwalifikowanej kadry.
Obecnie firma Sandoz zatrudnia w Polsce łącznie ok. 1200 osób, z czego w Strykowie pracuje ok.
450 osób. ■
oprac. ZS .na podstawie komunikatu prasowego Sandoz Polska sp. z o.o.
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Nowa inwestycja firmy Sandoz w Polsce

Lex Apothecariorum

„Apteka uczestnicząca
w Programie Opieki
Farmaceutycznej
narusza prawo
– wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego”
W dniu 20 stycznia 2015
roku wydany został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawie o sygn. II GSK 1718/13.
Przedmiotem oceny NSA było
m.in. zagadnienie, w jaki sposób należy interpretować przepis
statuujący zakaz reklamy aptek
i punktów aptecznych.
W omawianej sprawie sądy
administracyjne oceniały legalność decyzji Głównego Inspektora
Farmaceutycznego oraz jednego
z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, w których nakazano zaprzestania prowadzenia
reklamy działalności apteki, polegającej na uczestnictwie w Programie Opieki Farmaceutycznej
oraz nakładających karę pieniężną
z tytułu reklamy apteki w kwocie
2000 zł.
Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że skoro
Prawo farmaceutyczne nie definiuje pojęcia reklamy apteki i jej
działalności, to przyjąć należy
potoczne, słownikowe rozumienie tego pojęcia, bo takie
są reguły wykładni tekstu ustawy. Skoro ustawodawca chciał
uregulować definicję produktu
leczniczego, to zrobił to w art. 55
ust. 1 tej ustawy, a skoro nie zdeAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

finiował pojęcia reklamy apteki,
to nie ma żadnych powodów, by
przyjmować ten termin w innym
znaczeniu niż na gruncie języka
potocznego.
Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że od 1 stycznia
2012 r., czyli od wejścia w życie
ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696), w treści art. 94a ust. 1
Prawa farmaceutycznego zrezygnowano z publicznego charakteru reklamy, bo ten kontekst
pojęcia nie znalazł się w treści
przepisu. Ten fakt tym bardziej
wskazuje, że językowe rozumienie
pojęcia reklamy jest uzasadnione
na gruncie przepisów, które miały zastosowanie w rozpoznawanej
sprawie.
Naczelny Sąd Administracyjny, podobnie jak Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Warszawie
twierdzi, że uczestnictwo apteki
w Programie Opieki Farmaceutycznej jest reklamą o jakiej stanowi ustawa, bo celem programu jest zachęcenie klientów do
zakupu towarów lub korzystania
z określonej działalności. Dla ro-

zumienia pojęcia reklamy z art.
94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego nie ma znaczenia, że
tymi klientami są osoby, które
już korzystają z usług danego
podmiotu. Wszyscy oni są przecież potencjalnymi klientami w ramach oferowanego przez aptekę
programu, bo jego istotą jest
to, aby te podmioty korzystały
z działalności apteki i nabywały
oferowane przez nią towary.
Dla rozważań na temat
wykładni obecnej treści art.
94a ust. 1 Prawo farmaceutyczne nie ma znaczenia publiczny
wymiar oferowanych informacji
reklamowych.
Niewątpliwie, co podkreśla
Naczelny Sąd Administracyjny, na
gruncie art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zabroniona jest
reklama aptek oraz ich działalności. Skoro tak, to treść przepisu
musi być wykładana restrykcyjnie, co oznacza, że dopuszczona
jest tylko możliwość informowania o lokalizacji i godzinach
otwarcia.
Reasumując, NSA stwierdził, że na gruncie art. 94a ust.
1 Prawa farmaceutycznego, po
dniu 1 stycznia 2012 r. zabroniona jest każda reklama aptek
i ich działalności, jeżeli nie jest
informacją o ich lokalizacji i godzinach otwarcia, jeżeli nie może
być równocześnie uznana za dopuszczalną na podstawie odrębnych przepisów, niezależnie od
sposobu w jaki zostaje ona skierowana do adresatów i bez znaczenia, czy są oni potencjalnymi czy
faktycznymi klientami, o ile wiąże
się z zachęcaniem do nabywania
oferowanych przez aptekę produktów. ■
Radca prawny Krzysztof Baka
Koordynator Biura Prawnego
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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Opinia prawna
Temat:
Liczba aptek ogólnodostępnych nie większa niż 1% liczby aptek na terenie jednego województwa, prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę albo podmioty przez niego kontrolowane, jako
przesłanka otrzymania kolejnego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez tego
przedsiębiorcę, ze szczególnym uwzględnienie sytuacji, gdy następuje łączenie spółek prowadzących apteki ogólnodostępne.
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz. 271, z późn.zm.);
2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. 2013 r.
poz. 672);
3) ustawa z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. 2013 r.
poz. 1030).
Liczba aptek prowadzonych
w danym województwie przez
podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia nie jest obojętna z punktu widzenia wymagań
określonych w Prawie farmaceutycznym.
Przed przystąpieniem do
szczegółowej analizy przepisów
prawa dotyczących zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, podkreślić należy, że
podejmowanie, wykonywanie
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i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na
równych prawach, z zachowaniem
warunków określonych przepisami prawa (vide: art. 6 ust. 1 ustawy o s.d.g.). Przedsiębiorca jest
obowiązany spełniać określone
przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące
ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony
środowiska (vide: art. 18 ustawy
o s.d.g.).
W przypadku działalności
gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr
45, poz. 271, z późn. zm.), organy
zezwalające (…) oraz wszelkie warunki wykonywania działalności
objętej zezwoleniami, (…), a także
zasady i tryb wydawania decyzji
w sprawie zezwoleń, (…) określają
przepisy tej ustawy (vide: art. 75

ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 75 ust. 5
ustawy o s.d.g.).
Naszym zdaniem warunki podjęcia i wykonywania ww.
działalności określone zostały, m.
in. w następujących przepisach
ustawy – Prawo farmaceutyczne:
art. 88, art. 94, art. 99 ust. 4, 4a
i 4b oraz art. 100 ust. 2 i ust. 4,
w zw. z art. 101 pkt 1 i art. 37ap
ust. 1 pkt 2.
Wśród warunków prowadzenia apteki ogólnodostępnej
obowiązuje, że zezwolenia na
prowadzenie apteki, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi
na terenie województwa więcej
niż 1% aptek ogólnodostępnych
albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności
podmioty zależne w rozumieniu
przepisów o ochronie konkurencji
i konsumentów, prowadzą łącznie
więcej niż 1% aptek na terenie
województwa.
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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W ostatnim czasie doniosłości
nabrał problem, czy w wyniku
połączenia spółek podmiot prowadzący aptekę może stać się
uprawnionym z tytułu zezwoleń
w liczbie większej niż 1% liczby
wszystkich aptek w danym województwie, a jeżeli tak, to jakie
działania powinien podjąć wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Ewentualnie, czy istnieje
przepis prawa, który nie pozwala, aby na podmiot uczestniczący
w połączeniu przeszły zezwolenia w liczbie przekraczającej 1%
liczby wszystkich aptek w danym
województwie.
Przypomnieć należy, że
zgodnie z art. 492 § 1 K.s.h., połączenie może być dokonane:
1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na
inną spółkę (przejmującą) za
udziały lub akcje, które spółka
przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się
spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez
zawiązanie nowej spółki).
Stosownie zaś do art. 494
§ 2 K.s.h., na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną
przechodzą z dniem połączenia
w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo
którejkolwiek ze spółek łączących
się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja
o udzieleniu zezwolenia, koncesji
lub ulgi stanowi inaczej.
Naszym zdaniem ustawa –
Prawo farmaceutyczne zawiera
normy prawne, które stanowią, że
na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną nie przechoAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

dzą ex lege zezwolenia na prowadzenia aptek ogólnodostępnych.
Podstawowe znaczenie
w omawianym zakresie ma norma
prawna zawarta w art. 101 pkt 4
ustawy – Prawo farmaceutyczne,
stanowiąca, że udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzależnione jest od
dawania przez podmiot ubiegający się o zezwolenie rękojmi należytego prowadzenia apteki. Normę tę należy rozpatrywać także
w powiązaniu z przepisami art. 99
ust. 3 pkt 2 i 3 Pr. farm., określającymi jednoznacznie maksymalną liczbę aptek ogólnodostępnych, jakie może prowadzić jeden
przedsiębiorca.
Zasada, że podjęcie i wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu apteki
ogólnodostępnej wymaga po
stronie zezwoleniobiorcy rękojmi
należytego prowadzenie apteki,
uniemożliwia przyjęcie wniosku,
że zezwolenia wydane na rzecz
spółek przejmowanych lub łączonych, z mocy prawa, tj. zgodnie
z art. 494 § 2 K.s.h. przechodzą
na rzecz spółki przejmującej albo
spółki nowo zawiązanej.
Jeżeli nawet każda z przejmowanych lub łączonych spółek
samodzielnie dawała rękojmię
należytego prowadzenia apteki,
nie jest oczywiste, że taką rękojmię daje podmiot, który powstał
w wyniku połączenia spółek.
Oczywistym przykładem braku
rękojmi jest przekroczenie przez
spółkę powstałą w wyniku połączenia spółek 1% (jednego procenta) aptek działających na terenie danego województwa. Innym
przykładem braku wymaganej
prawem rękojmi będzie sytuacja, gdy spółka przejmująca albo
spółka nowo zawiązana, w wyniku połączenia spółek, będzie –

wbrew zakazowi z art. 99 ust. 3
pkt 1 Prawa farmaceutycznego
– prowadzić obok aptek ogólnodostępnych hurtownię farmaceutyczną. Wymieniając inne możliwe przypadki naruszenia art. 101
pkt 4 Pr. farm., które mogłyby
powstać w wyniku połączenia
spółek, należy wskazać sytuację,
gdy w wyniku połączenia spółek,
zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przejdzie
– z mocy art. 494 § 2 k.s.h. – na
podmiot, który nigdy nie podlegał sprawdzeniu, czy daje on
rękojmię należytego prowadzenia apteki, czy też nie. Podmiot
przejmujący może bowiem, aż do
dnia przejęcia nie prowadzić aptek ogólnodostępnych.
W przypadku, gdy połączenie prowadzi do zawiązania nowej spółki, to zawsze będziemy
mieć do czynienia z sytuacją, gdy
nowa spółka nie podlega sprawdzeniu, czy daje on rękojmię należytego prowadzenia apteki, czy
też nie.
Konsekwencją stanowiska,
zgodnie z którym następuje ex
lege przejście na podmiot powstały w wyniku połączenia spółek zezwolenia na prowadzenie
apteki, wydanego na rzecz spółki
przejmowanej lub łączonej z inną
spółką, jest konieczność wniosku, że możliwe jest prowadzenie
apteki przez podmiot, który nie
daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. Takie rozumowanie
skutkuje koniecznością akceptacji przez organ stosujący prawo
zasady, że obowiązujące w Polsce
prawo dopuszcza istnienie dwóch
grup podmiotów prowadzących
apteki, tzn. tych, od których wymaga się spełnienia warunku,
o którym mowa w art. 101 pkt 4
Pr. farm. i tych, które wskazanego
►
warunku nie muszą spełniać.
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Odnosząc się do przypadku,
kiedy w wyniku połączenia spółek doszło do powstania nowego
podmiotu, to podkreślić należy,
że jest to spółka, której rękojmia
należytego prowadzenia apteki
nie byłaby na jakimkolwiek etapie postępowania badana przez
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Analizowany problem nie dotyczy więc prawnych
możliwości przejścia zezwolenia
na tego samego przedsiębiorcę
działającego jedynie w innej formie prawnej niż forma, w jakiej
podmiot działał w dniu wydania
zezwolenia (spółka cywilna, spółka komandytowa), ale dotyczy
przejścia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na
całkiem innego przedsiębiorcę
niż przedsiębiorca, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, tj. na przedsiębiorcę
powstałego w wyniku połączenia
spółek.
Czym innym jest przekształcenie spółki, a czym innym
jest połączenie spółek. Wynikiem
przekształcenia jest bowiem jedynie zmiana formy prawnej spółki,
przy zachowaniu jej tożsamości
podmiotowej (ta sama, ale nie
taka sama). Wynikiem natomiast
połączenia spółek jest powstanie
nowej spółki.
Przywoływane często uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 stycznia 2009 r. (II GPS
6/2008) nie odnosi się do omawianego przez nas zagadnienia. Sąd
Najwyższy rozpatrywał sprawę
w kontekście art. 553 k.s.h. a rozstrzygnięcie dotyczyło kwestii,
czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową ma
– z uwagi na charakter podmiotu
przekształcanego – zastosowanie
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art. 553 k.s.h. Odmienność stanów
faktycznych oraz inne zagadnienie
prawne, które jest podstawą rozstrzygnięcia skutkuje tym, że orzeczenie wydane w kontekście art.
553 k.s.h. nie ma żadnego znaczenia w analizowanym przypadku.
Jak wynika wprost z art.
553 § 1 k.s.h. „spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa
i obowiązki spółki przekształcanej”. Przepis ten obejmuje swoją
hipotezą inne stany faktyczne niż
przepis art. 494 § 2 k.s.h., który
stanowi, że „Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną
przechodzą z dniem połączenia
w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo
którejkolwiek ze spółek łączących
się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja
o udzieleniu zezwolenia, koncesji
lub ulgi stanowi inaczej”.
Różnica pomiędzy art. 553
§ 1 k.s.h. a art. 494 § 2 k.s.h. polega m.in. na tym, że w przypadku
połączenia nie zawsze następuje
przejęcie zezwoleń, koncesji oraz
ulg na spółkę powstałą. Ustawa
lub decyzja o udzieleniu zezwolenia mogą stanowić odmiennie,
co nie ma miejsca w przypadku
przekształcenia, o którym mowa
w art. 553 k.s.h.
Analizując przepis art. 494 §
2 k.s.h. nie należy zapominać, że
sukcesja wynikająca z tego artykułu ma charakter ograniczony,
ponieważ obejmuje ona jedynie
zezwolenia wydane i to po dniu
wejścia w życie przepisów ustawy
kodeks spółek handlowych oraz
ograniczony, ponieważ przepisy
ustawy lub postanowienia decyzji
mogą ją wyłączyć, co szczególnie
odnosić się będzie do przypadków, gdy ustawa lub decyzja nakłada na podmiot prowadzący

działalność, obowiązek spełnienia
określonych kryteriów o charakterze ściśle podmiotowym. Właśnie
taki charakter ma ograniczenie
wynikające z art. 101 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Bezsprzecznie, kryterium podmiotowym jest ocena dokonywana
przez wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego, każdorazowo
przed wydaniem zezwolenia, czy
podmiot, któremu zezwolenie ma
być wydane lub który przejmuje
zezwolenie, daje gwarancję należytego prowadzenia apteki. Pomimo więc, że przepis art. 494 §
2 k.s.h. zawiera generalną zasadę
dozwalającą przejście zezwoleń
wydanych na rzecz podmiotu powstałego w wyniku połączenia,
to przepisem wyłączającym stosowanie zasady wynikającej z art.
494 § 2 k.s.h., w odniesieniu do
zezwoleń wydanych na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
jest art. 101 ust. 4 ustawy Prawo
farmaceutyczne.
Przepis ten nakazuje, aby
zezwolenie na prowadzenie apteki wydane było dopiero po
stwierdzeniu przez organ administracji państwowej, że podmiot,
względem którego ma być wydane zezwolenie lub na który ma
przejść zezwolenie daje rękojmię
należytego prowadzenia apteki.
W przypadku więc zezwoleń na prowadzenie apteki wojewódzki inspektor farmaceutyczny
każdorazowo przed wydaniem
zezwolenia musi zbadać, czy podmiot daje gwarancję należytego
prowadzenia apteki – ocena dotyczy zarówno podmiotu występującego o zezwolenie, jak i podmiotu przejmującego zezwolenie
w wyniku połączenia spółek.
Przypadek ten nie występuje jedynie w odniesieniu, gdy
podmiot podlega przekształceniu
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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– wówczas mamy bowiem do czynienia ze zmianą formy działania
tego podmiotu, a nie ze zmianą
podmiotu, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie.
Bez uprzedniej oceny dokonywanej przez wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego nie
jest możliwe stwierdzenie, czy
podmiot powstały w wyniku łączenia spółek daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Przepis art. 101 pkt 4 ustawy Prawo
farmaceutyczne jest więc przepisem, który uniemożliwia stosowanie art. 494 § 2 k.s.h., zakładającego, że na spółkę przejmującą lub
spółkę nowo zawiązaną przechodzą automatycznie, z mocy prawa, zezwolenia wydane na rzecz
spółki przejmowanej lub spółki
połączonej.
Zawsze tam, gdzie nie
mamy do czynienia z przekształceniem ograniczającym
się jedynie do zmiany formy
działania danego podmiotu
konieczne jest uprzednie zbadanie, czy podmiot powstały w wyniku połączenia daje niezbędną
przepisami prawa, tj. art. 101 pkt
4 Pr. farm. rękojmię należytego
prowadzenia apteki.
W świetle przywołanego
powyżej art. 101 Pr. Farm nie jest
więc możliwe wydanie zezwolenia
na rzecz podmiotu, który nie daje
rękojmi należytego prowadzenia
apteki. Zezwalając na prowadzenie apteki bez zbadania, czy podmiot je przejmujący daje rękojmie
należytego prowadzenia apteki, organ powołany do działania
na podstawie przepisów prawa
i zobowiązany do ich stosowania, sankcjonuje omijanie prawa
i w konsekwencji działa niezgodnie z przepisami.
Przy analizie powyższych
przepisów pomocne są wydaAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

ne już w tym zakresie orzeczenia. Pomimo, że nie dotyczą one
identycznych stanów faktycznych to określają kierunek, jaki
jest przyjęty przez sąd, odnośnie
zmiany podmiotu, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie
na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jak stanowi orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 21
kwietnia 2006r. (sygn. Akt I SA/
Wa 1566/05) „stwierdzić należy, iż
zezwolenie na prowadzenie apteki
jest stosunkiem administracyjnoprawnym wynikającym z decyzji
administracyjnej, w której organ
administracyjny przyznaje prawo
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, przyznając
je wyraźnie oznaczonemu podmiotowi, który spełnia wymagania
wynikające z ustawy”. Wymaganiem takim jest warunek nierozerwalnie związany z podmiotem,
na rzecz którego zezwolenie
zostało wydane a mianowicie rękojmia należytego prowadzenia
apteki. Orzeczenie powyższe nawiązuje do wydanego w dniu 22
lutego 1991r. wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego (sygn.
akt IV SA 1377/90), który jednoznacznie stwierdza, że nie jest
możliwa cesja uprawnień zawartych w decyzji administracyjnej
wydanej dla jednego podmiotu
na rzecz innego podmiotu. Zezwolenie na prowadzenie apteki
daje prawo jej prowadzenia określonemu podmiotowi, który uzyskał zezwolenie po ocenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że daje on gwarancję
prawidłowego prowadzenia apteki i nie jest możliwe przejście
zezwolenia na inny podmiot bez
uprzedniej oceny, czy podmiot
przejmujący również daje gwarancje należytego prowadzenia
apteki.

Dochowanie więc wymogu
wynikającego wprost z ustawy
wymaga, aby podmiot powstały
w wyniku połączenia wystąpił do
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o wydanie stosownego zezwolenia. W świetle
obowiązujących przepisów nie
jest bowiem możliwe przyjęcie, że
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z mocy prawa
przechodzą na rzecz podmiotu
powstałego w wyniku połączenia
spółek.
Podmiot powstały w wyniku połączenia spółek, jako nowy
podmiot podlegać musi weryfikacji w zakresie wskazanym w przepisie art. 101 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, nie jest bowiem
dopuszczalne powierzenie prowadzenia apteki ogólnodostępnej podmiotowi, wobec którego
organ administracji nie stwierdzi,
że daje on rękojmię należytego
prowadzenia apteki.
Na uwagę zasługuje również inne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013r. (sygn. akt VI SA/Wa
2692/12), które w zakresie spraw
dotyczących rękojmi na prowadzenie apteki ogólnodostępnej stwierdza jednoznacznie, że
z uregulowania art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego wynika, że:
1) rękojmię należytego prowadzenia apteki powinien
posiadać przede wszystkim
wnioskodawca (podmiot
ubiegający się o zezwolenie,
bo to on jest odpowiedzialny
za prowadzenie działalności –
prowadzenie apteki ogólnodostępnej) (…);
2) w ocenie sądu, badanie i ocena, czy podmiot daje rękojmię
należytego prowadzenia ap►
teki dokonywane jest nie tylko
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na etapie wydania zezwolenia,
ale również na każdym etapie
prowadzenia działalności. Jak
podniósł Sąd w przywołanym
powyżej orzeczeniu: „Przedsiębiorca posiadający już zezwolenie na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej musi
ją posiadać przez cały okres
zezwolenia, a obowiązki nałożone na niego ustawą – Prawo
farmaceutyczne i zezwolenie
wyznaczają granice, w jakich
może poruszać się prowadząc
reglamentowaną działalność”.
Nie możemy się więc zgodzić, że art. 494 § 2 k.s.h. ma
zastosowanie do zezwoleń dotyczących prowadzenia apteki
i daje możliwość automatycznego
przejęcia przez spółkę powstałą
w wyniku łączenia lub przejęcia
spółek, zezwoleń wydanych na
rzecz spółki przejmowanej lub
włączonej do innej spółki.
Uważamy, że art. 101 pkt
4 ustawy Prawo farmaceutyczne, nakładając na przedsiębiorcę
jednoznaczny obowiązek dawania
rękojmi należytego prowadzenia
apteki zarówno w momencie wydania zezwolenia, jak i przez cały
okres prowadzenia działalności gospodarczej, uniemożliwia
przejście zezwolenia wydanego
na rzecz spółki przejmowanej lub

łączonej do czasu stwierdzenia
przez organ, że przedsiębiorca
powstały w wyniku połączenia
spółek spełnia wymóg rękojmi
należytego prowadzenia apteki.
Do czasu stwierdzenia
przez organ spełnienia powyższego wymogu nie jest możliwe
korzystanie z uprawnień wynikających z zezwolenia wydanego na
rzecz zupełnie innego podmiotu
niż podmiot powstały w wyniku
przekształcenia lub połączenia.
Nie zgadzamy się z poglądem, że decyzja jaką wydaje wif
na rzecz podmiotu powstałego
w wyniku połączenia ma charakter jedynie deklaratoryjny. Nie ma
ona charakteru deklaratoryjnego.
Decyzja ta rozstrzyga bowiem,
czy podmiot spełnia warunki do
prowadzenia apteki, w tym czy
spełnia jeden z podstawowych
wymogów niezbędnych do ich
prowadzenia, tj. czy podmiot daje
rękojmię należytego prowadzenia
apteki.
Na marginesie należy zauważyć, że przyjęcie poglądu
zgodnie z którym w wyniku połączenia na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną
przechodzą z dniem połączenia
także zezwolenia na prowadzenia aptek ogólnodostępnych, nie
oznacza, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać

...w obowiązującym stanie prawnym
nie ma możliwości, aby wojewódzki inspektor
farmaceutyczny potwierdził w decyzji
administracyjnej, że dany podmiot posiada
zezwolenia w liczbie większej niż 1 % liczby
aptek na terenie jednego województwa.
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decyzję potwierdzającą tę zmianę. W takim przypadku, zgodnie
z art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo farmaceutyczne, organ
zezwalający musiałby cofnąć
z urzędu zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych,
ponieważ przedsiębiorca przestałby spełniać warunki określone
przepisami prawa, wymagane do
wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
W wyroku z dnia 13 lutego 2014
r. Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 1765/2012, LexPolonica nr 8311713, http://orzeczenia.
nsa.gov.pl), stwierdza, że ustawa
Prawo farmaceutyczne nie przewiduje automatycznego wygaśnięcia zezwolenia w przypadku
braku spełniania warunków, przez
co odpowiedni organ musi cofnąć zezwolenie. Przepis art. 37ap
ust. 1 pkt 2 Prawi farmaceutyczne stanowi, że organ zezwalający
cofa zezwolenie, w przypadku gdy
przedsiębiorca przestał spełniać
warunki określone przepisami
prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej
określonej w zezwoleniu. Ustawa
nie przewiduje automatycznego
wygaśnięcia zezwolenia w przypadku braku spełniania warunków, przez co odpowiedni organ
musi cofnąć zezwolenie.
Reasumując, stwierdzić należy, że w obowiązującym stanie
prawnym nie ma możliwości, aby
wojewódzki inspektor farmaceutyczny potwierdził w decyzji administracyjnej, że dany podmiot
posiada zezwolenia w liczbie
większej niż 1% liczby aptek na
terenie jednego województwa. ■
Radca prawny Elżbieta Waniewska
Radca prawny Krzysztof Baka
Biuro Prawne
Naczelnej Izby Aptekarskiej
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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Lepsza, doskonalsza,
szlachetniejsza…

Apteka

– ośrodkiem propagandy
zielarskiej
W poprzednich odcinkach cyklu „Lepsza, doskonalsza, szlachetniejsza…” omówiliśmy wizję
apteki-laboratorium, apteki-placówki zdrowia publicznego i apteki-miejsca pracy naukowej.
Zdumiewał nas rozmach z jakim myślano o ówczesnych aptekach: miejscach, w których spełniają się piękne idee i realizują szczytne cele, będących jednocześnie nieodłącznym elementem
nowoczesnego państwa. Wydawać by się mogło, że działacze zawodowi nie byliby już w stanie
przypisać tymże aptekom kolejnych „lepszych i doskonalszych” funkcji! Tymczasem to właśnie
w okresie dwudziestolecia międzywojennego skrystalizowała się idea apteki jako „ośrodka
propagandy zielarskiej”, aptekarza zaś – jako instruktora rozpoznawania i zbioru roślin leczniczych, plantatora, krzewiciela kultury zielarskiej…

T

emat zielarstwa na łamach
„Aptekarza Polskiego” miałem już okazję poruszać
wielokrotnie, m.in. w artykułach
„Sprawy zielarskie” [1], „Ochrona
przyrody kwestją żywotną farmaceutów” [2], „Przedwojenne
kuracje ziołowe” [3], czy wreszcie w publikacjach, poświęconych
działalności okręgowych izb aptekarskich w Lublinie [4] i Warszawie [5]. Tematem niniejszego
opracowania nie będzie oczywiście zjawiskowy wręcz rozwój
zielarstwa w II Rzeczpospolitej
i wkład weń polskich farmaceu-

Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

tów, a jedynie miejsce w nim aptek i aptekarzy.
Jaka była geneza apteki,
jako „ośrodka propagandy zielarskiej”? Już od samego początku
dwudziestolecia międzywojennego działacze zawodowi nawoływali, by aptekarze prowincjonalni
sami podejmowali uprawy roślin
leczniczych i w ten sposób uniezależniali się finansowo od hurtowników. Polska, będąca wówczas krajem typowo rolniczym,
stanowić mogła przecież zagłębie
produkcji zielarskiej, a tymczasem – wiele hurtowni zioła spro-

wadzało z zagranicy, sprzedając
je następnie do aptek, które graniczyły nieomalże z naturalnymi
stanowiskami tych samych gatunków! Na paradoks ten zwracano
uwagę przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego: mimo
ogromnego bogactwa ziół leczniczych w Polsce, Polska, zamiast
eksportować zioła, importuje je
corocznie za sumę kilku miljonów
złotych… pisano w „Wiadomościach Farmaceutycznych”.
W latach dwudziestych
głosy tego typu były nieliczne.
►
W cytowanym już w pierwszym
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odcinku cyklu artykule magistra
Michała Mutniańskiego „Co może
i powinien robić aptekarz na prowincyi oraz jak go odpowiednio
wykształcić i pokierować” z roku
1920 autor pisał: aptekarz, na prowincyi mieszkający, może i powinien mieć szerokie pole i zadanie
swego zajęcia (…). Jeżeli ma kawałek ziemi lub ogród, to oprócz aptecznego zajęcia, może dać impuls
w rozmaitych kierunkach, czy to
w pouczaniu i wyszukiwaniu roślin
danej okolicy, któreby mogły być
spożytkowane do użycia lekarskiego, także wyszkolenie ludzi, zbieraczy roślin, mogłoby dać dobry
zarobek wielu ludziom obok korzyści dla właściciela i wewnętrznego zadowolenia, że się coś pożytecznego stwarza dla kraju. Magister Mutniański podawał konkretne przykłady: aptekarz w swoim
(…) ogrodzie dla przykładu drugich
robić może próby w hodowli roślin

lekarskich odpowiednio do gleby
i klimatu. Weźmy dla przykładu
ślaz, powszechnie znany, jest to
roślina nader łatwa do prowadzenia, a jednak dlaczego nikt u nas
nie pomyślał, aby tę roślinę można korzystnie wyhodować? Podsumowywał zaś: dział ten zbierania
i kultywowania roślin lekarskich
dawno powinien być wznowiony i wyspecjalizowany w naszym
kraju, bo to kraj rolniczy.
Przejawów owego zbierania
i kultywowania roślin lekarskich
pojawiało się w miarę upływu
czasu w środowisku aptekarskim
coraz więcej. Na łamach „Nowego Czasopisma Aptekarskiego”
publikowane były kalendarzyki
dla zbieraczy ziół, opisujące, jakie
zioła kwitnące, liście, kwiaty, czy
też nasiona zbierać należy w danym miesiącu. Wszelkich wskazówek dotyczących uprawy i zbioru
roślin leczniczych udzielał wów-

Ilustracja 1. Reklama nowotarskiej apteki, dzierżawionej przez magistra Eugeniusza Dąbrowskiego, zamieszczana niemal przez cały rok 1921
w „Kronice Farmaceut ycznej”.
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czas Wydział Farmaceutyczny Ministerstwa Zdrowia Publicznego.
Powołując się właśnie na Wydział
Farmaceutyczny redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” apelowała do aptekarzy już samym
tytułem artykułu „Zbierajcie zioła!”, zamieszczonym w lipcowym
numerze z 1921 roku. Apteki są to
instytucje, które docierają najbliżej do ludu, zbierającego zioła,
one przeto mogą zrobić najwięcej w kierunku rozbudzenia tego
przemysłu u nas i zaopatrzyć się
na cały rok w surowce roślinne.
Redakcja podkreślała, że w ten
sposób stworzy się nowe źródło
zarobku w kraju i zażegna głód
ziołowy naszego rynku. Każda
więc apteka – pisano – winna się
starać o zabranie w największych
ilościach tego, co w jej okręgu
rośnie w obfitości i później przy
pośrednictwie wielkich hurtowni
miejskich zamienić te surowce na
zioła, których im brak. Jak podkreślano aptekarze, jako specjaliści, powinni spopularyzować te
sprawy, zwrócić się do szkół wiejskich, do leśniczych w lasach rządowych i prosić o współdziałanie,
zachęcać dzieci, starców i kobiety
wiejskie do zbierania ziół. (…) Aby
przeto nie zależeć od wypadku
i konjuktur rynkowych, trzeba się
postarać zebrać jaknajwięcej ziół
leczniczych w ciągu tego sezonu.
W roku 1925, redaktor „Wiadomości Farmaceutycznych” magister Franciszek Herod, we właściwym sobie tonie definiował
rolę, jaką w produkcji zielarskiej
powinni odgrywać farmaceuci:
w porozumieniu z nauczycielami
lub księdzem, wreszcie sami, winni
organizować wycieczki botaniczne
w najbliższej okolicy tak dziatwy
szkolnej, jak i dorosłych wieśniaków lub nawet mieszczan. Ponadto prowadzić powinni aptekarze
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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Ilustracja 2. Reklama grybowskiej apteki, zamieszczana w kilku numerach „Kroniki Farmaceutycznej” z roku 1922.
edukację zbieraczy ziół, co i jak
zbierać należy.
W latach trzydziestych, wraz
z rozwijającą się działalnością
Polskiego Komitetu Zielarskiego,
aptekarze zaczęli zyskiwać w polskiej produkcji zielarskiej trwałe
miejsce. Już w samych strukturach PKZ pełnili polscy farmaceuci poczesne miejsce. Prezesem
był znany doskonale Czytelnikom
„Aptekarza Polskiego” profesor
Bronisław Koskowski, który jak
podsumowywały „Wiadomości
Farmaceutyczne” nadał Komitetowi właściwy kierunek, nie zrażając
się żadnemi przeciwnościami, doprowadził do tego, że Polski Komitet Zielarski stał się instytucją,
odgrywającą poważną rolę w życiu gospodarczem kraju. Z tego też
powodu w 1935 nadano ustępującemu prezesowi członkostwo
honorowe. Kolejnym członkiem
honorowym został magister farmacji Jan Biegański, jeden z pionierów zielarstwa polskiego. Ale
na tym nie koniec związków PKZ
z aptekarstwem: lokal na biuro
użyczyło PKZ Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne, początkowo bezpłatnie, a następnie za
symboliczną opłatą. Także w siedzibie Towarzystwa, przy ulicy
Długiej 16, odbywały się walne
zgromadzenia Komitetu. W roku
1935 do PKZ należało około 150
farmaceutów na około 600 członków. Pracownicy polskich uczelni
farmaceutycznych prowadzili prace naukowe PKZ, podobnie jak
liczne terenowe prelekcje i refeAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

raty. Redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” bezinteresownie
redagowała miesięcznik Komitetu,
zatytułowany „Wiadomości Zielarskie”, a redaktor pierwszego
wymienionego czasopisma, magister farmacji Franciszek Herod,
był jednocześnie członkiem zarządu i sekretarzem PKZ. W składzie Zarządu znajdował się także
pracownik redakcji „Wiadomości
Farmaceutycznych” – magister
farmacji Marian Rostafiński. Ponadto szereg aptekarzy i farmaceutów zasiadało w Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej PKZ.
Miejsce aptekarzy w zielarstwie polskim nie podlegało
wówczas dyskusji. Doktor Maria
Bernerówna pisała w roku 1938:
tylko farmacja (aptekarstwo)
z racji czteroletnich studiów uniwersyteckich daje odpowiednie
przygotowanie do fachowego
i odpowiedzialnego decydowania
w sprawach wartości ziół, badania chemicznego i biologicznego
ich czynnych składników na ustrój
żywy. Zdaniem autorki farmaceuci zatem stać muszą na straży

wartości roślin leczniczych znajdujących się w obrocie handlowym
i pilnie baczyć, by przez nieświadomość odnośnie uprawy ziół nie
zmieniały one lub traciły przypisywanych im własności leczniczych
a przez to nie narażały na szwank
zdrowia publicznego.
Wyrazem pozycji aptekarzy w „propagandzie zielarskiej”
może być fakt, że Polski Komitet
Zielarski na wakujące posady instruktorów zielarskich poszukiwał
farmaceutów. Zarząd Zrzeszenia
Wojewódzkiego Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet w Brześciu
nad Bugiem wymagał, aby instruktorem wędrownych kursów
zielarskich był dyplomowany magister farmacji. Podobny warunek
stawiała Śląska Izba Rolnicza.
Z kolei Zjednoczenie Młodzieży
Polskiej, przystępując do racjonalnej i systematycznej zbiórki ziół
leczniczych w Polsce, zwracało się
za pośrednictwem „Wiadomości
Farmaceutycznych” z prośbą do
aptekarzy o życzliwe popieranie przez udzielanie wskazówek
co do lokalnego zapotrzebowania ziół leczniczych w poszczególnych okręgach aptek i przez
kupno tych ziół od Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej i ich członków.
Do apelu przyłączyła się redakcja czasopisma pisząc: akcję SMP,
jako bardzo pożyteczną, należałoby ze wszech miar popierać.

Ilustracja 3. Reklama zbiornicy ziół leczniczych „Flora” zamieszcza- ►
na w „Kronice Farmaceutycznej” z 1922 roku.
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(…) To też zwracamy się do Szanownych Panów Aptekarzy, aby
nie odmawiali fachowej pomocy
zielarzom z SMP, lecz by zechcieli
współpracować z niemi życzliwie,
oczywiście w miarę indywidualnej
możliwości. Redaktorzy „Wiadomości Farmaceutycznych” powoływali się na rozmaite racje:
zapewne jest to trud, to uczenie
młodych „dostawców” „dostawy”,
ale jest to trud, który się aptece
wynagrodzi, bądź to finansowym
zyskiem przy tańszym zakupie dobrych ziół z pierwszej reki, bądź
to zyskiem ideowym, tem, że się
spełnia swe kulturalne zadanie inteligenta i na swym odcinku życia
szerzy się zdrowa oświata i użyteczne zajęcie. Wreszcie zdaniem
„Wiadomości Farmaceutycznych”
zielarska współpraca aptek z młodzieżą SMP (…) posłużyłaby (…) do
podniesienia fachowego autorytetu aptekarzy w społeczeństwie
i do wzmożenia zaufania do nich.
Młodzież, otrzymując wskazówki
od aptekarzy, stałaby się już dziś
łącznikiem między apteką i społe-

czeństwem. Mało tego – za kilka
lat młodzież ta dorósłszy jeszcze
większy będzie miała wpływ na
ułożenie się stosunków między
apteką a publicznością. Zatem
nawiązanie stosunków i współpracy między młodzieżą SMP
a aptekami byłoby równocześnie
propagandą aptek i zakupywania
w nich lekarstw.
Zagadnienia zielarskie były
nieodłącznym elementem rozmaitych kursów, organizowanych
przez instytucje zawodowe. I tak
w programie kursu organizowanego w roku 1937 przez Towarzystwo Przyjaciół Wydziałów
i Oddziałów Farmaceutycznych
przy Uniwersytetach w Polsce
znajdują się „Zagadnienia związane z uprawą roślin leczniczych
w Polsce”. Z kolei w o rok późniejszym kursie dokształcającym
dla farmaceutów zorganizowanym przez Gremium Aptekarzy
Małopolski Zachodniej w Krakowie w porozumieniu z Wydziałem
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
przekazywano „Uwagi o polskim

Ilustracja 4. Stanowisko Polskiego Komitetu Zielarskiego na I Wystawie Szpitalnictwa w Warszawie. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1938, nr 40, s. 589.
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zielarstwie”. Także sam PKZ zorganizował w roku 1935 blisko
dwutygodniowy teoretyczno-praktyczny kurs zielarski. Jako
słuchacze uczestniczyli w nim
także aptekarze, a wykłady wygłaszane przez najwybitniejszych
specjalistów były demonstrowane
żywemi roślinami oraz kolekcjami
ziół przemysłowo-lecznicznych.
Ponadto uczestnicy kursu mieli
okazję wziąć udział w wycieczce
florystycznej, zwiedzali plantację roślin leczniczych, ogród
botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz szereg hurtowni
i przetwórni ziół.
Tematyka zielarska była
w latach trzydziestych w aptekarskim środowisku wszechobecna.
Do aptekarzy adresowane były
praktyczne informacje, zamieszczane na łamach czasopism farmaceutycznych lat trzydziestych,
dotyczące m.in. zapotrzebowania PKZ na konkretne surowce,
czy też terminu zbiorów danych
gatunków. W „Kalendarzu Farmaceutycznym” z roku 1939 znajdujemy z kolei szczegółowe instrukcje zbioru, m.in. sporyszu, widłaka, kwiatu konwalii, bzu czarnego
i chabru bławatka, malin.
Nie brakło także tak częstych na łamach czasopism farmaceutycznych apeli i wezwań,
kierowanych do aptekarzy. Podpisywali je najwybitniejsi przedstawiciele zawodu. W 1936 profesor
Bronisław Koskowski zapytywał:
jaki jest udział aptekarzy prowincjonalnych w hodowli i zbieraniu
roślin leczniczych? W rok później
profesor Jan Muszyński pisał: wyrażając więc radość, że farmaceuci
polscy zainteresowali się sprawą
zielarstwa, wyrażam jednocześnie gorące życzenie, aby to się nie
skończyło na platonicznych uczuciach, ale żeby koledzy farmaceuci
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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Ilustracja 5. Uczestnicy pierwszego kursu zielarskiego, organizowanego przez
Polski Komitet Zielarski. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1935, nr 28, s. 407.

rozwinęli w tym kierunku praktyczną działalność. A pól praktycznej działalności widział zasłużony piewca zielarstwa wiele:
aptekarze, skupując zioła od ludności, przyczynią się do spopularyzowania zielarstwa w kraju, dadzą możność zarobku okolicznym
włościanom i poprawią jednocześnie własne interesa. Muszyński zaznaczał, że prowincjonalni
aptekarze posiadają częstokroć
ogródki, w których mogliby chociażby tylko w celach propagandowych i pokazowych uprawiać
na małą skalę te lub inne zioła
lecznicze, aby zaznajamiać z nimi
ludność i dostarczać sadzonek. Jak
zwykle praktyczny, Profesor pisał:
nasi aptekarze wiejscy narzekają
częstokroć na mały obrót w swych
aptekach, a tymczasem w hurtowniach ziołami mogliby (…) płacić za inne potrzebne im towary.
W roku 1935 do polskich aptekarzy odezwę wystosował Zarząd
Główny Polskiego Powszechnego
Towarzystwa Farmaceutycznego,
uważając, że znakomicie rozwijającemu się zielarstwu polskiemu
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

pomóc powinni w pierwszym rzędzie aptekarze. Tym razem nie żądamy od Was ofiarności – zastrzegał Zarząd PPTF. Apelowano do
Kolegów o kwestie bardzo konkretne, mianowicie aby pokrywali zapotrzebowanie swych aptek
w pierwszym rzędzie u miejscowych drobnych plantatorów i zbieraczy, a także by płacili za te zioła ceny, ustalane co pewien czas
przez Polski Komitet Zielarski i podawane w „Wiadomościach Farmaceutycznych”. Z kolei od okręgów PPTF zażądano, by starały się
(…) znaleźć sposób sfinansowania
akcji skupu ziół leczniczych i ustaliły wielkość zapotrzebowania na
zioła poszczególnych aptek.
Warto zadać pytanie – jak
wielu aptekarzy czyniło ze swych
aptek „ośrodki propagandy zielarskiej”? Wiemy, że w samej tylko
południowej Małopolsce trzech
aptekarzy: Józef Hodbod z Grybowa, Edward Dąbrowski z Nowego Targu oraz Teofil Majkut
z Czchowa prowadziło w latach
dwudziestych wśród okolicznej
ludności skup lub samodziel-

ne uprawy ziół, które następnie
sami oferowali swym kolegom-aptekarzom. W czasopismach
farmaceutycznych wymienieni
aptekarze zamieszczali reklamy
swej działalności, które reprodukowane są powyżej. Wiemy, że
magister farmacji Józef Wędkowski, dzierżawca apteki w Lublinie,
był według relacji „Wiadomości
Farmaceutycznych” cenionym
działaczem i pionierem uprawy
roślin wśród drobnych rolników
w Lubelszczyźnie. Wiemy, że magister Stanisław Zakrzewski, właściciel apteki w Królewszczyźnie,
w porozumieniu z Polskim Komitetem Zielarskim, prowadził
sprzedaż sadzonek roślin leczniczych. Nie wiemy niestety, jaki
był odzew aptekarzy np. na apel
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Być może wielu aptekarzy
pytało – przytaczając słowa z łamów „Nowego Czasopisma Aptekarskiego” – „Skąd znaleźć na
to czas?”. Działacze zawodowi byli
jednak niestrudzeni, bowiem i na
tak postawione pytanie potrafili
znaleźć odpowiedź i przekazać ją
kolegom pracującym w aptekach:
możnaby w wielu wypadkach znaleźć [czasu] dość dużo, skoro by się
użyło i zainteresowało siłę, która
prawie w każdej aptece się znajduje, t.j. żonę i dzieci… ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora
[1] Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej. Sprawy zielarskie. „Aptekarz
Polski” 2013, nr 5.
[2] „Ochrona przyrody kwestją żywotną farmaceutów”. „Aptekarz Polski” 2009, nr 9.
[3] Przedwojenne kuracje ziołowe. „Aptekarz Polski” 2009, nr 12.
[4] Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich. Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie. „Aptekarz Polski” 2012, nr 4.
[5] Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich. Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. „Aptekarz Polski” 2012, nr 2.
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Kolekcje roślin w ogrodach
zielarskich na podstawie
katalogów nasion
Index seminum

Ogrody zielarskie podobnie jak szeroko rozumiane ogrody
botaniczne zakładane są w celu gromadzenia, uprawy i dokumentowania kolekcji roślin. Jako placówki specjalistyczne, spełniają funkcję badawczą, kształcącą, propagatorską,
a w przeszłości również utylitarną.

W

ykorzystując kolekcje
roślin gromadzone
w Ogrodach Roślin
Leczniczych, ich nadrzędne jednostki naukowe i dydaktyczne,
(najczęściej katedry botaniki lub
farmakognozji uczelni medycznych), zajmują się badaniami
w zakresie:
• agrotechniki,
• aklimatyzacji i upraw próbnych,
• botaniki i geobotaniki (systematyka, morfologia, anatomia, florystyka),
• farmakognozji i farmakoergazji (uprawa roślin leczniczych,
badanie składu chemiczne-
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go, działania biologicznego
i leczniczego surowców roślinnych),
• wdrażania do uprawy w gruncie roślin leczniczych uzyskanych w wyniku mikronamnażania kultur tkankowych,
• ochrony bioróżnorodności gatunkowej; początkowo
miało to na celu opracowanie
flory regionalnej i krajowej,
a współcześnie ochronę zagrożonych gatunków poprzez
badania nad introdukcją do
upraw w warunkach ekologicznych.
Prowadzenie badań w oparciu o surowiec uprawiany w ogro-

dach, jest korzystne z wielu powodów. Przede wszystkim chronione jest w ten sposób środowisko przyrodnicze. W uprawie
można uzyskać większe ilości
możliwie jednolitego surowca, niż
pozyskiwanego ze stanowisk naturalnych, bez obawy zniszczenia
lub zaburzenia ekosystemu tych
stanowisk. Możliwe są kilkuletnie prace na materiale roślinnym
z jednego stanowiska. Ogrody
zielarskie pozwalają na ciągłą obserwację roślin w sezonie wegetacji. Uprawa roślin w ogrodach
umożliwia prace nad gatunkami z odległych terenów w kraju
i z różnych stref klimatycznych na
świecie.
Nie mniej ważną funkcją
ogrodów zielarskich jest działalność dydaktyczna i popularyzatorska. Ogród zielnikowy stanowi
żywą ilustrację treści wykładanych przedmiotów zawodowych
dla przyszłych farmaceutów,
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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lekarzy i zielarzy. Dostarcza surowców roślinnych wykorzystywanych w kształceniu; tak było
w przeszłości i jest współcześnie,
mimo zmieniających się treści
programowych przekazywanych
uczniom i studentom.
Pop ular y z a cja w ie dz y
o uprawie i znaczeniu roślin leczniczych, użytkowych i ozdobnych
odbywa się również poprzez udostępnianie kolekcji roślin w ogrodach społeczeństwu. Jest to domeną przede wszystkim ogrodów
botanicznych, a w przypadku ziół,
ich działów roślin leczniczych. Zielarskie ogrody szkół medycznych
również realizują funkcję edukacyjną społeczeństwa, jednak
w mniejszym zakresie, skupiając
się przede wszystkim na edukacji
studentów i kadry zawodowej.
Realizacja celów ogrodów
zielarskich możliwa jest dzięki
kolekcjom roślin zgromadzonym
w tych placówkach. Ich ilość zależna jest w pewnym stopniu od
wielkości ogrodu. Najczęściej są
to niewielkie ogrody położone
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednostek naukowych.
Powierzchnia współczesnych,
doświadczalnych ogrodów zielarskich w Polsce, waha się od 0,2
ha do 3 ha.
Informacje o ilości i składzie
gatunkowym roślin uprawianych
w tych ogrodach dostępne są na
podstawie zachowanych katalogów nasion i katalogów roślin,
wydawanych przez te placówki.
Wymiana nasion między
ogrodami była jednym ze sposobów pozyskiwania nowych
gatunków roślin od początku
ich istnienia. W drugiej połowie
XVIII wieku, gdy nastąpił szybki
rozwój botaniki, dla ułatwienia
kontaktów i przepływu informaAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

cji między powstającymi ogrodami zaczęto wydawać cyklicznie,
katalogi nasion Index seminum.
Druki te miały, podobnie jak dzisiaj, charakter usługowy. Pierwszy katalog wileńskiego Ogrodu
Botanicznego wydano w 1802 r.
[1] Ogrodu w Krakowie w 1806
roku [2], w Krzemieńcu w 1810
roku [3], we Wrocławiu w 1818
roku [4], a Ogrodu w Warszawie
w 1819 roku. [5]
Czasami wydawano także
katalogi roślin – Index plantarum
– z uwzględnieniem wszystkich
gatunków rosnących w ogrodzie. Wcześniej wydawano takie
katalogi sporadycznie np. wydany przez Martino Bernhardo
w roku 1653 spis roślin ogrodów królewskich w Warszawie
lub przez Wawrzyńca Scholza katalog roślin z jego ogrodu we Wrocławiu z roku 1594.
Katalogi nasion jednak nie w pełni odzwierciedlają stan ilościowy
i jakościowy kolekcji. Na przykład
w Ogrodzie Roślin Leczniczych
przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1948 w katalogu,
zamieszczono nasiona 172 gatunków roślin [6], gdy w ogrodzie rosło ich 320. [7]
Niemniej opracowania te
pozwalają prześledzić tendencje,
a także kierunki zmian w spektrum uprawianych roślin, czasem również rozprzestrzenianie
się nowych odmian. Np. jeszcze
w roku 1956 w ofercie Ogrodu UJ
w Krakowie, można znaleźć wśród
czterech odmian soi, odmianę
Soja hispida Moench. var. vilensis,
wyhodowaną w Polsce, w ośrodku wileńskim (w Ogrodzie Roślin
Lekarskich Uniwersytetu Stefana Batorego) przez profesora
Jana Muszyńskiego i jego zespół
w okresie międzywojennym.

Kolekcja roślin Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie w roku
1791, liczyła ok. 2000 okazów.
W 1792 roku – ok. 3000 gatunków. W katalogu z 1809 roku
umieszczono 1192 gatunki roślin,
wśród nich 486 zajmowały rośliny
rodzime z przewagą leczniczych,
np. farbownik lekarski Anchusa
officinalis L., orlik pospolity Aquilegia vulgaris L., żywokost lekarski Symphytum officinale L. [8]
W latach 30-tych XX wieku,
przy Krakowskim Ogrodzie Botanicznym UJ, stało się konieczne
utworzenie dużego działu z roślinami leczniczymi do nauki farmaceutów – zgromadzono w nim
ok. 250 gatunków ziół i kilka gatunków krzewów, były to m.in.:
ruta zwyczajna Ruta graveolens
L., hyzop lekarski Hyssopus officinalis L., melisa lekarska Melissa
officinalis L., rzewienie Rheum sp.,
oman wielki Inula helenium L., arcydzięgiel litwor Archangelica officinalis L., szałwia lekarska Salvia
officinalis L., tymianek Thymus
vulgaris L., pokrzyk wilcza jagoda
Atropa belladonna L., marzanka
wona Asperula odorata (L.) Scop.,
warzynek wilcze łyko Daphne
mezereum L., paprocie - Aspidium
filix mas i gorzknik kanadyjski Hydrastis canadensis L. [9]
W katalogu Index seminum
[10] Ogrodu Botanicznego UJ
z roku 1935 prezentowanych jest
769 gatunków roślin. Po II wojnie,
kolejny dział roślin leczniczych,
w obrębie Ogrodu UJ, utworzono
w nowym miejscu, wówczas (1948
rok) kolekcja liczyła 320 gatunków
roślin. [11] Katalogi Ogrodu UJ
z lat 1949-1957 zawierały osobne
wykazy nasion roślin leczniczych.
Ogród Botaniczny w Grodnie
(1775-1781) założony na Horodnicy w 1775 roku przez francu►
skiego botanika i lekarza Jana
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Emmanuela Gilibert’a przy nowotworzonej Królewskiej Szkole
Lekarskiej [12] posiadał kolekcję
ok. 2000 „swoiskich i egzotycznych
roślin”. „Dla rozmaitości, rzadkości,
wielości ziół i roślin nie ustępował
żadnemu ogrodowi botanicznemu
w Europie” [13]. Rośliny pochodziły z okolic Grodna oraz wyhodowane z nasion roślin egzotycznych przywiezionych przez założyciela ogrodu z Francji, Szwajcarii i Austrii. Ogród posiadał także
kolekcję roślin syberyjskich. [14]
W roku 1778 J. E. Gilibert pisał:
„Ogród Botaniczny może być miany za dość gruntownie ustanowiony, gdyż wszystko to co jest nayciekawszego i naypotrzebniejszego,
zawiera w sobie.” [15]
Po upadku Królewskiej
Szkoły Lekarskiej w Grodnie J. E.
Gilibert, w roku 1781, ponownie
założył Ogród Botaniczny - tym
razem w Wilnie przy ul. Zamkowej, w ogródku na dziedzińcu
domu Collegium Medicum Szkoły
Głównej Litewskiej. St. B. Jundziłł
pisał o nim: „szczupły wprawdzie
co do miejsca lecz obfity co do gatunków”. [16] Rosło w nim ponad
2000 gatunków. Większość roślin pochodziła z kolekcji ogrodu grodnieńskiego, uzupełniana
gatunkami z okolic Wilna. Wyjazd
Giliberta do Francji w 1783 roku
spowodował, że ogród „czułego
dozorcy, pozbawiony, do połowy
prawie gatunków zubożonym został”. [17] W roku 1799 pozostało ich zaledwie 400 [18] (w tym
połowę uprawiano w szklarni).
St. B. Jundziłł przeniósł wszystkie
do nowo założonego Ogrodu na
Sorokiszkach. Stały się one zalążkiem rozrastającej się w następnych latach kolekcji; w katalogu
Ogrodu z 1802 roku wymienione
są 1072 gatunki, a w katalogu
Index Plantarum Hortii Botanici
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Caesareae Universitatis Vilnensis
z 1824 umieszczono 6500 taksonów. [19]
Innym ogrodem o bardzo
dużej i zróżnicowanej kolekcji
był założony w 1805 roku ogród
w Krzemieńcu – początkowo przy
Gimnazjum, a po 1818 roku Liceum Wołyńskim. Projektem i jego
realizacją zajął się znany planista
Dionizy Mac Claire (spolszczone
Mikler), a kierownictwo naukowe
sprawował Wilibald Besser. Ogród
Botaniczny w Krzemieńcu w latach 1810-1815 posiadał ponad
6400 gatunków roślin, w 1824
roku – ok, 8350, a w 1832 roku
ich liczba przekroczyła 12000
okazów. [20]
Ogrody w Wilnie i Krzemieńcu rozpoczęły i reprezentowały szeroko rozumiany naukowy
nurt biologiczny przełomu XVIII/
XIX wieku na kresach. Gromadziły już nie tylko rośliny lecznicze,
stały się ośrodkami badającymi
przede wszystkim florę rodzimą.
W Warszawie w roku 1811
przy Szkole Lekarskiej za Pałacem Kazimierzowskim, w miejscu
XVII-wiecznego ogrodu królewskiego, założono Ogród Botaniczny. [21] W roku 1818 ogród
został przeniesiony i założony na
miejscu drugiego ogrodu królewskiego, między Łazienkami i Belwederem, gdzie znajduje się do
dzisiaj. Spis roślin znajdujących się
w ogrodzie, sporządzony przez
Michała Schuberta w roku 1819 –
zawierał 5000 taksonów, a w 1824
– ok. 10.000 taksonów. [22]
Dział roślin leczniczych
w Ogrodzie Botanicznym UW
w roku 1932 liczył 264 gatunki
roślin, mających zastosowanie
w medycynie. [23] W roku 1953
- ok. 300, zgrupowanych w ukła-

dzie systematycznym. [24] Obecnie kolekcja liczy 317 taksonów,
[25] wyeksponowanych według
podziału na grupy terapeutyczne - wśród nich m.in.:
• rośliny stosowane przeciwko
anemii np. szaczawik zajęczy Oxalis acetosella, szczaw
zwyczajny Rumex acetosa L.,
szczaw polny Rumex acetosella L., szczaw alpejski Rumex
alpinus L., pokrzywa żegawka Urtica urgens L., marchew
zwyczajna Daucus carota L.,
- zioła przeciwkrwotoczne:
bukwica lekarska Betonica
officinalis L., tasznik pospolity Capsella bursa pastoris (L.)
Medik., wiązówka bulwkowa
Filipendula vulgaris Moench,
pokrzywa zwyczajna Urtica
dioica L., krwiściąg lekarski
Sanguisorba officinalis L.,
• rośliny działające uspakajająco i nasennie: dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum
L., melisa lekarska Melissa
officinalis L., ruta zwyczajna
Ruta graveolens L., lawenda
wąskolistna Lavandula angustifolia Mill., mierznica czarna
Ballota nigra L., kozłek lekarski Valeriana officinalis L.,
chmiel zwyczajny Humulus
lupulus L.
Natomiast Ogród za Pałacem Kazimierzowskim służył
celom doświadczalnym Szkoły
Lekarskiej założonej w 1809 r. Po
przejęciu tego terenu i budynków
przez Uniwersytet Warszawski
Ogród na skarpie był starannie
utrzymywany - Michał Schubert
po objęciu ogrodu w 1816 roku,
w niespełna 1,5 roku rozszerzył kolekcję do 3000 gatunków
[26]. W latach międzywojennych,
uporządkowany i zorganizowany
na nowo przez Jana DobrowolAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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skiego ogród funkcjonował jako
farmakognostyczny, należący do
Wydziału Lekarskiego UW. Po II
wojnie reaktywowany, działał do
1974 roku.
Ogrodem specjalistycznym,
nie przekształconym w latach
następnych w ogród botaniczny,
był założony w Wilnie przez Jana
Muszyńskiego, Ogród Roślin Lekarskich Uniwersytetu Stefana Batorego (1923-1939). Nastawiony
był na prowadzenie prac naukowych bezpośrednio wdrażanych
w gospodarce kraju. [27] Kolekcja
obejmowała rośliny lecznicze, od
co najmniej 347 taksonów w 1923
roku do ponad 1077 w roku 1939.
[28] W tym ogrodzie prowadzono
prace nad aklimatyzacją i uprawą
m. in. naparstnicy wełnistej Digitalis lanata Ehrh., naparstnicy
purpurowej Digitalis purpura L.,
gorzknika kanadyjskiego Hydrastis canadensis L., lukrecji gładkiej
Glycyrrhiza glabra L., prawoślazu
lekarskiego Althaea officinalis L.,
żeńszenia właściwego Panax ginseng C.A. Meyer, żywokostu angielskiego Symphytum asperrinum
Sm., rumianu szlachetnego Anthemis nobilis L., bylicy nadmorskiej
Artemisia maritima L., bandanu
grubolistnego Bergenia crassifolia
(L.) Fritsch, bandanu sercolistnego
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.,
doględy wielkiej Grindelia robusta
Nutt., lobelii rozdętej Lobelia inflata L., soji owłosionej Soja hispida Moench.
Ogród posiadał największe
w Polsce w okresie międzywojennym plantacje doświadczalne
gorzknika kanadyjskiego Hydrastis canadensis L., goryczki żółtej
Gentiana lutea L., szakłaku amerykańskiego Rhamnus purshiana
DC., bergenii grubolistnej Bergenia crassifolia (L.) Fritsch i lukrecji
gładkiej Glycyrrhiza glabra L. [29]
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

Uprawiano między innymi
[30]: 5 gatunków z rodzaju Lycopodium L., 9 gatunków z rodzaju
Allium L., 9 – z rodzaju Polygonum
L., 9 – z rodzaju Chenopodium L.,
4 gatunki z rodzaju Lepidium L., 2
z rodzaju Drosera L., 5 gatunków
Sedum L., 3 odmiany Soja hispida
Moench., 5 gatunków z rodzaju
Geranium L., 3 z rodzaju Linum L.,
4 gatunki Dracocephalum L., 5 gatunków Mentha L., 10 gatunków
Salvia L., 6 gatunków Solanum L.,
10 gatunków Digitalis L., 10 gatunków Verbascum L., 7 gatunków
Valeriana L., 6 gatunków Achillea
L., 6 gatunków Plantago L.
Ilość taksonów w ogrodzie
wileńskim rosła wraz z jego rozwojem i zwiększaną powierzchnią upraw. W roku założenia przy
powierzchni ok. 1 ha w katalogu
umieszczono 374 taksony roślin.
Już w roku następnym zwiększono ich ilość do 634, pozwoliło na
to urządzone zaplecze gospodarcze. Od roku 1927-1932 ilość
taksonów roślin, z których zbierano nasiona kształtowała się na
poziomie ok. 900. W roku 1939
przekroczyła 1000.
W Wielkopolsce pr z y
Wszechnicy Piastowskiej (późniejszy Uniwersytet Poznański)
działał Ogród Roślin Lekarskich
na Sołaczu [31], został założony
na początku lat 20-tych XX wieku. [32] W roku 1924 uprawiano
tam m. in. [33]: prawoślaz lekarski Althaea officinalis L. (na powierzchni 100 m2), bylicę piołun
Artemisia absinthium L. (40 m2),
naparstnicę purpurową Digitalis
purpura L. (150 m2), lulka czarnego Hyoscyamus niger L. (70 m2),
malwę czarną Althaea rosea Cav.
var. nigra (1000 m2), miętę pieprzową Mentha piperita L. (300
m2), Mentha turingica (215 m2),

szałwię lekarska Salvia officinalis
L. (45 m2), kozłek lekarski Valeriana officinalis L. (100 m2), dziewannę drobnokwiatową Verbascum
thapsus L. (100 m2).
W czasie II wojny światowej
pierwotną powierzchnię ogrodu
5 ha, zmniejszono o 2/3, a w końcu lat 70-tych do 1,2 ha. W latach 1951 – 1967 w katalogach
Ogrodu AM w Poznaniu średnio
umieszczano ok. 1000 taksonów
roślin, z których pozyskiwano nasiona do wymiany. Od końca lat
60-tych do dzisiaj prezentowane
jest ok. 450 - 600 taksonów rocznie. Bardzo licznie reprezentowane są rośliny z rodziny Asteraceae
i Apiaceae, szczególnie, należące
do rodzaju: Centaurea, Chartolepis, Leuzea, Psephellus, Stizolophus i Zoega. Od początku lat
90-tych katalog wydawany jest
co dwa lata. [34]
  
Ogrody zielarskie
założone po 1945 r.
W ogrodach współczesnych, założonych po 1945 roku
widoczna jest prawidłowość
- liczba gatunków i odmian systematycznie rosła od ok. 200
w momencie tworzenia placówki, do ilości uwarunkowanej
powierzchnią danego ogrodu,
maksymalnie do ok. 1550 taksonów. W ogrodach o powierzchni
do 0,5 ha prezentowano ok. 250
taksonów, w ogrodach 1-3 ha ok.
1000-1200 taksonów.
Zmiany ilości publikowanych w katalogach gatunków, najczęściej następowały przy zmianie kierownictwa ogrodów i tym
samym także zmianie koncepcji
programowych. Inną przyczyną
różnych ilości proponowanych do
►
wymiany gatunków są zmienne
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warunki środowiska wpływające
na zawiązywanie i dojrzewanie
nasion, szczególnie gatunków ze
stref cieplejszych.
  
Ogród Instytutu Roślin
i Przetworów Zielarskich
w Plewiskach k/Poznania
Ogród ten istnieje od 1946
roku na powierzchni 2,97 ha.
Pierwszy katalog ogrodu w Plewiskach z roku 1947 przedstawiał
233 gatunki roślin. Ich ilość szybko powiększała się – w roku 1952
przekroczyła 1000 taksonów
prezentowanych w katalogu. Na
takim poziomie utrzymywała się
do połowy lat 60-tych. Od 1967
do 88 w katalogach prezentowane jest ok 750-850 gatunków
roślin. Od lat 90-tych 300-500
taksonów. Od 2002 roku katalog
wydawany jest co dwa lata. [35]
Przez pewien czas w katalogach znajdowały się także gatunki roślin z których nasiona pozyskiwano ze stanu naturalnego
oraz z plantacji doświadczalnych:
- W latach 1951-88 umieszczano
nasiona ze stanowisk naturalnych
z okręgu katowickiego, poznańskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, gdańskiego, bydgoskiego,
koszalińskiego, bieszczadzkiego.
- W latach 1965-81 - umieszczano
także nasiona z plantacji eksperymentalnych Herbapolu z następujących miejscowości: Zakszów
(opolskie), Szczekarów (lubelskie)
oraz z poznańskiego - Dęby Szlacheckie, Klęka i Stryków.
Ogrody Uczelni Medycznej
w Łodzi
Pierwszy ogród Katedry
Farmakognozji w Łodzi założono
w roku 1946 na powierzchni 1,3 ha
w dzielnicy Zdrowie, gdzie funk42

cjonował do roku 1970 w strukturach Miejskiego Ogrodu Botanicznego o powierzchni 60 ha (od lat
50-tych miał powierzchnię 5 ha.)
Kolejny założono w roku 1972
przy ul. J. Muszyńskiego, o powierzchni 2 000 m2. Katedra Farmakognozji UM w Łodzi wydaje
swój katalog od 1948. Wcześniej
- w latach 1946 i 1947 zostały
wydane opracowania pt. „Krótki
przewodnik po dziale Roślin Leczniczych i Technicznych Miejskiego
Ogrodu Botanicznego w Łodzi”.
W latach 1949-58 katalogi były wydawane pod nazwą
Catalogus Seminum quae Hortus
Botanicus Lodziensis, a w latach
1959-1972 jako Catalogus Seminum quae Hortus Medicinalis Lodziensis. Od 1974 roku do chwili
obecnej wydawany jest Index Seminum Hortus Plantarum Medicinarum. [36]
W pier wsz ym katalogu
z roku 1947 znalazło się 237 taksonów, bez wyszczególnienia
rodzin botanicznych, ułożonych
alfabetycznie, bez numeracji.
W 1965 roku wprowadzono numerację kolejnych taksonów,
nadal zgrupowanych alfabetycznie. Od roku 1968 wprowadzono
w katalogu podział na rodziny
botaniczne.
W latach 1950-58 ilość taksonów umieszczanych w katalogu była wyrównana i wynosiła
ok. 800. Od 1959 do końca lat
60-tych systematycznie rosła –
do 1555 taksonów w 1969 roku
– wówczas umieszczano w katalogu nie tylko gatunki lecznicze.
Niewielka powierzchnia nowego Ogrodu Akademii Medycznej w Łodzi założonego w 1971 r.
przy ul. Muszyńskiego 1, wymusiła konieczność zmniejszenia ilości
gatunków kolekcji, także prezentowanych w katalogach nasion.

W latach 1974-1990 umieszczano
w katalogach ok. 160 taksonów
rocznie. W kolejnych latach liczba
ta zwiększała się do 240 w 2006.
Od 2007 r. umieszczane jest w katalogach ok. 200 taksonów roślin
wyłącznie leczniczych.
Ogród Akademii Medycznej
we Wrocławiu
Ogród zajmuje powierzchnię 2,66 ha, został założony
w 1946 r. W pierwszym katalogu Ogrodu we Wrocławiu z roku
1951 umieszczono 236 gatunków
roślin. W latach 1955-1970 ilość
taksonów kształtowała się na poziomie 400-600. W latach 19701976 oscylowała w granicach
1000 taksonów.
Od połowy lat 80-tych do
dzisiaj umieszczane jest ok. 450500 taksonów. Jedynie w latach
2001-2005 zmniejszono ilość
umieszczanych w katalogu roślin do ok. 250-300 taksonów.
W katalogach Ogrodu wrocławskiego, poza gatunkami uprawianymi w ogrodzie, umieszczane są
także gatunki z których pozyskuje
się nasiona ze stanu naturalnego
i rosnące na terenie Wrocławia.
Najpopularniejsze gatunki
roślin uprawiane w ogrodach
zielarskich
Nie mniej interesujące od
ilości taksonów prezentowanych
przez Ogrody w katalogach nasion, jest zróżnicowanie gatunkowe oferowanych roślin.
Do przeprowadzenia takiej
analizy wykorzystano katalogi
z 6-ciu ogrodów Uniwersytetów
Medycznych – w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, z 2-ów działów
roślin leczniczych w Ogrodach
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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Botanicznych – w ogrodzie UW
w Warszawie i Miejskim Ogrodzie
w Łodzi oraz z Ogrodu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu. Łącznie
9 placówek. Uwzględniono gatunki, zbierane w jednym roku,
umieszczone w wydawanych
przez te Ogrody periodykach
Index Seminum z lat 2008-2010.
[37] W przypadku działów roślin
leczniczych z Ogrodów Botanicznych (w Warszawie i Łodzi)
uwzględniono gatunki zamieszczone w Index Plantarum. [38]
Spośród 1894 różnych
gatunków roślin uprawianych
w ogrodach i prezentowanych
w katalogach Index seminum,
w jednym roku, w 9-ciu badanych

naukowych ogrodach zielarskich
w Polsce, 85 gatunków uprawiane było w więcej niż połowie tych
placówek. Tylko 14 gatunków
uprawiano we wszystkich 9-ciu
ogrodach, są to: prawoślaz lekarski Althaea officinalis L., rumianek
pospolity Chamomilla recutita
(L.) Rausch, konwalia majowa
Convallaria majalis L., kolendra
siewna Coriandrum sativum L.,
naparstnica wełnista Digitalis lanata Ehrh., naparstnica purpurowa Digitalis purpurea L., jeżówka
purpurowa Echinacea purpurea
(L.) Moench, wiązówka błotna
Filipendula ulmaria (L.) Maxim,
dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum L., hyzop lekarski Hyssopus officinalis L., lawenda wą-

skolistna Lavandula angustifolia
Mill., len zwyczajny Linum usitatissimum L., ostropest plamisty
Silybum marianum (L.) Gaertn.,
fiołek trójbarwny Viola tricolor L.
Pozostałe 1709 taksonów
prezentowane w katalogach
analizowanych ogrodów, stanowi o różnorodności i specyfice
kolekcji każdego z Ogrodów zielarskich. ■
dr inż. Beata Romanowska

Kierownik Pracowni Diagnostycznej
i Ogrodu Roślin Leczniczych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Piśmiennictwo do powyższego artykułu jest w posiadaniu Redakcji
oraz zamieszczone zostało na stronie www.aptekarzpolski,.pl

Muzealny kalejdoskop

C

zytelnicy Aptekarza Polskiego znają twórczość doktora farmacji Krzysztofa Kamila
Wojtanowskiego farmaceuty
i fotografika z zamiłowania. Dr
Wojtanowski lubuje się w fotografowaniu pejzażu. Jego prace
często goszczą w Aptekarzu Polskim.
Z prawdziwą przyjemnością odnotowujemy, że dorobek
artystyczny dr Wojtanowskiego
został doceniony przez Muzeum
Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego w Łodzi, które postanowiło
zorganizować wystawę jego fotogramów. Wystawę będzie można oglądać w siedzibie muzeum
przy placu Wolności nr 2 w Łodzi
przez cały okres wakcji, począwszy od 15 czerwca do 25 sierpnia
2015 roku.
Obok prezentujemy folder
tej wystawy, a na okładce numeru wybrane zdjęcia tego artysty. ■
red.
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Rynek apteczny w kwietniu 2015 r.
zanotował sprzedaż na poziomie 2,585 mln
PLN. Jest to o 236 mln PLN (+10,03%)
więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku. Natomiast w porównaniu do marca
2015 r. wartość sprzedaży zwiększyła się o
14 mln PLN (+0,56%).

Fot. Fotolia.com

Kwiecień 2015:
+10,03%.
Trend wzrostowy
utrzymany.
Kwiecień jest kolejnym miesiącem, w którym utrzymany został trend wzrostowy rynku względem
analogicznego okresu ub. r. Kwiecień jest również
najwyższym pod względem wartości sprzedaży
miesiącem bieżącego roku. Wartość sprzedaży rynku aptecznego do kwietnia br. włącznie była prawie
o 834 mln PLN wyższa od analogicznego okresu
ub. r. (średniomiesięczny wzrost wyniósł 208,4 mln
PLN). Rynek apteczny osiągnął wzrost w tym okresie
o 8,85%.

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

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

Pacjent

W kwietniu 2015r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 179,0 tys. PLN.
Wartość sprzedaży statystycznej apteki była wyższa o 8,0 tys. PLN (+4,68%) niż w kwietniu 2014 r.
Względem marca 2015 r. wzrosła natomiast o 1,0
tys. PLN (+0,56%).
Po pierwszych czterech miesiącach roku średniomiesięczny wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki wyniósł 3,71% wobec analogicznego
okresu ub. r. Analogicznie dla całego rynku wzrost
ten wyniósł 8,85%.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w kwietniu 2015 r. wyniosła 17,17 PLN.
W porównaniu do kwietnia ub. r. cena wzrosła
o 4,29%, a wobec poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,54%. Od początku roku średnia cena dla
statystycznej apteki wzrosła o 3,70% wobec średniej
ceny w pierwszych czterech miesiącach ub. r.
Marża apteczna była o 2,98 pp niższa od marży z kwietnia 2014 r. Względem marca br. obniżyła
się o 0,24 pp. Średnia marża w okresie od stycznia
do kwietnia br. była na poziomie 26,21%, tj. o 1,51
pp niżej od marży za analogiczny okres 2014 r.
W każdym dotychczasowym miesiącu br. marża apteczna była niższa od marży w analogicznym miesiącu ub. r.

W kwietniu 2015 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 650 pacjentów. To o 4,58% więcej
niż w analogicznym okresie ub. r. Liczba pacjentów
była na tym samym poziomie, co przed miesiącem.
Średnia z pierwszych czterech miesięcy bieżącego
roku to 3 513 pacjentów na miesiąc. Była ona niższa
o 3,19% od średniej liczby pacjentów odwiedzających apteki w analogicznym okresie ub. r.
Średnia wartość sprzedaży na pacjenta wyniosła w kwietniu 49,04 zł i była o 0,09% wyższa niż
w kwietniu ubiegłego roku (49,00 zł). Względem
poprzedniego miesiąca (48,77 zł) wartość ta wzrosła o 0,56%. Średnia wartość sprzedaży na pacjenta
za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. była wyższa
o 7,71% wobec analogicznego okresu 2014 r. Średnia ta znacznie spadła z uwagi na niski wzrost jaki
wystąpił w kwietniu br.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w kwietniu br. wyniósł 29,67%. Wskaźnik ten
zmniejszył się względem marca 2015 r. o 1,35 pp. Udział
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 2,65
pp większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku.
W kwietniu pacjenci wydali na leki refundowane blisko 290,6 mln PLN, tj. o 10,3 mln PLN mniej niż miesiąc wcześniej, a o 57,6 mln PLN więcej niż w kwietniu
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
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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

Współpłacenie
Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
04'2015 04'2014 zmiana trend
04'2015 03'2015 zmiana trend
49,04
49,00
0,04
0,09%
49,04
48,77
0,27
0,56%
35,97
35,87
0,10
0,29%
35,97
36,07
-0,10
-0,28%
13,07
13,13
-0,06
-0,45%
13,07
12,69
0,37
2,94%

W kwietniu pacjenci zapłacili 73,35% z 2 585
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem marca 2015 r. udział ten
spadł o 0,62 pp, a wartościowo wydatki pacjentów
zmniejszyły się wobec poprzedniego miesiąca o 5,3
mln PLN. W kwietniu pacjenci wydali na wszystkie
produkty lecznicze zakupione w aptekach ponad 1
826 mln PLN. To o 176,2 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,14 pp wyższy od udziału z kwietnia
2014 r.

sko 30,3 mld PLN i będzie wyższa o 6,3% względem wyniku jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast
przewidywana wartość refundacji leków na koniec
2015 r. wyniesie ponad 8,1 mld PLN, tj. o 6,7% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Prognoza

Prognozowana marża apteczna wyniesie na
koniec roku 27,26% i będzie wyższa o 1,8% względem roku 2014.

Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) bli-

Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi
statystyczną aptekę rocznie to 41 814. Będzie ich
o 0,1% więcej niż w ub. r. Średnio (prognoza) w aptece pacjent wyda podczas jednej transakcji 49,89
PLN (+2,0%), a za jedno opakowanie zapłaci 16,62
PLN, tj. o 0,7% więcej niż ubiegłym roku.

dr Jarosław Frąckowiak

Prezes PharmaExpert

Sprostowanie do artykułu PharmaExpert /marzec 2015.
Redakcja AP zamieszcza autopoprawkę, nadesłaną przez Autora po opublikowaniu materiału.
W artykule za marzec 2015 wkradł się błąd przy opisie statystycznej apteki. Dotyczy zdania: "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%".
Podana wartość 199 mln PLN to była średnia miesięczna wartość wzrostu liczona z I kwartału. Wartość
o jaką wzrosła sprzedaż w I kwartale br. wobec analogicznego okresu ub. r. to: 598,07 mln PLN.
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – KWIECIEŃ 2015
W kwietniu 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 54 pozwolenia na dopuszczenie produktów
leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 27 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych
już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub
składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.
urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2015 r.” został opublikowany przez Urząd 11 maja 2015.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory
pompy protonowej
Esomeprazole: Escid Control (Actavis) to 21. zarejestrowana marka ezomeprazolu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Nexium (AstraZeneca; lek oryginalny), od października 2010 Emanera (Krka), od
stycznia 2012 Helides (Zentiva; lek zarejestrowany
wcześniej przez firmę Ethypharm pod nazwą Prazectol), od września 2013 Mesopral (Polpharma; lek
zarejestrowany wcześniej przez firmę Ethypharm
pod nazwą Meprene), od stycznia 2014 Stomezul
(Sandoz), od maja 2014 Esomeprazole Polpharma
i od lipca 2014 Texibax (Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Emepradis (Sigillata), Esogasec (Aristo), Esolifa
(Sigillata), Esomeprazol Accord (Accord Healthcare), Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Renantos,
Esomeprazole Agila (Agila Specialties), Esomeprazole Hospira, Esprazox (PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nuclazox), Nexium
Control (Pfizer), Nuclazox (PharmaSwiss), Refluxend (Alvogen), Remesolin (Actavis) i Zoleprin (Ratiopharm).
Skreślono z Rejestru: Eranoprazol (Ranbaxy), Esomeprazol +Pharma, Esomeprazole Arrow (Arrow
Poland), Esomeprazol-Ratiopharm, Esomeprazol
Teva, Esoranban (Ranbaxy), Feprasol (Specifar),
Mapresol (Specifar), Nexpes (Specifar), Prospes
(Specifar), Spemeprol (Specifar).
A07 – Leki przeciwbiegunkowe o działaniu
przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym stosoAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

wane w chorobach jelit; A07D/A07DA – Leki
hamujące perystaltykę jelit
Loperamide: Tammex Akut (DH-norm) to 9. zarejestrowana marka loperamidu. Na rynek wprowadzono 7 marek: Dissenten (SPA), Imodium oraz Imodium Instant (McNeil), Laremid (Polfa Warszawa),
Loperamid WZF (Polfa Warszawa), Stoperan (US
Pharmacia), od października 2012 Lopacut (Vitabalans) i od października 2014 Loper (Sun-Farm;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Loperam-SF). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: Loperamide Galpharm (Galpharm Healthcare). Skreślono
z Rejestru: Stoperan Med. (US Pharmacia).
A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włączając preparaty złożone zawierające obie
witaminy; A11CC – Witamina D i analogi
Colecalciferol: Vitamin D3 Radaydrug w 4 dawkach, w tym w nowych dla kolekalcyferolu dawkach
7000 j.m. i 30000 j.m., to aktualnie 5. zarejestrowana marka produktu leczniczego. Do sprzedaży
wprowadzono 4 marki: Devikap (Medana Pharma;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Vitaminum D3 solutio aquosa), Juvit D3 (Hasco-Lek), Vigantol (Merck), Vigantoletten (Merck). Skreślono
z Rejestru: Ostelavit (GlaxoSmithKline, Poznań).
Ponadto na rynek wprowadzono co najmniej 45
marek środków spożywczych z kolekalcyferolem
(podkreślono obecnie dostępne w sprzedaży): Ambiovit D (Laboratorium Galenowe Olsztyn), Apteo
witamina D i Apteo witamina D forte (Synoptis),
Babyvitt D3 (Madson Natural 3D), Bio-Witamina
D3 D-Pearls (Pharma Nord), Bioaron D (Phytopharm Klęka), Bobik D (Novascon Pharmaceuticals), Cefavit D3 (Cefak), D-Vit (Ale), D‑Vitum i D-Vitum Forte (Oleofarm), D3 Mono SCT (Holbex), ►
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D3 witamina (Puritan’s Pride), D3-Ecovit (Krotex),
Detrical 4Mama (Natur Produkt Pharma), Doppelherz Aktiv Witamina D (Queisser), Fin VitaD3Tabs
(Hankintatukku), Hartuś witamina D3 (Laboratoria
Natury), Hexavit D3 (Hexanova), Ibuvit D (Medana
Pharma), Infavit Baby D3 (Infarmacja), Juvit Baby
D3 (Hasco-Lek), Linecon witamina D dla niemowląt
(Oleofarm), Minivita D (Holbex), Mio Bio Kidavit (S-Lab), Molekin D3 (Natur Produkt Pharma), Osteoxin D3 (Biovico), Pregnamed witamina D (Sequoia),
Protego witamina D (Salvum), Revitaben D (Nord
Pharm), V-D3 witamina D3 dla dzieci (Unidem), Vitabio D (PerfFarma), Vita Buer D3 (Takeda), Vita D
i Vita D Bambino (Dicofarm), Vitadena D (Naturikon
Pharmaceuticals), Vitaderol Baby i Vitaderol Forte
(Sequoia), Vitamin D3 (Langsteiner), Vitaminum
D-Sandoz (Master Pharm Polska), Vitaminum D3
Polfa-Łódź (Sensilab Polska), Vitbaby D (Ayanda),
Vitrum D3 i Vitrum D3 Forte (Unipharm), Witamina
D (Kadefarm), Witamina D dla niemowląt (Olfarm),
Witamina D Forte (Walmark), Witamina D (Naturell),
Witamina D3 (Hasco-Lek), Witamina D3 (Solgar).

B – Krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
Coagulation factor VIII: Beriate (CSL Behring)
w 4 dawkach dostępnych na receptę (w tym w nowej dawce 2000 j.m.) to rozszerzenie względem
zarejestrowanych wcześniej preparatów przeznaczonych do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Zarejestrowano 5 marek leków zawierających
ludzki czynnik VIII krzepnięcia krwi. Do sprzedaży
wprowadzono Haemoctin (Biotest). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku: Beriate (CSL Behring; poprzednia nazwa: Beriate P; jeszcze wcześniejsza: Factor
VIII C P Behring), Emoclot (Kedrion), Innovate (Biomed Lublin), Octanate i Octanate LV (Octapharma). Skreślono z Rejestru: Czynnik VIII – metoda
M (Imed Poland), Hemofil M czynnik VIII antyhemofilowy method M (Baxter), Immunate Stim Plus
(Baxter), Koate DVI (Bayer), Monarc-M (Baxter).
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05D – Płyny do dializy otrzewnowej; B05DB
– Roztwory hipertoniczne
Nutrineal PD4 Clear-Flex (Baxter) to rozszerzenie
w stosunku do zarejestrowanych wcześniej preparatów Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów). Zarejestrowane są także inne tego typu płyny,
w różnych wersjach: Balance z glukozą i wapniem
(Fresenius Medical Care), Dianeal PD4 (Baxter),
Nutrineal PD4 (Baxter) i Physioneal (Baxter). Skre48

ślono z Rejestru: Dianeal PD1 (Baxter), Gambrosol
i Gambrosol Trio (Gambro Lundia), Płyn do dializy
otrzewnowej nr 1 i nr 2 (Polfa Lublin).
Nutrineal jest zalecany jako bezglukozowy roztwór do dializy otrzewnowej, do leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, jako część
schematu leczenia dializą otrzewnową. Szczególnie wskazany jest do dializy otrzewnowej u pacjentów niedożywionych.
U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa jest zabiegiem umożliwiającym eliminację
toksycznych substancji wytwarzanych w drodze
azotowej przemiany materii i wydalanych w normalnych warunkach przez nerki, a także pomocnym w regulacji gospodarki płynowej i elektrolitowej
oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Procedurę tę
przeprowadza się poprzez podanie płynu do dializy otrzewnowej przez cewnik do jamy otrzewnej.
Transport substancji poprzez otrzewną pomiędzy
płynem dializacyjnym a naczyniami włosowatymi
otrzewnej pacjenta odbywa się zgodnie z zasadami osmozy i dyfuzji. Po upływie czasu zalegania
wynoszącego kilka godzin roztwór zostaje wysycony substancjami toksycznymi i musi być wymieniony. Z wyjątkiem mleczanu, który jest obecny jako
prekursor wodorowęglanu, stężenia elektrolitów
w płynie dializacyjnym zostały opracowane w sposób umożliwiający normalizację stężeń elektrolitów
w osoczu. Zbędne produkty azotowej przemiany
materii, obecne w wysokich stężeniach we krwi,
przenikają poprzez błonę otrzewnową do płynu dializacyjnego.
C – Układ sercowo-naczyniowy
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02C – Leki antyadrenergiczne działające
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora
a-adrenergicznego
Doxazosin: Doxazosin Polfarmex to 13. zarejestrowana marka doksazosyny, w tym 10. preparat
o standardowym uwalnianiu. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Apo-Doxan (Apotex), Cardura
(Pfizer; lek oryginalny), Doxanorm (PharmaSwiss),
Doxar (Teva), Kamiren (Krka), Zoxon (Zentiva), od
sierpnia 2006 Doxonex (Polpharma) i od grudnia
2013 Dozox (+Pharma). Nie pojawił się jeszcze na
rynku Doxazosin Aurobindo.
Zarejestrowanych jest 5. preparatów o przedłużonym uwalnianiu i na rynek wprowadzono 5 marek:
Cardura XL (Pfizer; lek oryginalny), Kamiren XL
(Krka), od lipca 2007 Doxagen (Generics), od maja
2008 DoxaLek (Sandoz) i od czerwca 2011 Doxalong (Actavis).
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Skreślono z Rejestru: Alfamedin (Dr. Kade), Doxaratio i Doxaratio XL (Ratiopharm), Doxar PR
(Teva), Doxazosin-1A Pharma (wprowadzony na
rynek w grudniu 2008, zarejestrowany wcześniej
jako DoxaHexal), Doxazosin-Ratiopharm PR (lek
obecny na rynku od września 2007), Doxonex
SR (Polpharma), Dozone (Ozone), Kamiren (Krka
Polska), Prostatic (UCB; lek był obecny na rynku)
i Vaxosin (Norton).
Uwaga: doksazosyna jest klasyfikowana jako lek
obniżający ciśnienie krwi, ale jest także stosowana
we wskazaniu objętym klasą G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego, podobnie jak alfuzosyna, tamsulozyna i terazosyna.
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angiotensyny, leki proste
Ramipril: Medipril (Medreg) to 20. zarejestrowana
marka ramiprylu. Do obrotu wprowadzono 16 preparatów: Mitrip (123ratio), Piramil (Sandoz), Ramicor
(Ranbaxy; tabletki zarejestrowane pierwotnie pod
nazwą Ramipril Ranbaxy), Tritace (Sanofi-Aventis;
lek oryginalny), od grudnia 2006 Axtil (Adamed),
od lutego 2007 Vivace (Actavis), od kwietnia 2007
Polpril (Polpharma), od października 2007 Ramve
(Recordati), od grudnia 2007 Ramistad (Stada), od
listopada 2008 Apo-Rami (Apotex), od marca 2009
Ampril (Krka), od października 2010 Ramipril Actavis, od marca 2014 Ivipril (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ramipril +Pharma), od
kwietnia 2014 Ramipril Aurobindo i Ramipril Billev
oraz od czerwca 2014 Ramiprilum 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ramipril Teva
Pharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Ramigamma (Woerwag), Ramipril Accord (Accord
Healthcare), Ramipril-Lupin.
Skreślono z Rejestru: Rami-A (Arrow Poland; lek
był obecny na rynku od czerwca 2012), Ramicor
kaps. (Ranbaxy; lek był obecny na rynku), Ramipril
Ozone (Labormed), Ramipril Pfizer (lek był obecny na rynku od lutego 2012), Ramipril-Ratiopharm
(zarejestrowany pierwotnie przez Galex d.d. jako
Ramilex; lek był obecny na rynku od czerwca 2008)
i Ramipril Teva.
D – Leki stosowane w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane
w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AC – Pochodne imidazolu i triazolu
Clotrimazole: Clotrimazolum Amara to 8. zarejestrowany w tej klasie lek z klotrymazolem. Do
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sprzedaży wprowadzono 7 leków: Clotrimazolum
Aflofarm, Clotrimazolum Hasco (Hasco-Lek), Clotrimazolum GSK (GlaxoSmithKline Poznań), Clotrimazolum Medana (Medana Pharma), Clotrimazolum Ziaja, od września 2009 Imazol (Spirig) i od
stycznia 2014 GINEintima ClotriActive (US Pharmacia; lek wprowadzony wcześniej na rynek pod
nazwą Clotrimazolum Homeofarm, następnie zmiany nazwy na Clotrimazolum Jelfa i na GINEintima
ClotriActive).
Skreślono z Rejestru: Canesten (Bayer; lek oryginalny, był obecny na rynku), Clotrimazol (Gdańskie
Laboratorium Galenowe Cefarm), Plimycol (Teva
Kraków).
Ponadto do sprzedaży wprowadzono 2 kosmetyki
z klotrymazolem: Clotrimazolum 1% proszek (Aflofarm) i Seboton krem (Lefrosch).
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste;
D07AC - Kortykosteroidy silnie działające
(grupa III)
Mometasone furoate: Ovixan (Galenica) to 9. zarejestrowana w tej klasie marka mometazonu. Do
sprzedaży wprowadzono 7 marek: Elocom (Merck
Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem
i maść (PharmaSwiss; maść została wprowadzona pierwotnie na rynek przez firmę Jelfa pod nazwą Momederm), od listopada 2013 Eztom krem
(Glenmark), od grudnia 2013 Elitasone (Aflofarm),
od stycznia 2014 Ivoxel (Almirall Hermal), od lutego 2014 Edelan (Polpharma), od września 2014
Momecutan (Sun-Farm; lek w postaci roztworu na
skórę zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Momekort) i od kwietnia 2015 Eztom maść (Glenmark; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark
pod nazwą Eztom, po zmianie nazwy na Momarid wprowadzony na rynek od sierpnia 2010 przez
Sanofi-Aventis, następnie znów zmiana podmiotu
odpowiedzialnego i nazwy preparatu na Eztom).
Nie pojawił się jeszcze na rynku: Momederm (PharmaSwiss). Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny, preparaty jednofazowe;
G03AA07 – Lewonorgestrel i etinylestradiol
Levonorgestrel+ethinylestradiol:
Orlifique
(Polpharma) to 6. zarejestrowana marka jednofa-►
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zowego 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 pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Leverette mini
(Temapharm) oraz zawierający w zestawie tabletki
placebo Leverette (Temapharm).
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,03 mg + 0,15 mg to: Leverette, Levomine, Microgynon 21, Rigevidon, Stediril 30.
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,02 mg + 0,1 mg to: Leverette mini,
Orlifique.
Skreślono z Rejestru: EthiLek (Sandoz), Gravistat
(Jenapharm), Gravistat 125 (Bayer), Loette (Wyeth), Minisiston (Jenapharm), Oralcon (Famy Care).
G03G – Gonadotropiny i inne leki pobudzające owulację; G03GA – Gonadotropiny
Menotropins: Mensinorm (Genevrier) to 4. zarejestrowany preparat zawierający menotropiny: ludzki
hormon folikulotropowy (follicle stimulating hormone, FSH) i ludzki hormon luteinizujący (luteinising
hormone, LH). Na rynek zostały wprowadzone 3
preparaty: Menogon (Ferring), Menopur (Ferring)
i Merional (IBSA). Skreślono z Rejestru: Humegon
(Organon) i Pergonal (Merck Serono).
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
Sildenafil: Sildenafil Medreg to 34. zarejestrowana
marka syldenafilu. Na rynek wprowadzono 23 preparaty z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra
(Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009
Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od
września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010
Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia
2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm
i Vigrande (Zentiva; nastąpiła zmiana nazwy na
Taxier, ale preparat pod nową nazwą jeszcze nie
został wprowadzony do sprzedaży), od sierpnia
2011 Ecriten (PharmaSwiss), od października 2011
Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil
Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil
Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil
Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy, od
września 2013 Rosytona (Actavis), od października
2013 Yextor (Tactica Pharmaceuticals), od stycznia 2014 Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), od marca
2014 Sildenafil Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Jubilant), od
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czerwca 2014 Sildenafil Axxon, od stycznia 2015
Sildenafil Bluefish i od marca 2015 Silden (Sopharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Fildlata (Sigillata), Inventum (Aflofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Xalugra), Licosil (Liconsa), Maxigra Go (Polpharma), Sildenafil
Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer,
Sildenafilum Farmacom (Adamed).
Skreślono z Rejestru: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Sildeagil (Sun-Farm),
Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Ajanta Pharma,
Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen,
Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Stada, Silnerton
(Dolorgiet).
Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio
(Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez
WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego
preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem
płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa
II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności
wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku
w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego
oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki
nasercowe.
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie;
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie,
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy
Hydrocortisone: Hydrocortisonum-SF (Sun-Farm)
to aktualnie 5. zarejestrowana w tej klasie marka
preparatów hydrokortyzonu. Na rynek wprowadzono 3 leki: 2 iniekcyjne Corhydron (PharmaSwiss)
i od stycznia 2013 Hydroctin (PharmaSwiss) oraz
doustny Hydrocortisonum Jelfa (PharmaSwiss).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Plenadren (DuoCort) wskazany w leczeniu niewydolności nadnerczy u dorosłych.
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy;
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny
Amoxicillin+clavulanic acid: Afreloxa (Actavis) to
10. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Amoksiklav (Sandoz), Augmentin (GlaxoSmithKline; lek
oryginalny), Forcid (Yamanouchi), Ramoclav (Ranbaxy), Taromentin (Polfa Tarchomin), od sierpnia
2007 Amoclan (Hikma Farmaceutica), od sierpnia
2014 Auglavin (Polpharma; tabl. powlekane zostały
zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Amoxicillin/
Clavulanic acid Aurobindo) i od grudnia 2014 Co-amoxiclav Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku: Amoclan BID (Hikma
Farmaceutica) i Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi
(Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Claviratio
(Ratiopharm), Curam (1A Pharma; lek był obecny
na rynku), Klavocin (Teva Kraków), Recute (Pfizer;
lek był obecny na rynku od lutego 2013).
J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: Linezolid Kabi (Fresenius Kabi) w postaci wlewów dożylnych to 9. zarejestrowana marka
linezolidu. Na rynek wprowadzono 5 marek: Zyvoxid (Pfizer; lek oryginalny), od maja 2014 Dilizolen
(Glenmark), od sierpnia 2014 Anozilad (Actavis),
od lutego 2015 Linezolid Polpharma i od kwietnia
2015 Pneumolid (Alvogen). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży Gramposimide (Adamed) i Linezolid
Sandoz w postaci roztworów do infuzji oraz Linezolid Zentiva w postaci doustnej. Skreślono z Rejestru: Linezolid Teva.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe;
J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej transkryptazy
Valganciclovir: Valdamin (Egis) to 4. zarejestrowana marka walgancyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Valcyte (Roche). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Ceglar (Sandoz) i Valganciclovir Teva.
J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Inosine pranobex: Eloprine (Polfarmex) w postaci
syropu to 4. zarejestrowana marka preparatów pranobeksu inozyny. Na rynek wprowadzono 3 marki:
Groprinosin (Gedeon Richter Polska), Isoprinosine
(Ewopharma) i od grudnia 2010 Neosine (Aflofarm).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Groprinosin
Baby (Gedeon Richter Polska).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibuprom dla dzieci i Ibuprom dla dzieci
Forte (US Pharmacia) w postaci zawiesiny doustnej
to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci jednodawkowych marki Ibuprom. Zarejestrowano 37 marek preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostało wprowadzonych 20 marek: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek),
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm),
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom, Ibuprom Duo
i Ibuprom Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen
Express, Nurofen Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od maja
2006 Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm),
od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi
(Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser), od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od
stycznia 2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we
wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte),
od maja 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej pod
nazwą Nurofen Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma),
od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Ibunin forte), od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek),
od lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od
lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Actavis; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od
grudnia 2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia
2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen
Express KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca
2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt
Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lipca
2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpuszczalny), od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Ibuprofen Forte Hasco), od września 2014 Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Ibuprofen Generics
i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony
►
na rynek od września 2009 przez firmę Polfarmex
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pod nazwą Aprofen) oraz od marca 2015 Ibufen
Mini Junior (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D),
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca
2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik
2% i 4% (Teva; preparat zarejestrowany wcześniej jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva; zmiana nazwy na Modafen Baby, ale lek pod
nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży),
od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina
4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen
dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla
dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012
Brufen zawiesina 2% (BGP Products Poland), od
września 2012 Ibum forte o smaku malinowym
(Hasco-Lek), od maja 2013 Ibum forte o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od sierpnia 2013 MIG
dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina
(Berlin-Chemie) oraz od lipca 2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Abfen
(BGP Products Poland; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Rockspring), Brufen
granulat musujący (BGP Products Poland), Brufen
Forte zawiesina (BGP Products Poland), Buscofem
(Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen Max
(APC Instytut), Ibalgin Rapid i Ibalgin Rapid Forte
(Zentiva), Ibufarmalid (Teva), Ibuprofen 123ratio
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Mepha
pod nazwą Irfen), Ibuprofen APC i Ibuprofen APC
Max (APC Instytut), Ibuprofen Banner, Ibuprofen
Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm (Galpharm Healthcare),
Ibuprofen Liderfarm (Farmalider), Ibuprofen Lysine
Perrigo (Wrafton), Tesprofen (APC Instytut).
Skreślono z Rejestru: Aprofen forte (Polfarmex; lek
był obecny na rynku od września 2009), Brufen tabl.
powl. (Abbott; lek był obecny na rynku od sierpnia
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2011), Brufen retard (Abbott), Ibufen Total (Polpharma; lek był obecny na rynku), Ibuprofen Actavis
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen Banner Pharmacaps, Iburion (Orion; lek był obecny na rynku od
października 2009), Nurofen Express Tab 200 mg
(preparat został wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod pierwotną nazwą Nurofen Migrenol),
Nurofen Forte Caps, Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast, Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmithKline).
M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
Ibuprofen+pseudoephedrine: Advil Zatoki (Pfizer)
to 10. zarejestrowana marka preparatu o podanym
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 8 leków: Acatar Zatoki (US Pharmacia), Ibum Grip (Hasco-Lek;
lek wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod nazwą Ibum Extra), Ibuprom Zatoki (US Pharmacia),
Modafen (Zentiva), Nurofen Zatoki (Reckitt Benckiser; wcześniej lek wprowadzono na rynek pod nazwą Nurofen na przeziębienie i grypę, a następnie
jako Nurofen Antigrip), od października 2013 Ibum
Zatoki (Hasco-Lek), od grudnia 2013 Metafen Zatoki (Polpharma; lek był obecny na rynku od września
2008 pod nazwą Rhinafen) i od października 2014
Rinafen Zatoki (Bio-Profil).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Ibuprofen + Pseudoefedryna 123ratio (Teva).
Skreślono z Rejestru: Advil Cold (Wyeth-Lederle),
Ibufen Plus (Medana Pharma), Zatoprom (GlaxoSmithKline, Poznań).
M05 – Leki stosowane w chorobach kości;
M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA - Bifosfoniany
Risedronic acid: Risedronate sodium Cipla to 6.
zarejestrowana marka preparatów kwasu ryzedronowego. Na rynek wprowadzono 3 leki: od marca
2008 Risendros (Zentiva), od października 2013
Yarisen (Valentis: lek wprowadzony od grudnia
2008 przez firmę Adamed pod nazwą Norifaz) i od
listopada 2013 Resorpate (Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Norifaz (Adamed) i Risadican (Sandoz).
Skreślono z Rejestru: Actonel (Sanofi-Aventis; lek
oryginalny, był obecny na rynku), Bifodron (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Adamed pod nazwą Risedronate sodium Adamed),
Cladronate (Actavis), Juverital (Labormed), Rigat
(Vale Pharmaceuticals), Risedrolex (Galex d.d.),
Risedronat-Ratiopharm, Risemed (Medis), Risetab
(Medis).
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N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy
Lidocaine: Lignox Spray (Chema-Elektromet) to
9. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów
lidokainy. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek:
Lidocain-Egis aerozol 10%, Lidoposterin maść 5%
(Kade), Lignocainum Jelfa (PharmaSwiss) żel 2%,
od czerwca 2011 Versatis (Grünenthal) w postaci
plastrów leczniczych o stężeniu 5% oraz iniekcje:
Lignocain 2% (Braun), Lignocainum hydrochloricum WZF 1%, 2% i 5% Grave (Polfa Warszawa),
Xylocaine 2% (AstraZeneca) i od marca 2015 Lidocaine Grindeks. Skreślono z Rejestru preparat Lidokaina Grünenthal w postaci plastrów leczniczych
o stężeniu 5%.
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BA
– Kwas salicylowy i pochodne
Acetylsalicylic acid: Pyramidon fast (Adamed) to
9. zarejestrowana w tej klasie marka leków z kwasem acetylosalicylowym. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Alka-Prim (Polpharma), Alka-Seltzer (Bayer), Aspirin, Aspirin Effect, Aspirin Ultra
Fast i od marca 2015 Aspirin Pro (Bayer), Polopiryna i Polopiryna S (Polpharma), Salpirin (Sun-Farm),
od października 2012 Etopiryna Max (Polpharma),
od lipca 2014 Grypostop Control (Medicofarma; lek
wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą
Encopirin) i od lutego 2015 Gripblocker (Hasco-Lek; preparat wprowadzony na rynek od października 2010 pod pierwotną nazwą Hascopiryn).
Skreślono z Rejestru: Asaltec (Polfa Warszawa;
lek był obecny na rynku), Bestpirin 325 mg (Teva;),
Upsarin (Bristol-Myers Squibb; lek był obecny na
rynku).
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny
i oksepiny
Quetiapine: Pinexet SR (Medana Pharma) o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem
wprowadzonej wcześniej postaci o standardowym
uwalnianiu. Zarejestrowano 22 marki kwetiapiny.
Na rynek wprowadzono 16 marek: Ketrel (Celon
Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od
marca 2008 Ketilept (Proterapia) i Kventiax (Krka),
od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od grudnia
2009 Quentapil (PharmaSwiss), od stycznia 2010
Kefrenex (Axxon), od sierpnia 2010 Bonogren
(Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana
Pharma) i Vorta (Glenmark), od czerwca 2011 Etiagen (Generics), Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma),
Aptekarz Polski, 105(83e) maj 2015

od maja 2012 ApoTiapina (Apotex), od listopada
2013 Symquel XR (SymPhar). od sierpnia 2014
Kwetaplex XR (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Teva pod nazwą Kwetax XR)
i od marca 2015 Quetiapin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Kwetiapina Neuropharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen XR (Generics), Kvelux SR (Sandoz), Kventiax
SR (Krka), Quentapil SR (Pharmaswiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapine Intas),
Quetiapine Accord (Accord Healthcare), Quetiapine Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetiapine
Krka, Quetiapine Lupin, Quetiapin PMCS (Pro.
Med.CS; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Quepsan).
Skreślono z Rejestru: Geldoren (Gedeon Richter
Polska), Gentiapin (Biogened; lek był obecny na
rynku od listopada 2009), Hedonin (Lannacher),
Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetinor
(Lekam; lek był obecny na rynku od października
2011), Loquen (Teva; lek był obecny na rynku od
października 2008), Nantarid (Gedeon Richter; lek
był obecny na rynku od lipca 2008), Poetra (GlaxoSmithKline; lek był obecny na rynku od maja 2010;
zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod
nazwą Quemed), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine
Actavis, Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapine Lambda (Lambda Therapeutics), Quetiapine
Medis, Quetiapine Pfizer, Quetiapine-Ratiopharm
(lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi),
Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo
(Invent Farma), Quetilis (Medis), Quetiser (Sun-Farm; lek był obecny na rynku od grudnia 2010;
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapin
Sunfarm), Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca;
lek oryginalny, był obecny na rynku), Stadaquel
(Stada; lek był obecny na rynku od lutego 2011),
Symquel (SymPhar; lek był obecny na rynku od
lipca 2009; zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Quetiapine Tiefenbacher).
N05AX – Inne leki neuroleptyczne
Risperidone: Risperidone Farmax (SVUS) to 15.
zarejestrowana marka preparatów rysperydonu.
Na rynek wprowadzono 13 leków doustnych jednodawkowych: Rispolept (Janssen-Cilag; lek oryginalny), Rispolux (Sandoz), Risset (Teva), Ryspolit
(Polpharma), Speridan (Actavis), od kwietnia 2006
Risperon (Lekam), od stycznia 2007 Ziperid (PharmaSwiss), od maja 2007 Rileptid (Egis), od lipca
2007 Torendo Q-Tab (Krka), od października 2008
Ranperidon (Ranbaxy), od lutego 2009 Risperidon
►
Vipharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą:
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Risperidon Specifar), od maja 2009 Apo-Risperid
(Apotex) i od listopada 2011 Orizon (Orion).
Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży preparat Risperigamma (Wörwag).
W postaci doustnej wielodawkowej do sprzedaży
wprowadzono 3 leki: Rispolept (Janssen-Cilag),
Ryspolit (Polpharma) i od października 2009 Orizon (Orion).
Ponadto dostępny jest preparat parenteralny jednodawkowy o przedłużonym uwalnianiu: Rispolept
Consta (Janssen-Cilag).
Skreślono z Rejestru: Apo-Risperid roztwór (Apotex), Disaperid (Biogened; lek był obecny na rynku
od marca 2007), Doresol (Jelfa; lek był obecny na
rynku od września 2007), Galperinon (Galena; lek
był obecny na rynku od września 2008; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rilept), Lioxam (Grünenthal; lek był obecny na rynku), Mepharis i Mepharis S (Mepha), Nodir (Polfarmex; lek był obecny
na rynku od marca 2007), Ridonex (Gedeon Richter), Rinter (Teva), Risnia (Cipla), Rispen (Zentiva; lek był obecny na rynku), Risperat (Sandoz),
Risperatio (Ratiopharm), Risperidon Aurus (Quisisana Pharma; preparat zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Rispefar), Risperidone-1A Pharma,
Risperidone-Arrow (Arrow Poland; lek był obecny
na rynku od listopada 2008), Risperidone BMM
Pharma (Lefarm; lek był obecny na rynku od marca
2010), Risperidone Hexal, Risperidon Medochemie, Risperidon Stada, Risperidon Tad (Tad Pharma), Risperiwin (Winthrop Medicaments), Rispimed
(Natur Produkt Zdrovit), Rispofren (Biofarm; lek był
obecny na rynku od sierpnia 2007), Rispolept Quicklet (Janssen-Cilag), Stadarisp (Stada) i Symperid
(SymPhar).
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07C/N07CA – Preparaty stosowane
w zawrotach głowy
Betahistine: Behistep (Aurobindo) to 16. zarejestrowana marka betahistyny. Na rynku pojawiło
się 12 leków: Betaserc (BGP Products), od sierpnia 2007 Vestibo (Actavis), od lutego 2008 Betalan (Polfarmex; w grudniu 2011 nastąpiła zmiana
nazwy na Betahistine Polfarmex, ale lek pod nową
nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od
marca 2008 Neatin (PharmaSwiss; dawka 24 mg
zarejestrowana pierwotnie przez firmę Euroleki pod
nazwą Betahistyna Euroleki), od czerwca 2008
Vertix (Farma Projekt), od października 2008 Polvertic (Medana Pharma; zarejestrowany wcześniej
jako Avero), od listopada 2008 Lavistina (Aflofarm;
zarejestrowany wcześniej jako Vertex), od marca
2009 Verhist (Tactica Pharmaceuticals; lek zareje54

strowany pierwotnie przez firmę US Pharmacia pod
nazwą Vertico), od września 2009 Histigen (Generics; preparat był dostępny wcześniej pod nazwą
Histimerck), od marca 2010 Betanil forte (Biofarm),
od września 2011 Vertisan (Henning), od lipca 2014
Betahistinum 123ratio (lek wprowadzony na rynek
od maja 2008 pod nazwą Betahistine Teva; nastąpiła zmiana nazwy na Betahistinum 123ratio dla dawek 8 mg i 16 mg; wcześniejsza nazwa: Betahistine Pliva) i od września 2014 Neatin roztwór doustny (PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę Cyathus Exquirere Pharmaforschungs
pod nazwą Acuver).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoBetina (Apotex; preparat zarejestrowany
wcześniej przez Euroleki pod nazwą Betahistyna
Euroleki, a następnie przez firmę Glenmark pod nazwą Marbeta), Betahistine dihydrochloride Accord
(Accord Healthcare), Betaserc ODT (BGP Products
Poland), Emperin (Egis).
Skreślono z Rejestru: Betahistin-Ratiopharm
(w dawkach 8 mg i 16 mg zarejestrowany wcześniej
przez APC Instytut jako Betahistin-APC, a w dawce
24 mg zarejestrowany wcześniej przez SciencePharma jako Betahistine-dh.; lek był obecny na rynku od sierpnia 2008), Meniserc (Abbott), Microser
(Formenti; lek był obecny na rynku), Serprin (Gedeon Richter; preparat zarejestrowany wcześniej
przez Walmark jako Betahistine Walmark), Vertigen
(Biogened; lek był obecny na rynku od czerwca
2008), Zenostig (Recordati; lek był obecny na rynku
od czerwca 2008).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01G – Leki
zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty przeciwalergiczne
Azelastine: Azelastine hydrochloride Kohne to 6.
zarejestrowany w tej klasie preparat azelastyny. Do
sprzedaży wprowadzono 2 marki: Allergodil (Meda)
i od grudnia 2011 Azelastin POS (Ursapharm). Nie
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Astrolastin (Kohne), Azelastine-Brown (Brown & Burk) i Azelastin
Ursapharm (Ursapharm).

V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AE – Leki stosowane w hiperkalemii i hiperfosfatemii
Sevelamer: Sewelameru węglan Synthon, Sewelameru węglan Housthon i Sewelameru węglan Kiron
Pharmaceutica to odpowiednio 6., 7. i 8. zarejeAptekarz Polski, 105(83e) maj 2015
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strowana marka sewelameru. Na rynek wprowadzono 2 leki zarejestrowane w ramach centralnej
procedury unijnej: Renagel (Genzyme) i od sierpnia
2011 Renvela (Genzyme). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme), Sevemed (Medice) i Tasermity (Genzyme).
Leki zawierają różne sole sewelameru: chlorowodorek (Renagel i Tasermity) lub węglan (pozostałe
preparaty).

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

2015-05-29

Nowe rejestracje – UE – KWIECIEŃ 2015
W kwietniu 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała
1 decyzję o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych
do stosowania u ludzi. Dotyczy ona 1 substancji czynnej już stosowanej w lecznictwie.
Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej
preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki
Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające
wzrost kolonii komórkowych
Pegfilgrastim: Ristempa (Amgen) to 2. zarejestrowana marka pegfilgrastymu. Do sprzedaży wprowadzono Neulasta (Amgen).
Produkt leczniczy Ristempa jest wskazany do stosowania w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania gorączki
neutropenicznej u dorosłych pacjentów leczonych
chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby
nowotworowej (z wyjątkiem przewlekłej białaczki
szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).
Filgrastym jest wytwarzany w komórkach Escherichia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA,
a następnie łączony z glikolem polietylenowym
(PEG) tworząc pegfilgrastym.
Ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) jest glikoproteiną regulującą procesy wytwarzania i uwalniania granulocytów obojętnochłonnych ze szpiku kostnego. Pegfilgrastym jest koniugatem kowalencyjnym rekombinowanego ludzkiego
G-CSF (r-metHuG-CSF) z jedną cząsteczką glikolu
polietylenowego (PEG), o masie cząsteczkowej 20
kDa. Pegfilgrastym ma dłuższy niż filgrastym okres
półtrwania, na skutek mniejszego klirensu nerkowego. Wykazano, że pegfilgrastym i filgrastym charakteryzują się identycznym sposobem działania – powodują znaczące zwiększenie liczby granulocytów
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obojętnochłonnych we krwi obwodowej w ciągu 24
godzin od podania oraz niewielkie zwiększenie liczby monocytów i (lub) limfocytów. Na podstawie badań aktywności chemotaktycznej i fagocytarnej wykazano, że granulocyty obojętnochłonne wytwarzane po podaniu pegfilgrastymu wykazują prawidłową
lub wzmożoną aktywność, podobnie jak po podaniu
filgrastymu. Podobnie jak w przypadku innych hematopoetycznych czynników wzrostu, w warunkach in vitro wykazano, że G-CSF stymuluje ludzkie komórki śródbłonkowe. W warunkach in vitro
G-CSF może stymulować wzrost komórek szpikowych, w tym komórek nowotworowych; podobne
działanie obserwowano również in vitro w stosunku
do komórek niepochodzących ze szpiku kostnego.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 11 II 2015 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza z 13 VIII 2014, pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
stosowanego u ludzi Pumarix (GlaxoSmithKline
Biologicals), zarejestrowanego 4 III 2011 – substancja czynna: influenza vaccine [pandemiczna
szczepionka przeciw grypie (H5N1) (rozszczepiony wirion) inaktywowana, z adiuwantem], klasa J07BB;
• decyzja z 13 IV 2015 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza z 24 II 2015, pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktu lecznicze►
go stosowanego u ludzi Rienso (Takeda), zare55
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jestrowanego 15 VI 2012 – substancja czynna:
ferumoxytol, klasa B03AC;
• decyzja z 24 IV 2015 dotycząca zmiany nazwy
produktu leczniczego z Optisulin na Toujeo (Sanofi-Aventis) - substancja czynna: insulin glargine, klasa A10AE.

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

2015-05-26

NOWOŚCI NA RYNKU – KWIECIEŃ 2015
W kwietniu 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 25 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
Obszar i data 1. rejestracji
odpowiedzialny

A03AD

Drotaverine

Deespa

Polpharma

PL 03.2002 Desparin*,
zm. 12.2013 Deespa

C09AA

Trandolapril

Trandolapril
Aurobindo

Aurobindo

PL 02.2013 Trandolapril
Pizo, zm. 07.2014
Trandolapril Aurobindo

C09CA

Telmisartan

Telmisartanum
123ratio

123ratio

PL 12.2010 Telmisartanratiopharm, zm. 09.2014
Telmisartanum 123ratio

G03AA

Dienogest +
estradiol

Velbienne Mini

Temapharm

PL 12.2014

J01XX

Linezolid

Pneumolid

Alvogen

PL 06.2014

J02AC

Voriconazole

Voriconazol
Polpharma

Polpharma

PL 05.2013

L01AX

Temozolomide

Temozolomide FairMed

Fair-Med
Healthcare

PL 03.2013

L01BC

Capecitabine

Capecitabine
Polpharma

Polpharma

PL 09.2012

L01CB

Etoposide

Etopozyd Accord

Accord
Healthcare

PL 11.2014

L01XE

Afatinib

Giotrif

Boehringer
Ingelheim

UE 09.2013

L01XE

Imatinib

Imatinib Accord

Accord
Healthcare

UE 07.2013

M01AB

Diclofenac

Dicuno

Vitabalans

PL 01.2012

M01AC

Meloxicam

Ortopedina Forte

Actavis

PL 04.2007 Meloxicam
Arrow*, zm. 05.2014
Ortopedina Forte

N01BB

Bupivacaine

Bupivacaine
Grindeks

Grindeks

PL Bupivacaine-HM, zm.
Bupivacaine Grindeks
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N05AX

Aripiprazole

Aryzalera

Krka

PL 01.2015

R03AL03

Vilanterol +
umeclidinium
bromide

Anoro

Glaxo Group

UE 05.2014

R03DC

Montelukast

Montelukastum
123ratio

123ratio

PL 09.2008 Drimon*, zm.
09.2014 Montelukastum
123ratio

R05CB

Ambroxol

Medox

Zentiva

PL 12.2007 (syrop)
Mucosin, zm. 04.2008
Medox; PL 04.2008 (tabl.)

R06AE

Cetirizine

Cetip

Vitama

PL 05.2012

S01AE

Moxifloxacin

Floxamic

Polpharma

PL 07.2014

S01EA

Brimonidine

Brymont

Blumont

PL 11.2011

S01EC

Dorzolamide

Dolopt

Sandoz

PL 07.2008 DorzoLEK,
zm. 03.2009 Dolopt

S01ED51

Timolol +
dorzolamide

Dolopt Plus

Sandoz

PL 12.2009

S01ED51

Timolol +
latanoprost

Polprost Plus

Sandoz

PL 06.2011

S01EE

Latanoprost

Polprost

Sandoz

PL 06.2011

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w kwietniu 2015 r. wprowadzono do
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na
rynku:

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

• C05CA, diosmin – Dih Max Comfort (HascoLek), PL 02.2015;
• C10AB, fenofibrate - Grofibrat S (Gedeon Richter Polska), PL 03.2015.

G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny,
preparaty jednofazowe

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; A03AD –
Papaweryna i jej pochodne
C – Układ sercowo-naczyniowy
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C – Preparaty wpływające stabilizująco na naczynia
włosowate; C05CA – Bioflawonoidy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angiotensyny, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II,
leki proste
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J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne;
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AX – Inne środki
►
alkilujące
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L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty naturalne; L01CB – Pochodne podofilotoksyny
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu octowego i związki o podobnej budowie
M01AC - Oksykamy
N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne
R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AL – Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami antycholinergicznymi; R03AL03
– Wilanterol i bromek umeklidynium
R03D - Inne leki do stosowania ogólnego
w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptora leukotrienowego

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających
środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01EA – Sympatykomimetyki stosowane
w leczeniu jaskry
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
S01ED – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach
S01EE – Analogi prostaglandyn
2015-05-22
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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Bieszczadzkie połoniny.
Fotografie dr n. farm. Krzysztofa Kamila Wojtanowskiego
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