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Aptekarze oczekują zmian
W Polsce nadal brakuje leków. To jedna z gorzkich prawd, którą Grzegorz Kucharewicz, Prezes NRA wyartykułował w swoim wystąpieniu na
spotkaniu z okazji obchodów XII Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Brak
leków boleśnie dotyka nie tylko aptekarzy ale przede wszystkim ich pacjentów. – „W naszych aptekach stale brakuje około 200 leków w różnych
dawkach i postaciach. Jest to poważny problem społeczny, zagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli naszego kraju” – poinformował Prezes. Taka informacja każdego może zatrwożyć.
W samorządzie aptekarskim panuje opinia, że przyczyną tego stanu
rzeczy jest „model dystrybucji, który narzuciły firmy farmaceutyczne, limitując dostawy produktów leczniczych do aptek”. – „Nie mogliśmy się zgodzić, by o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce decydowały firmy
farmaceutyczne oraz wybrane przez nie hurtownie i powiązane z nimi sieci
aptek. Nie mogliśmy się pogodzić z obojętnością polityków, lekceważących
potrzeby lekowe pacjentów i ignorujących propozycje samorządu aptekarskiego”.
Ponad sześć tysięcy farmaceutów poparło zainicjowany przez Naczelną
Izbę Aptekarską protest przeciw reglamentacji leków refundowanych ze
środków publicznych. Aptekarze marzą, żeby skończył się koszmar wynikający z niemożności zapewnienia pacjentom leków.
W debacie politycznej toczonej w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi coraz głośniej mówi się o zagadnieniach związanych
z ochroną zdrowia, w tym o tak ważnym aspekcie jakim jest dostępność
do leków. Wpisując się w ten społeczny klimat Grzegorz Kucharewicz powiedział do słuchających go aptekarzy oraz dostojnych i prominentnych
gości, a za pośrednictwem mediów, do opinii publicznej – „od nowego rządu i parlamentu my, aptekarze, oczekujemy codziennego dialogu z naszym
środowiskiem i odważnych decyzji, które wzmocnią ekonomicznie polskie
apteki i pozwolą aptekarzom, zwłaszcza prowadzącym niezależne apteki,
z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Wierzę, że nowy rząd Rzeczypospolitej niezwłocznie przystąpi do niezbędnych reform, które obejmą prawo farmaceutyczne i system dystrybucji leków. Aptekarze oczekują zmian systemowych
i nowoczesnych regulacji, które rozwiążą najbardziej palące problemy polskich aptek i ich pacjentów”.
Biorąc pod uwagę miejsce i czas tej wypowiedzi można przypuszczać,
że przekaz Prezesa dotarł szeroko do społeczeństwa, w tym do uszu osób,
które są odpowiedzialne za kształtowanie i prowadzenie polityki zdrowotnej lub do takiej roli aspirują. Społeczeństwo ma prawo od nich oczekiwać,
że stworzą takie prawo i wdrożą taką politykę lekową, która będzie gwarantować możliwość zaopatrzenia apteki w potrzebne pacjentom leki.
Wybory parlamentarne stwarzają okazję do tego, żeby w Sejmie
znalazły się osoby zdeterminowane do wdrażania w życie tych oczekiwań i kompetentne zarazem. Wśród osób ubiegających się o mandat
poselski jest kilkunastu farmaceutów. W kampanii przedwyborczej
możemy okazać pomoc reprezentującym nasz zawód kandydatom
wspierając ich w zabiegach o zdobycie mandatu poselskiego. A 25
października bądźmy aktywnymi obywatelami. I z głową na karku.
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Doktor Tomasz Baj przeprowadził badanie, którego celem była analiza rynku pracy na podstawie ofert zatrudnienia udostępnionych w portalu
pracuj.pl. Okazuje się, że rynek pracy dla osób posiadających wykształcenie
farmaceutyczne cechuje się dużą chłonnością. Największe zapotrzebowanie na magistrów farmacji zgłaszają firmy poszukujące przedstawicieli farmaceutycznych. Tych ofert jest sporo. Można wybierać. Wnioski do których
doszedł doktor Baj są optymistyczne. Najważniejszy z nich jest taki – praca
czeka na farmaceutów również poza apteką. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. Redakcja.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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Przemówienie prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr. GRZEGORZA KUCHAREWICZA

XII OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA
Warszawa, 23 września 2015 roku

Szanowni Goście! Koleżanki i Koledzy!
Po raz dwunasty obchodzimy Ogólnopolski
Dzień Aptekarza – święto naszego zawodu, święto
wszystkich farmaceutów. Witam wszystkich, którzy
przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Witam
serdecznie naszych szanownych gości, wśród których jest wielu przyjaciół polskich aptekarzy. Wasza
obecność jest wyrazem uznania dla roli farmaceuty
i apteki w systemie ochrony zdrowia. Szczególnie gorąco pragnę powitać aptekarzy, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj odbiorą odznaczenia państwowe nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki
honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony
zdrowia” oraz Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego - najwyższe wyróżnienie samorządowe, przyznawane za zasługi dla polskiego aptekarstwa.
Ogólnopolski Dzień Aptekarza obchodzimy
w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne. Od nowego rządu i parlamentu my, aptekarze,
oczekujemy codziennego dialogu z naszym środowiskiem i odważnych decyzji, które wzmocnią
ekonomicznie polskie apteki i pozwolą aptekarzom, zwłaszcza prowadzącym niezależne apteki,
z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Wierzę, że nowy
rząd Rzeczypospolitej niezwłocznie przystąpi do
niezbędnych reform, które obejmą prawo farmaceutyczne i system dystrybucji leków. Aptekarze
oczekują zmian systemowych i nowoczesnych regulacji, które rozwiążą najbardziej palące problemy
polskich aptek i ich pacjentów.
Jednym z najważniejszych problemów, który
należy pilnie rozwiązać ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, jest zagwarantowanie
4

wszystkim aptekom i ich pacjentom stałego i równego dostępu do wielu leków refundowanych, które
są w Polsce reglamentowane. W naszych aptekach
stale brakuje około 200 leków w różnych dawkach
i postaciach. Jest to poważny problem społeczny,
zagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli naszego kraju. Obecnie jedynie trzy największe hurtownie wskazane przez producentów leków
mają wyłączny dostęp do ponad stu ważnych leków. Już czwarta pod względem wielkości hurtownia w naszym kraju, która zaopatruje kilka tysięcy
aptek, została pozbawiona dostępu do wielu leków
refundowanych.
Nie mogliśmy dłużej milczeć. Musieliśmy zaprotestować przeciwko reglamentacji leków i modelowi dystrybucji, który narzuciły firmy farmaceutyczne, limitując dostawy produktów leczniczych
do aptek. Nie mogliśmy się zgodzić, by o kształcie
i sposobie dystrybucji leków w Polsce decydowały
firmy farmaceutyczne oraz wybrane przez nie hurtownie i powiązane z nimi sieci aptek. Nie mogliśmy
się pogodzić z obojętnością polityków, lekceważących potrzeby lekowe pacjentów i ignorujących
propozycje samorządu aptekarskiego. Protest zainicjowany przez Naczelną Izbę Aptekarską poparło
ponad sześć tysięcy farmaceutów.
Po upływie ponad dwóch miesięcy od wejścia
w życie tak zwanej ustawy antywywozowej w polskich aptekach nadal brakuje leków. Potwierdziły
się obawy naszego samorządu. Ostrzegaliśmy, że
ustawa nie rozwiąże problemu braku leków, ponieważ posłowie nie przyjęli propozycji Naczelnej Izby
Aptekarskiej, aby ustawowo zagwarantować równy
dostęp aptek i ich pacjentów do refundowanych
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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produktów leczniczych. W rezultacie nie ma przepisu, który realnie zapewniłby uczciwym przedsiębiorcom prowadzącym hurtownie farmaceutyczne,
a także współpracującym z nimi aptekom, stałe dostawy refundowanych produktów leczniczych w ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb pacjentów.
Tak więc polityka lekowa w zakresie dystrybucji
produktów leczniczych nadal pozostaje w rękach
producentów i wybranych przez nich hurtowni farmaceutycznych, a nie rządu.
Szanowni Państwo!
W starożytnym języku egipskim ph-ar-maki
znaczyło: kto zapewnia bezpieczeństwo. To pojęcie
odsłania istotę naszego zawodu. Farmaceuci są integralną częścią systemu ochrony zdrowia publicznego. Są fachowymi pracownikami medycznymi
placówek, które zapewniają ochronę najwyższych
wartości - zdrowia i życia. U podstaw wykonywania
tego zawodu musi być misja i powołanie. Wykonujący zawody medyczne muszą wspólnie przeciwstawić się komercjalizacji różnych obszarów ochrony
zdrowia. Zysk nie może być głównym kryterium,
którym powinniśmy się kierować, pomagając na-

szym pacjentom. To właśnie dlatego od wielu lat
samorząd aptekarski domaga się wprowadzenia do
polskiego porządku prawnego zasady „apteka dla
aptekarza lub spółki aptekarskiej”, gwarantującej
faktyczną niezależność wykonywania zawodu farmaceuty. Utrata niezależności przez farmaceutów to
realne zagrożenie, z którym musi się zmierzyć nasz
samorząd. Ta powolna utrata niezależności w głównej mierze dotyka farmaceutów zatrudnionych
w aptekach sieciowych. Samorząd aptekarski nigdy
nie zaakceptuje narzucanych im reguł, sprzecznych
z zasadami etyki i deontologii zawodowej.
Ani mechanizmy rynkowe, ani naciski społeczne, ani wymagania administracyjne nie mogą mieć
wpływu na przestrzeganie norm zawartych w kodeksie deontologicznym. Ma to istotne znaczenie
w warunkach liberalnej gospodarki rynkowej i narastającej tendencji do instrumentalnego traktowania
pacjenta, który coraz częściej staje się narzędziem
do osiągania określonych celów biznesowych. Aptekarz nie jest „sprzedawcą produktu leczniczego”,
wykonującym zawód w aptece postrzeganej jako
„sklep z lekami”, „miejsce specyficznego handlu”
– jak twierdzą nasi przeciwnicy. Jednym z priorytetów samorządu aptekarskiego jest obrona statusu

►
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farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, którego „obowiązują, wypracowane przez pokolenia, zasady etyki ogólnoludzkiej”.
Stale też musimy podkreślać zadania apteki jako
placówki ochrony zdrowia publicznego, utrwalając
w świadomości społecznej obraz apteki przyjaznej
pacjentowi, w której otrzyma nie tylko lek, ale także
niezbędną poradę, spotka się z życzliwością i zrozumieniem.
Głęboko wierzę, że sukcesem zakończą się
prace nad projektem ustawy scalającej w jednym
akcie prawnym wszystkie przepisy, które dotyczą
wykonywania zawodu farmaceuty. Dzięki współpracy z okręgowymi izbami aptekarskimi udało się
przygotować projekt ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich. Prace samorządu aptekarskiego nad tym projektem koordynuje wiceprezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak.
Cieszymy się, że podczas spotkania z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej minister zdrowia, prof. Marian Zembala, zainteresował się projektem tej ustawy.
Koleżanki i Koledzy!
Konieczna jest jasna wizja i spójny program
reform. Trzeba, naszym zdaniem, zmienić aksjologiczne podstawy całego systemu zaopatrywania polskich pacjentów w usługi farmaceutyczne.
Wszelkie regulacje prawne dotyczące funkcjonowania rynku farmaceutycznego muszą być podporządkowane zasadom prawidłowego funkcjonowania systemu opieki farmaceutycznej. Konieczne jest
stworzenie systemu opieki farmaceutycznej, poprawiającej jakość życia pacjenta i pozwalającej w pełni
wykorzystać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe farmaceutów. W związku z tym należy uchwalić ustawę kompleksowo regulującą prawo
pacjentów do opieki farmaceutycznej, w tym prawo
do zaopatrzenia w leki oraz inne usługi farmaceutyczne.
Przy tworzeniu systemu opieki farmaceutycznej, co – jak wynika z doświadczeń innych państw
unijnych – jest procesem kosztownym i trwającym
wiele lat, nie może dochodzić do różnicowania aptek na dobre i gorsze, czyli pozbawione możliwości
funkcjonowania w tym systemie. Opieka farmaceutyczna nie może stać się instrumentem służącym do
eliminowania z rynku części aptek. Prawidłowo poj6

mowana i wcielana w życie idea opieki farmaceutycznej pozwoli wzmocnić niezależność zawodową farmaceuty i jego pozycję w systemie ochrony
zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że systemu opieki
farmaceutycznej nie wolno budować bez udziału
samorządu aptekarskiego i zagwarantowania mu
istotnego miejsca w tym procesie. Jedynym podmiotem właściwym do tworzenia podwalin opieki
farmaceutycznej, określania zasad i szczegółowych
warunków sprawowania opieki farmaceutycznej jest
samorząd zawodu farmaceutów. Właściwe organy
państwa powinny traktować aptekarzy jako najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.
Stworzenie systemu opieki farmaceutycznej
wymaga wprowadzenia istotnych zmian w zasadach funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Konieczne jest uporządkowanie tego rynku poprzez
wprowadzenie regulacji od wielu lat obowiązujących w najbardziej rozwiniętych państwach Unii Europejskiej. Niezbędna jest między innymi gruntowna zmiana prawa farmaceutycznego i nowelizacja
ustawy o refundacji leków.
Aptekom należy zagwarantować stabilność
ekonomiczną i sprzyjające warunki do prowadzenia
działalności. W tym celu niezbędna jest między innymi naprawa systemu odpłatności za leki refundowane oraz przeciwdziałanie procesom koncentracji
i monopolizacji na rynku aptek. Trzeba bezwzględnie doprecyzować przepisy dotyczące ustawowych
zakazów koncentracji, a właściwe organy państwa
muszą sprawić, by były one przestrzegane. Konieczne jest również wprowadzenie kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu
zezwolenia na prowadzenie apteki. Regulacje te
pozwolą dostosować rozmieszczenie aptek do potrzeb pacjentów. Projekt nowelizacji ustawy - Prawo
farmaceutyczne, wprowadzający pojęcie mapy potrzeb usług farmaceutycznych i przepisy określające kryteria demograficzne i geograficzne, niedawno
przedstawiony został przez Naczelną Izbę Aptekarską ministrowi zdrowia.
Realizacja najpilniejszych zadań samorządu
aptekarskiego wymaga konstruktywnego współdziałania dla dobra wspólnego. Działacze samorządu wszystkich szczebli muszą stale pamiętać o potrzebie budowania wspólnoty. Do pracy w samorządzie trzeba przyciągnąć wszystkich, którym nie jest
obojętna przyszłość naszego zawodu. To oni stanowią bijące serce samorządu.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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Szanowni Goście!
Drogie Koleżanki i Koledzy!
W dniu aptekarskiego święta chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którym bliskie są sprawy naszego zawodu i przyszłość polskiego aptekarstwa.
Ministrowi zdrowia, prof. Marianowi Zembali,
chciałbym podziękować za objęcie naszego święta
patronatem honorowym i rozpoczęcie debaty nad
przedstawioną przez Naczelną Izbę Aptekarską
koncepcją mapy potrzeb usług farmaceutycznych.
Wierzę, że to właściwa droga, zmierzająca do uporządkowania rynku aptek.
Dziękuję sponsorom dzisiejszej uroczystości
– wasze wsparcie jest dla nas, organizatorów obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, bardzo
ważne. Dziękuję patronom medialnym. Jesteśmy
wam wdzięczni za podejmowanie trudnych tematów związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz rzetelne informowanie o problemach
aptek i aptekarzy.
Z okazji XII Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
pozdrawiam wszystkich działaczy samorządowych,
a zwłaszcza tych, którzy 25 lat temu uczestniczyli w pracach nad projektem ustawy o izbach aptekarskich i tworzeniem struktur odradzającego się
samorządu aptekarskiego. W 1990 roku, u progu
wielkiej transformacji ustrojowej, kiedy wznoszono
fundamenty nowej Rzeczypospolitej, do Sejmu RP
trafił projekt ustawy o izbach aptekarskich, która
uchwalona została 19 kwietnia 1991 roku. Pamiętamy o tych, którzy zaangażowali się w owym czasie
w działalność samorządową. Z wdzięcznością pamiętamy o członkach Komitetu Organizacyjnego
Izb Aptekarskich, którego przewodniczącym został
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zmarły 4 września 2015 roku dr n. farm. Stanisław
Vogel. Dziękujemy! Podczas dzisiejszej uroczystości
chciałbym zainaugurować obchody dwudziestopięciolecia odrodzonego samorządu aptekarskiego,
które będą okazją do refleksji nad jego rolą i znaczeniem w demokratycznym państwie prawa.
Za klika miesięcy zostaną wybrane nowe
władze samorządu aptekarskiego. Przez ostatnie
osiem lat jako prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
broniłem interesów aptekarzy, zabiegałem o dobre rozwiązania prawne dla aptek i ich pacjentów,
starałem się wzmocnić pozycję samorządu w relacjach z rządem i parlamentem. Dziękuję wszystkim,
którzy współpracowali ze mną dla dobra polskiego
aptekarstwa.
Gorąco pozdrawiam wszystkich aptekarzy,
członków naszego samorządu, zarówno tych, którzy pracują w aptekach ogólnodostępnych, jak i zatrudnionych w aptekach szpitalnych. Aptekarstwo
szpitalne jest tą dziedziną farmacji, która coraz bardziej doceniana jest przez zarządy jednostek lecznictwa zamkniętego.
Dziękuję Wam, Koleżanki i Koledzy, za codzienną pracę i zaangażowanie w opiekę nad pacjentami. Wykonując zawód zaufania publicznego, zawsze jesteście gotowi służyć chorym swoją
wiedzą i doświadczeniem. To dzięki profesjonalizmowi i wrażliwości na potrzeby cierpiących cieszycie się ogromnym uznaniem swoich pacjentów
i zaufaniem całego społeczeństwa. Mam głęboką
nadzieję, że będziecie mieli coraz więcej powodów
do radości, a praca w aptece w nieodległej przyszłości znów będzie dla Was źródłem zawodowej
satysfakcji. Życzę Wam sukcesów w życiu osobistym i powodzenia w wypełnianiu codziennych
obowiązków. ■
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Relacja z przebiegu obchodów XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

Aptekarze oczekują
zmian systemowych
i nowoczesnych regulacji

S

tolica Polski korzysta z przywileju gospodarza
najważniejszych wydarzeń odbywających się
w naszym kraju, dlatego też w Warszawie odbyły się 23 września 2015 roku, już po raz dwunasty,
ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza, których
organizatorem była Naczelna Izba Aptekarska.
Dzień Aptekarza zbiega się w czasie z liturgicznym wspomnieniem świętych Kosmy i Damiana,
patronów aptekarzy i farmaceutów. Ta okoliczność
ma swoje odzwierciedlenie w programie obchodów.
Stało się tradycją, że ogólnopolskie obchody Dnia
Aptekarza rozpoczynają się uroczystą mszą świętą
odprawianą w intencji farmaceutów i aptekarzy oraz
ich rodzin w warszawskiej bazylice pod wezwaniem
Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.
Wizerunek tej świątyni przedstawiający postać Jezusa ugiętego pod ciężarem krzyża jest jednym ze
znaków rozpoznawczych Warszawy.
W tym roku mszę świętą prowadziło trzech
koncelebrantów: ksiądz profesor Stanisław Warzeszak, krajowy duszpasterz służby zdrowia, ksiądz
profesor Tadeusz Borutka z diecezji bielsko-żywieckiej i ksiądz Grzegorz Boraczewski, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej.

Przesłanie homilii wygłoszonej przez księdza
Stanisława Warzeszaka nawiązywało do życia Kosmy i Damiana, przepełnionego bezinteresownym
poświęceniem dla innych ludzi, które wyniosło ich
do świętości. Odwołując się do współczesności,
ksiądz charakteryzował sens cechującej Patronów
cnoty „darmowości”, która w pracy aptekarza wyraża się dyspozycyjnością wobec pacjenta i jego
potrzeb, gotowością do cierpliwego wysłuchania
pacjenta i do niesienia mu otuchy, w myśl łacińskiej
premii – „niech żywi nie tracą nadziei”.
Szczególnym akcentem mszy świętej był akt
poświęcenia przez księdza Stanisława Warzeszaka
ikony przedstawiającej Kosmę i Damiana. Ikona,
którą namalowała Agata Słyk zdobi okładkę Aptekarza Polskiego. Na stałe eksponowana będzie  
w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej przy ulicy
Długiej 16 w Warszawie.

Pogoda tego dnia była znakomita. Na dworze
było ciepło i słonecznie, co zachęciło uczestników
mszy świętej do pieszego przejścia do nieodległego
gmachu Filharmonii Narodowej, gdzie odbywały się
główne uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
8
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XII Ogólnopolski Dzień Aptekarza
Spacer był okazją do zachwytu nad pięknem
Warszawy i jej stołecznym rozmachem.
Obchody XII Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza objął patronatem honorowym profesor Marian
Zembala, minister zdrowia.
Chwile poprzedzające rozpoczęcie uroczystości wypełniały uczestnikom, przybyłym do Warszawy z całej Polski, koleżeńskie rozmowy. Serdeczna
i przyjazna atmosfera panująca w foyer była dobrym wstępem do dalszych wydarzeń.
Salę Kameralną wypełnili aptekarze reprezentujący okręgowe izby aptekarskie z całego kraju
i goście oficjalni.

Na salę wprowadzono sztandar Naczelnej
Izby Aptekarskiej. Zebrani odśpiewali hymn państwowy.
Słowa powitania skierował do zebranych
Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, który następnie wygłosił przemówienie
programowe, poświęcone węzłowym problemom
polskiego aptekarstwa.
Przemówienie Prezesa NRA było panoramą
najważniejszych problemów, z którymi spotykają
się aptekarze. Postulaty kierowane do rządu przez
samorząd aptekarski nadal czekają na załatwienie,
dlatego też już na wstępie mówca podkreślił, że
„Ogólnopolski Dzień Aptekarza obchodzimy w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne. Od nowego rządu i parlamentu my, aptekarze, oczekujemy codziennego dialogu z naszym środowiskiem
i odważnych decyzji, które wzmocnią ekonomicznie
polskie apteki i pozwolą aptekarzom, zwłaszcza prowadzącym niezależne apteki, z nadzieją spojrzeć
w przyszłość. Wierzę, że nowy rząd Rzeczypospolitej
niezwłocznie przystąpi do niezbędnych reform, które
obejmą prawo farmaceutyczne i system dystrybucji
leków. Aptekarze oczekują zmian systemowych i noAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

woczesnych regulacji, które rozwiążą najbardziej palące problemy polskich aptek i ich pacjentów”.
Szczegółowych spraw do załatwienia jest
dużo. Dlatego też „realizacja najpilniejszych zadań
samorządu aptekarskiego wymaga konstruktywnego
współdziałania dla dobra wspólnego. Działacze samorządu wszystkich szczebli muszą stale pamiętać
o potrzebie budowania wspólnoty. Do pracy w samorządzie trzeba przyciągnąć wszystkich, którym nie
jest obojętna przyszłość naszego zawodu. To oni stanowią bijące serce samorządu” - zauważa Grzegorz
Kucharewicz.

Tekst przemówienia przedstawionego przez
prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej publikujemy
w całości na łamach Aptekarza Polskiego.
•
W następnej kolejności głos zabrał poseł Tomasz Latos, przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu
RP, który na wstępie wypowiedzi wyraził uznanie dla
aptekarzy za pracę na rzecz pacjentów. Poseł wyraził pogląd, że „w interesie polskich pacjentów jest
obrona tych drobnych poszczególnych aptekarzy”.
Szczególnie ważnego znaczenia nabiera sprawa braku leków. – „Trzeba coś zrobić, abyście Państwo nie musieli mówić pacjentom, którzy do Was
przychodzą nie ma leku i nie wiem, kiedy będzie ten
lek. To oczywiście szkodzi też Państwa wiarygodności
wobec pacjentów i wymaga pilnego rozwiązania –
stwierdził poseł Tomasz Latos.
W następnej kolejności Przemysław Bryksa,
zastępca dyrektora Biura Narodowej Rady Rozwoju
w Kancelarii Prezydenta RP odczytał posłanie Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
do organizatorów i uczestników obchodów Ogól►
nopolskiego Dnia Aptekarza.
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•
Następnym mówcą był Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia. Przekazując pozdrowienia z okazji święta wiceminister powiedział „ten dzień
szczególnie uroczysty dla wszystkich reprezentantów kluczowego zawodu dla systemu ochrony zdrowia, jakim jest farmaceuta powinien być miejscem
afirmacji Państwa roli w systemie ochrony zdrowia
a także podsumowaniem działalności i wskazaniem
tych obszarów, które nieustająco wymagają naszego
wzajemnego zaangażowania”.
–„Minister zdrowia sformalizował kilkunastomiesięczne prace nad opieką farmaceutyczną w postaci utworzenia zespołu przy ministrze zdrowia.
Jesteśmy w pełni zgodni, co do tego, że przyszłość,
szczególnie w perspektywie opieki pediatrycznej będzie się musiała koncentrować wokół wzmocnienia
opieki farmaceutycznej. Wypracowujemy pewne modele, mówimy o docelowym modelu kontraktowania
bądź innej formy zabezpieczenia finansowania tego
niezwykle istotnego świadczenia, które w praktyce
poprawi bezpieczeństwo stosowania leków, zmniej-
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szy ryzyko występowania działań niepożądanych,
ale także wzmocni kluczową rolę magistrów farmacji
w tym systemie, który jest niezbędny do trzymania
wysokiego potencjału zdrowotnego naszej populacji,
szczególnie seniorów”.
Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny
mówiła o roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. –„My farmaceuci – aptekarze mamy do zagospodarowania ogromny obszar opieki zdrowotnej,
w którym naszą wiedzą, profesjonalizmem możemy
służyć pacjentowi, nie tylko stojąc za pierwszym stołem w aptece, ale także przyczyniając się do czynnego udziału w farmakoterapii, służąc pomocą i radą
lekarzom, profesorom. Tylko zechciejcie Państwo z tej
pomocy korzystać. Zechciejcie widzieć w nas tych,
którzy będą wam doradzali, będą służyli Wam pomocą. Jesteśmy na to otwarci”.

W imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej głos
zabrał dr Andrzej Włodarczyk. Szczególnym wątkiem wypowiedzi dr Andrzeja Włodarczyka było
zwrócenie uwagi na osobiste relacje z aptekarzami. –„Chciałem Państwu podziękować, jako pacjent.
Chciałem podziękować za to, że mam swoją aptekę,
polską aptekę, swojego aptekarza, który dla mnie
zdobywa nadludzkim wysiłkiem leki, których nie
mogę dostać w innych aptekach w Warszawie i dzięki
temu funkcjonuję”.
W imieniu diagnostów laboratoryjnych wypowiadała się  Anna Lipnicka, Sekretarz Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, która przekazała pozdrowienia farmaceutom z okazji Dnia Aptekarza.
Bukiet kwiatów przekazany prezesowi Grzegorzowi
Kucharewiczowi był wyrazem sympatii, którą środowisko diagnostów laboratoryjnych żywi do aptekarzy.
Gościem specjalnym był – Oleg Klimov, pre►
zes Ogólnoukraińskiej Izby Farmaceutycznej, który
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mówił o współpracy farmaceutów ukraińskich z Naczelną Izba Aptekarską, dziękując zwłaszcza za pomoc, która zaowocowała powstaniem samorządowej organizacji aptekarskiej na Ukrainie.
Ze sceny głos zabrał także pan Tomasz Nemeth, prezes Zarządu Gedeon Richter Polska, który
przekazał pozdrowienia farmaceutom i aptekarzom.
•
Po wystąpieniach odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych zasłużonym farmaceutom. W trakcie wręczania odznaczeń
odczytywano biogramy wyróżnionych osób.  
Nazwiska osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, medalami im. Prof. B. Koskowskiego, tytułami „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, tytułami „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego” opublikowaliśmy w poprzednim numerze Aptekarza Polskiego.
•
Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu
znanych i lubianych artystów: piosenkarki Danuty
Błażejczyk, poety, satyryka i barda Marka Majewskiego i światowej sławy tenora, wielkiego Wiesława Ochmana.
Marek Majewski, odczytał ze sceny dedykowany aptekarzom własny utwór poetycki.

Po koncercie, w foyer Filharmonii Narodowej
odbyło się spotkanie koleżeńskie. ■

Zbigniew Solarz
Fot. Iza Podolec i mgr farm. Remigiusz Komarczewski
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„LAUDACJA”
Żyli w Rzymie bliźniacy – Kosma oraz Damian,
co leczyli pacjentów nie biorąc nic w zamian.
Otaczał ich szacunek, choć ubodzy byli,
lecz jako męczennicy, więc marnie, skończyli.
Jednak w następnych wiekach sięgnęli ołtarzy,
zostali patronami cechu aptekarzy,
więc dzisiaj, ze świętymi czując solidarność,
aptekarz to męczennik, co tyra za darmo.
Lecz w oczach ludu inny obraz się wyłania:
Że to jest społecznego zawód zaufania,
bo farmaceuta lepiej doradzi niż lekarz,
tym bardziej, że kolejki mniejsze są w aptekach,
a porada jest gratis…
Więc przy waszym święcie,
że się o nasze zdrowie bijecie zawzięcie,
w imieniu społeczeństwa, które Was docenia
chcę wam złożyć, kochani, najlepsze życzenia:
Żeby wróciły leki do Waszej apteki.
By nikt ich nie wywoził za góry i rzeki.
Byście się nie poddali dyktatowi licznych
wszechpotężnych koncernów,
firm farmaceutycznych.
Byście na refundacji leków nie tracili
i coraz skuteczniejsze nam leki kręcili
nie tylko na choroby, choć dobre i to,
lecz byście ukręcili lek na całe zło.
Na korupcję, nieuctwo, nienawiść i podłość…
I by w życiu prywatnym dobrze Wam się wiodło.
Żeby Was naród kochał, jak wieszcz swą kobietę…
A reszta to jest tylko massa tabulettae.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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KOLEŻANKI I KOLEDZY FARMACEUCI!
W WYBORACH DO SEJMU RP
ODDAJMY GŁOS NA DR. GRZEGORZA KUCHAREWICZA

My, farmaceuci, musimy mieć w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej swojego
przedstawiciela. Uważamy, że nasz kolega, dr Grzegorz Kucharewicz, posiada wysokie kwalifikacje i predyspozycje, aby pełnić funkcję posła do Sejmu RP. Przez ostatnie dziesięć lat Grzegorz Kucharewicz jako prezes, a wcześniej jako wiceprezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej, aktywnie i skutecznie zabiegał o zmiany w prawie
dotyczącym farmaceutów i polskich aptek.
Grzegorz Kucharewicz to nasz niekwestionowany lider w pracach sejmowych i senackich komisji, w tym przede wszystkim komisji zdrowia. W imieniu
farmaceutów zgłosił i popierał wiele propozycji, opinii i uwag do projektów ustaw
i innych aktów prawnych. Jego głos, zabierany w naszym imieniu, był zawsze
zdecydowany i bezkompromisowy.
Wiele propozycji zmian w prawie zostało zaakceptowanych. Niektóre z nich,
często uważane za niemożliwe do wprowadzenie, jak zakaz reklamy aptek, możliwość dziedziczenia zezwoleń czy też sztywne ceny i marże na leki refundowane, obowiązują przede wszystkim dzięki Jego uporowi, determinacji i bezprecedensowemu
zaangażowaniu.
Zawsze walczył o polskich pacjentów, farmaceutów i apteki.
W ostatnim czasie w naszym imieniu zabiegał o zagwarantowanie wszystkim
aptekom stałego i równego dostępu do leków refundowanych. Niestety, propozycje
i poprawki samorządu aptekarskiego spotkały się z murem obojętności i zostały odrzucone przez rządzącą koalicję. Problem braku leków nie został rozwiązany.
Zmiany, które chcemy wprowadzić dla polskich farmaceutów, wymagają
Jego obecności w Sejmie. Znamy Go i wiemy, że będzie zabiegał o gruntowne reformy, wzmacniające pozycje farmaceutów i aptek w systemie ochrony zdrowia.
Nasze wieloletnie doświadczenie w pracach nad zmianami w prawie wskazuje,
że nasz przedstawiciel – Grzegorz Kucharewicz powinien uczestniczyć bezpośrednio
w procesie legislacyjnym.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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Dr Grzegorz Kucharewicz zdecydował się kandydować do Sejmu RP (nr 9
na liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie podlaskim). Zaufajcie Mu.
Prosimy Was – Koleżanki i Koledzy – o głos na Grzegorza Kucharewicza w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku.
Poproście o poparcie swoje rodziny i pacjentów.
Dziękujemy!
mgr farm. ALINA FORNAL

mgr farm. KRZYSZTOF KONDRACKI

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie

dr n. farm. MAREK JĘDRZEJCZAK

dr n. farm. KRZYSZTOF KOWALCZYK

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bielsku-Białej

mgr farm. KRZYSZTOF PRZYSTUPA

mgr farm. MARIA MACH

Skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie

mgr farm. DARIUSZ SMOLIŃSKI

mgr farm. JAROSŁAW MATEUSZUK

Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

mgr farm. LIDIA CZYŻ

mgr farm. MAŁGORZATA PIETRZAK

Członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy

mgr farm. PIOTR PASIERBIAK

mgr farm. ELŻBIETA PIOTROWSKA – RUTKOWSKA

Członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

mgr farm. MARIAN WITKOWSKI

dr n. farm. ROMAN PLACKOWSKI

Członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej

Wiceprezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

mgr farm. TOMASZ BARSZCZ

dr n. farm. LUCYNA SAMBORSKA

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie

mgr farm.  HANNA BOROWIAK
Prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Szczecinie
dr n. farm. PIOTR BRUKIEWICZ
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
mgr farm. PIOTR CHWIAŁKOWSKI
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy
mgr farm. RYSZARD KIEDROWSKI
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze

mgr farm. DOROTA SMÓŁKOWSKA
Zastępca prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Warszawie
mgr farm. PIOTR STOJEK
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
mgr farm. WOJCIECH SZKOPAŃSKI
Zastępca prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Warszawie
mgr farm. JAROSŁAW TUZIKIEWICZ
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu
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Rynek leków

LEKI NIE NOWE,
ALE NOWE
W SPRZEDAŻY ODRĘCZNEJ

Rozwój współczesnej medycyny i farmacji pozwala na diagnostykę i skuteczne leczenie coraz większej liczby chorób, mimo
to zaufanie pacjentów maleje. W szczególności pacjentów,
którzy są dobrze wykształceni, inteligentni, dociekliwi oraz samodzielni. Chorzy przeszukują Internet, czasopisma oraz fachowe książki w poszukiwaniu wiedzy na temat objawów choroby, mechanizmów działania i bezpieczeństwa leków, farmakoterapii, zabiegów, profilaktyki chorób, sposobu odżywiania
oraz fachowości lekarzy i ośrodków medycznych. Pomimo, że
część przekazywanych informacji jest niskiej jakości, pacjenci
często chcą i weryfikują pozyskaną wiedzę u farmaceutów, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia. Ponadto sam
personel medyczny oraz autorytety medyczne poprzez media
i różnego rodzaju kampanie społeczne nawołują społeczeństwo do poszerzenia wiedzy na temat swojego stanu zdrowia.

W

szechobecne i swobodnie dostępne
źródła wiedzy na temat zdrowia sprawiają, że taki
pacjent już nie tylko biernie słucha zaleceń lekarza, ale również
prowadzi z nim ożywioną dyskusję. W momencie zdiagnozowania
choroby pacjent niejednokrotnie
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

weryfikuje otrzymaną diagnozę i porównuje zaproponowaną
metodę leczenia. Staje się zaangażowany w prowadzoną farmakoterapię i chce, aby wszystkie
informacje dotyczące jego stanu
zdrowia i wdrożonych leków były
z nim szczegółowo omawiane.
Tym samym jego wiedza jest sy-

stematycznie uaktualniana i poszerzana, bo zdrowie jest ważne
na każdym etapie naszego życia.
W związku z tym zarówno lekarze,
jak i farmaceuci coraz częściej na
swojej drodze spotykają takich
pacjentów - dobrze wyedukowanych, świadomych i asertywnych.
Wbrew pozorom taki pacjent
powinien być pożądanym partnerem w dyskusji dla farmaceuty
czy lekarza, ponieważ dzięki właściwie poprowadzonej rozmowie
przekaże nam on bardzo wiele
cennych informacji, które pozwolą na zaproponowanie odpowiedniej i skutecznej farmakoterapii.
Oczywiście rozmowa z taką osobą wymaga od farmaceuty cierpliwości oraz dużej otwartości, a co
najważniejsze dopuszczenie do
siebie myśli, że możemy czegoś
nowego od pacjenta się dowiedzieć.
Dostępność coraz większej liczby leków bez recepty jest
poniekąd odpowiedzią na zmianę profilu pacjenta, który nie tyl►
ko stosuje się do zaleceń lekarza,
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ale również często prowadzi samodzielną farmakoterapię. Zmiana kategorii dostępności z leku
wydawanego z przepisu lekarza
na lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC, ang. over the counter
drug) dotyczy obecnie szerokiego spektrum leków należących
do różnych grup farmakologicznych. Jak pokazują badania nie
zawsze konieczna jest wizyta
u lekarza, aby doraźnie zastosować lek w kategorii OTC. Należy
jednak pamiętać, że produkty
lecznicze zmieniające swoją kategorię rejestracyjną podlegają
wnikliwej analizie przez odnośne
władze (na szczeblu narodowym
bądź europejskim). Podmiot odpowiedzialny w składanym przez
siebie raporcie musi udowodnić
nie tylko, że lek jest bezpieczny
ale również, że wskazania do jego
stosowania są zrozumiałe dla pacjenta. Przede wszystkim produkt
leczniczy wydawany bez przepisu
lekarza powinien charakteryzować się:
− niską toksycznością w badaniach nieklinicznych t.j.
brakiem istotnego wpływu na
rozrodczość, niską genotoksycznością oraz niskim działaniem kancerogennym;
− niskim ryzykiem występowania ciężkich działań niepożądanych w populacji. Objawy
występujące po przekroczeniu
dawek zalecanych powinny
być analogiczne do tych, które
występują po zastosowaniu
dawek terapeutycznych, zachowując zależność pomiędzy
działaniem a zastosowaną
dawką;
− niskim ryzykiem występowania ciężkich działań niepożądanych nie wynikających
z mechanizmu działania leku
np. wstrząs anafilaktyczny,
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zespól Stevensa-Johnsona;
brakiem interakcji z powszechnie stosowanymi lekami, które
mogą doprowadzić do powstania ciężkich działań niepożądanych.
Produkt leczniczy w kategorii OTC nie może powodować
pośredniego zagrożenia, nawet
gdy stosowany jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w drukach
informacyjnych. Mamy na myśli
działanie, które może pojawić się,
gdy zastosowane leczenie objawowe może maskować rzeczywiste schorzenia, które wymagają
interwencji medycznej i fachowego nadzoru. W jednostkach chorobowych, gdzie stosowanie leku
może opóźnić postawienie diagnozy, wdrożenie leczenia oraz
uzyskanie skutecznych efektów
terapii nie ma możliwości, aby
produkt leczniczy uzyskał status
OTC. W przypadku większości
leków w kategorii OTC niejednokrotnie istnieje konieczność
zapisu odpowiednich ostrzeżeń
w drukach informacyjnych, aby
zapobiec wystąpieniu efektu „maskowania” rozwoju ciężkiej choroby. Takie ostrzeżenia mogą zawierać informacje o ograniczeniach
czasowych dotyczących stosowania leku i konieczności zgłoszenia
się do lekarza, jeśli objawy nie
ustąpią. W przypadku, gdy działanie maskujące może wystąpić,
produkt leczniczy wydawany bez
przepisu lekarza powinien być
stosowany przez krótki czas. Zagrożenie pośrednie ujawnia się
również, gdy szersze zastosowanie produktu leczniczego zwiększa ryzyko wystąpienia oporności
na stosowaną terapię, w szczególności w populacji ogólnej,
w takim stopniu, że przydatność
produktu leczniczego może być
zagrożona. Wskazania do stoso−

wania produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza
muszą być prawidłowo interpretowane przez pacjenta. Oznacza
to, że pacjent jest w stanie wykluczyć objawy, które są zbliżone
do objawów stanowiących wskazania do stosowania produktu
leczniczego wydawanego bez
przepisu lekarza, jednak nie stanowią wskazania do stosowania
tego produktu. Pacjent powinien
być w stanie prawidłowo ocenić przebieg choroby, objawy,
czas ich trwania oraz ich nawrót.
Zgodnie z zaleceniami przeciwwskazania, interakcje, ostrzeżenia
i środki ostrożności muszą być
przedstawione w sposób zrozumiały dla osoby czytającej ulotkę.
Duża częstotliwość występowania
czynników wymienionych w przeciwwskazaniach, środkach ostrożności i ostrzeżeniach lub wysoki
stopień wystąpienia interakcji
w populacji pacjentów, którzy
mogą stosować dany lek, może
zwiększać częstość występowania i ryzyko nieprawidłowego
zastosowania leku, tym samym
stanowić istotne przeciwskazanie
do zmiany kategorii rejestracji.
Ważnym również jest, aby ryzyko
zagrożenia zdrowia pacjenta było
nieznaczne, nawet gdy produkt
leczniczy w kategorii OTC jest
stosowany niezgodnie ze wskazaniami, przez okres dłuższy niż
zalecany, w dawkach przekraczających zalecane oraz gdy pacjent
nie wziął pod uwagę informacji
zawartych w ostrzeżeniach i przeciwwskazaniach. Uwzględnienie
nieprawidłowego stosowanie leku
jest ważnym elementem całościowej oceny profilu bezpieczeństwa
produktu leczniczego. Ważnym
elementem przy zmianie kategorii
rejestracji jest dostosowanie druków informacyjnych, których zaAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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pisy muszą zapewniać bezpieczne
i skuteczne stosowanie leku przez
pacjenta. Informacje dotyczące
stosowania leku muszą być wystarczająco zrozumiałe i powinny
być tak przedstawione, aby stosowanie leku nie wymagało nadzoru
lekarza.
Należy pamiętać, że produkty lecznicze, które są często
i powszechnie nieprawidłowo
stosowane mogą być wydawane
wyłącznie na receptę, ponieważ
mogą stanowić bezpośrednie lub
pośrednie zagrożenie dla zdrowia. Ponadto, jeśli zawierają substancje, których skuteczność i/lub
profil bezpieczeństwa wymagają
dalszych badań również powinny
być wydawane tylko na receptę.
Przy zmianie kategorii dostępności uwzględnia się doświadczenie w stosowaniu leku w innych państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz na innych
rynkach, gdzie istnieje wystarczający nadzór po wprowadzeniu
leku do obrotu. Nawet jeśli dane
z badań klinicznych są rozległe
i zachęcające, ważny jest również
nadzór nad produktem po wprowadzeniu leku do obrotu w całej
populacji. Pozwala on na ocenę
bezpieczeństwa produktu we
wszystkich grupach pacjentów,
które często nie występują z założenia w badaniach klinicznych,
np. osoby starsze, dzieci, niektóre
rasy lub grupy fenotypowe oraz
osoby z niektórymi schorzeniami. Ponadto, produkty lecznicze
przeznaczone do stosowania
pozajelitowego (do wstrzykiwań)
powinny być również wydawane
z przepisu lekarza.
Najbardziej spektakularne
w ostatnim czasie zmiany kategorii dotyczyły produktów leczniczych stosowanych w infekcjach dróg oddechowych, takich
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

jak: chlorowodorek fenspirydu
czy pranobeks inozyny. Oba produkty lecznicze charakteryzują się
bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa, a jedynie w przypadku
pranobeksu inozyny ze względu
na konieczność wizyty lekarskiej
w przypadku postawienia diagnozy mówiącej o infekcji pochodzenia wirusowego (wywołanego
przez Herpes simplex czy Herpes
varicella-zoster) ograniczeniu
uległy wskazania do stosowania
wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku
nawracających infekcji górnych
dróg oddechowych. Doniesienia
naukowe jednoznacznie wskazują,
że jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjentów do
lekarza pierwszego kontaktu są
infekcje dróg oddechowych [1].
Choroby układu oddechowego
o przebiegu ostrym (ang. acute
respiratory diseases, ARD) stanowią istotny problem zdrowotny
zarówno u dzieci, jak i u osób
dorosłych. ARD reprezentują do
95% wszystkich rejestrowanych
chorób zakaźnych. Przy spadku odporności bądź nie w pełni
ukształtowanym układzie odpornościowym, gdzie bariery ochronne funkcjonują słabiej często dochodzi do infekcji wywołanych
przez drobnoustroje. Zakażenia
dróg oddechowych dotyczą różnych lokalizacji (zapalenie gardła,
migdałków, zapalenie ucha, zapalenia zatok, zapalenia krtani, zapalenie oskrzeli, oskrzelików czy
zapalenia płuc) i charakteryzują
się przebiegiem o różnym stopniu nasilenia. Infekcje górnych
dróg oddechowych wywoływane
są również przez różne patogeny, jednak w przeważającej większości są one wywoływane przez
wirusy (rhinowirusy, wirusy paragrypy, adenowirusy, wirusy RS,

coronawirusy, enterowirusy, wirusy grypy), rzadziej przez bakterie
(Streptococcus pneumonaie, Haemophilus influenzae i Mycoplasma
pneumoniae). Patogeny atakujące układ oddechowy zmniejszają
funkcjonalną aktywność układu
odpornościowego, co może doprowadzić do pogorszenia klinicznego przebiegu choroby, rozwoju
powikłań, nasilenia przewlekłych
schorzeń oskrzeli oraz płuc. Obecnie coraz większą rolę w genezie
nawrotów ostrych chorób układu
oddechowego u dzieci odgrywają
niekorzystne warunki środowiskowe. Różne rodzaje czynników, które mają toksyczne, uczulające oraz
drażniące działanie na błony śluzowe dróg oddechowych, stwarzają warunki dla rozwoju częstych infekcji dróg oddechowych.
Pomimo różnej etiologii, infekcje
dróg oddechowych przebiegają zazwyczaj z silnie wyrażonymi
objawami chorobowymi, co zachęca pacjentów do podjęcia samodzielnego leczenia. Sprowadza
się ono zazwyczaj do leczenia objawowego z stosowaniem leków
przeciwgorączkowych i przeciwbólowych, leków obkurczających
obrzękniętą śluzówkę nosa oraz
leków skutecznych w napadowym
kaszlu oraz, w obserwowanym
w dalszym etapie rozwoju choroby, zaleganiu gęstej śluzowej
wydzieliny [2]. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania
infekcji dróg oddechowych oraz
różnorodny stopień ich nasilenia,
samoleczenie części z nich przez
pacjentów wydaje się postępowaniem w pełni uzasadnionym.
Jak pokazują wyniki wielu badań
wraz z wiekiem pacjenta liczba
konsultacji lekarskich związanych
z infekcją dróg oddechowych maleje. Jest to nie tylko związane ze
►
zmniejszoną liczbą zachorowań
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w ciągu roku lecz także z coraz
bardziej popularnym modelem
samoleczenia tych schorzeń przez
pacjentów przed ewentualną konsultacją lekarską [3, 4]. Badania
pokazują, że pacjenci w pierwszej
kolejności podejmują się leczenia
we własnym zakresie, a dopiero po kilku dniach, w przypadku
braku poprawy stanu zdrowia kierują się do lekarza rodzinnego [5,
6]. Obecnie stosowane leczenie
przyczynowe wirusowych chorób
układu oddechowego o przebiegu ostrym polega na zastosowaniu leków o działaniu przeciwwirusowym oraz immunomodulacyjnym. Na podstawie doniesień
literaturowych i doświadczeń
klinicznych wynika, że pranobeks
inozyny znajduje zastosowanie
w leczeniu dzieci z nawracającymi stanami zapalnymi dróg oddechowych, szczególnie wywołanymi przez zakażenia wirusowe, jak
również u osób dorosłych z upo-
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śledzeniem odporności, zwłaszcza
odporności komórkowej [7-8].
Chlorowodorek fenspirydu wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwdziałające skurczowi oskrzeli i jest stosowany
w lecznictwie od ponad 30 lat.
Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że rozszerza on
oskrzela, przeciwdziała skurczowi oskrzeli i wykazuje działanie
przeciwzapalne [9-11]. Efekty te
odgrywają istotną rolę w leczeniu
wielu chorób układu oddechowego [12, 13].
W przypadku leków przeciwhistaminowych II i III generacji stosowanych w łagodzeniu
objawów alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa oraz objawów przewlekłej idiopatycznej
pokrzywki, zmiana kategorii dostępności na leki OTC była w pełni uzasadniona. Alergiczny nieżyt
nosa jest niezwykle powszechnym schorzeniem dotykającym

10-25% populacji (nawet do 500
mln osób na świecie). Najczęściej
występującą formą schorzenia jest
nieżyt sezonowy, na który choruje
do 23% populacji, mniej rozpowszechniony jest nieżyt całoroczny (do 13% populacji) [14]. Wiek,
w którym pojawia się alergiczny
nieżyt nosa to zwykle 8 – 11 rok
życia, ale choroba może mieć
początek w każdym wieku [15].
Alergiczny nieżyt nosa jest zapoczątkowany reakcją IgE-zależną,
której towarzyszy proces zapalny
w obrębie śluzówki nosa. Obserwuje się eozynofilowe zapalenie
dróg oddechowych i wzmożoną
ekspresję śródbłonkowych i nabłonkowych cząsteczek adhezyjnych, jak również chemokin i cytokin. W przypadku całorocznego
alergicznego nieżytu stan zapalny
ma charakter ciągły, ze względu
na stałą ekspozycję na alergeny.
Pokrzywka natomiast jest schorzeniem dotykającym od 15% do
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1.

Przy zmianie kategorii dostępności uwzględnia
się doświadczenie w stosowaniu leku w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz

2.
3.

na innych rynkach, gdzie istnieje wystarczający
nadzór po wprowadzeniu leku do obrotu.
20% populacji przynajmniej raz
w ciągu życia. Stanowi niejednolity pod względem przyczynowym
zespół chorobowy, który charakteryzuje się występowaniem bąbli
pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego. Bąble pokrzywkowe to okresowo pojawiające się
obrzęki skóry otoczone rumieniem, którym towarzyszy świąd.
W zależności od długości trwania
wyróżnia się: pokrzywkę ostrą, pokrzywkę nawracającą i pokrzywkę
przewlekłą. Pokrzywka klasyfikowana jest jako przewlekła jeżeli
utrzymuje się powyżej 6 tygodni.
U 75-80% chorych przyczyny pokrzywki przewlekłej są nieznane
[16]. Leki przeciwhistaminowe
stosowane są w leczeniu chorób
o podłożu alergicznym od bardzo
dawna. Pierwsze leki o działaniu
przeciwhistaminowym otrzymano w latach 30-tych ubiegłego
wieku, jednak charakteryzowały
się one niekorzystnym profilem
bezpieczeństwa i nie znalazły dalszego zastosowania w praktyce
klinicznej. Do lat 80. stosowanie
leków przeciwhistaminowych było
istotnie ograniczone ze względu
na ich toksyczny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) oraz
działanie antymuskarynowe.
Obecnie zdecydowana
większość leków przeciwhistaminowych najnowszej generacji jest
rejestrowana w kategorii OTC,
bądź jeśli jest już obecna na rynku
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

zmienia kategorię ze względu na
bardzo dobry profil bezpieczeństwa. Leki przeciwhistaminowe
I generacji (difenhydramina, hydroksyzyna) są mało wybiórcze
wobec receptorów dopaminergicznych, serotoninergicznych,
cholinergicznych i histaminowych
i w związku z tym powodują takie
działania niepożądane jak: suchość w jamie ustnej, zaburzenia
widzenia (przeciwwskazane do
stosowania w jaskrze), trudności
w oddawaniu w moczu (przeciwwskazane w przeroście gruczołu
krokowego) oraz mogą blokować
kanały potasowe (działanie proarytmiczne). Dzięki właściwościom
lipofilnym leki z tej grupy z łatwością pokonują barierę krew-mózg.
Obecnie największe znaczenie kliniczne mają leki przeciwhistaminowe należące do II (loratadyna,
cetyryzyna) i III generacji (desloratadyna, feksofenadyna, lewocetyryzyna). Leki te charakteryzują
się wysoką zdolnością wiązania
z białkami osocza, niską lipofilnością, szybkim początkiem działania, długim okresem półtrwania,
wybiórczym i selektywnym działaniem względem obwodowych receptorów H1 oraz istotnie lepszym
profilem bezpieczeństwa. ■
dr n. farm Anna Serafin
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

McGregor A. et al. Antibiotic use in upper respiratory tract infections in New
Zeland. Fam Pract 1995, 12:166-70.
Matysiak M. Leczenie wirusowych zakażeń dróg oddechowych. Standardy medyczne. 2013.
Gil Alvarez J, Ponce Ortega A, Herreros
Herranz I, Sanz de la Fuente T, Bártulos
A, Morales Rodríguez P. [A quality study
of self-medication in acute respiratory
infection in a population utilizing an urban health center]. Aten Primaria. 1999
Oct 15;24(6):332-6.
Branthwaite A, Pechère JC. Pan-European
survey of patients’ attitudes to antibiotics and antibiotic use. J Int Med Res.
1996 May-Jun;24(3):229-38.
Kardas P, Herczyński D. Samoleczenie
infekcji dróg oddechowych przez podopiecznych lekarzy rodzinnych. Medycyna Rodzinna 1/2003, 14-17.
Laure P. Investigation on self-medication:
from disease to performance. Therapie
1998, 53(2):127-35.
Gołębiowska-Wawrzyniak M, Markiewicz
K, Kozar A, Derentowicz P, Czerwińska-Kartowicz I, Jastrzebska-Janas K, Wacławek J, Wawrzyniak ZM, Siwińska-Gołebiowska H. [Immunological and clinical
study on therapeutic efficacy of inosine
pranobex] Pol Merkur Lekarski. 2005
Sep;19(111):379-82.
Gołębiowska-Wawrzyniak M, Markiewicz
K, Kozar A, Derentowicz P, Siwińska-Gołebiowska H. The study on therapeutic
efficiency of inosine pranobex in children. Pol J Food Nutr Sci. 2004, 13/54,
SI 2: 33-6.
Carre PH, Pipy B, Pinelli E, et al. In vitro
effects of fenspiride on the production
of free oxygen radicals, prostaglandins
and leukotrienes by guinea-pig alveolar
macrophages. Eur Respir Rev 1991; 1 (2):
79-85
Evrard Y, Kato G, Bodinier MC, Chapelain
B. Fenspiride and inflammation in experimental pharmacology. Eur Respir Rev
1991; 1: 93-100.
Cunha FQ, Boukili MA, da Motta JI, Vargaftig BB, Ferreira SH. Blockade by fenspiride of endotoxin-induced neutrophil
migration in the rat. Eur J Pharmacol.
1993 Jul 6;238(1):47-52
Cortijo J, Naline E, Ortiz JL, Berto L, Girard V, Malbezin M, Advenier C, Morcillo
EJ. Effects of fenspiride on human bronchial cyclic nucleotide phosphodiesterase isoenzymes: functional and biochemical study. Eur J Pharmacol. 1998 Jan
2;341(1):79-86
Shorokhova TD, Medvedeva IV, Lapik SV,
Solov’eva OG, Gracheva EIu, Iusupova
RS.[Effectiveness of fenspiride in patients
with chronic obstructive bronchitis]. Klin
Med (Mosk). 2001;79(8):55-7
Świerczyńska-Krępa M. Rozpowszechnienie chorób alergicznych na świecie.
Medycyna Praktyczna 2012.
Sheikh J, Najib U. Allergic rhinitis. Medscape Reference. May 2012.
Burrall BA, Halpern GM, Huntley
AC.Chronic urticaria.West J Med. 1990
Mar;152(3):268-76.

19

Edukacja

Oferty pracy
na rynku
farmaceutycznym

W

ybór kierunku studiów
często wiąże się z decyzją określającą dalszy
rozwój zawodowy. Do kierunków,
które cieszą się nadal dużą popularnością należą studia farmaceutyczne. Rozwój aptek prywatnych
na początku lat 90 spowodował
duże zainteresowanie farmacją.
Wraz ze wzrostem ich liczby powstawały nowe miejsca pracy.
Studenci pytani, dlaczego wybrali
farmację odpowiadali, że zaraz po
studiach od razu mają zapewnione miejsce pracy. Tak było przez
wiele lat. Niestety wzrastająca liczba aptek, a co za tym idzie często
ich słabsza kondycja finansowa,
zmiana struktury ich własności,
a także zmiany legislacyjne przyczyniły się do tego, że rynek pracy
dla farmaceutów stawał się coraz
trudniejszy. Nie bez znaczenia
było również pojawienie się licznych szkół kształcących techników
farmacji, którzy mieli zbliżone do
farmaceutów uprawnienia w aptece. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego, który
w 2013 roku objął badaniami 12,2
tys. aptek ogólnodostępnych, 34
apteki zakładowe i 1,3 tys. punk20

tów aptecznych na ogólną liczbę
30,5 tys. osób uprawnionych do
wykonywania zawodu farmaceuty blisko 90% pracowało bezpośrednio z pacjentem. W aptekach
ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało łącznie 25,5
tys. magistrów farmacji i 27,5 tys.
techników farmacji. [1]
Od czasu wejścia Polski do
Unii Europejskiej otworzyły się
miejsca pracy dla farmaceutów
w innych krajach. Najbardziej
popularna była Anglia. Na uczelniach często pojawiali się przedstawiciele firm rekrutujących do
pracy za granicą. Dla wielu absolwentów wydziałów farmaceutycznych była to ogromna szansa,
wielu też z niej skorzystało. Mając
dyplom ukończenia studiów, po
przeszkoleniu mogli oni podjąć
pracę w swoim zawodzie. Wcześniej stosunkową dużą barierą była
nostryfikacja dyplomu, która zniechęcała „na starcie” do wyjazdu
z kraju.
Zdecydowana większość
absolwentów wydziałów farmaceutycznych wybiera aptekę jako
miejsce dalszej pracy. Ten stan
rzeczy jest często uwarunkowany

odbywanym w trakcie 11 semestru studiów stażem w aptece.
Stażyści już w tym okresie dostają
propozycję kontynuacji pracy. Ci
którzy nie lubią zmian i obserwują
rynek pracy, często decydują się
na pozostanie, bo praca już jest.
Tylko niewielka część z nich dalej poszukuje dla siebie miejsca
w przestrzeni życiowej. Jakie są
zatem ich możliwości?
Jak pokazały wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych
przez Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie [2], blisko 83% szukających zatrudnienia absolwentów
farmacji korzysta z ofert zamieszczanych w Internecie. Analiza rynku pod względem miejsca pracy
związanego z farmacją pokazuje
zmieniający się trendy. Według
popularnego portalu pracuj.pl [3]
określając zawód jako „przedstawiciel farmaceutyczny” otrzymano wynik 893 ofert pracy, podczas
gdy dla zawodu „farmaceuta” 99
oferty. Zatem stosunek miejsc pracy jest około 10:1. Najwięcej ofert
dla przedstawicieli farmaceutycznych było w województwie mazoAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

Edukacja
wieckim – 105, małopolskim – 72,
śląskim i wielkopolski po 67 ofert.
Pracodawcy poszukują farmaceutów, w tym też i techników farmacji, ponieważ w zbiorze występują
obok siebie te dwie grupy zawodowe, najwięcej w województwie mazowieckim – 27, najmniej
ofert, jedna, była w województwie
opolskim. Jak widać z powyższych
przykładów, to nie apteki poszukują pracowników z wykształceniem farmaceutycznym na rynku
pracy.
Na absolwentów czeka
również praca w przemyśle farmaceutycznym pod tym hasłem
znaleziono 66 ofert pracy. Oczywiście, w tym przypadku jest to
oferta zróżnicowana. Pracodawcy
poszukują osób do pracy na róż-

nych szczeblach od mechaników
maszyn do Specjalistów. Mniej
ofert znaleziono dla „Kierownik
apteki”, (21). Główny Inspektorat
Farmaceutyczny zamieścił 1 ogłoszenie szukając osoby na stanowisko Specjalista - Inspektor ds.
Obrotu Hurtowego w województwie mazowieckim.
Kolejnym miejscem pracy dla farmaceutów związanym
z ich wykształceniem zawodowym
jest hurtownia farmaceutyczna.
W Polsce jest ich ponad 600 [4].
Przedsiębiorca, który zamierza
prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej powinien zatrudnić
osobę wykwalifikowaną – kierownika hurtowni – odpowiedzialną
z prowadzenie hurtowni. Farma-

Oferty pracy dla przedstawicieli farmaceutycznych
(na podstawie portalu pracuj.pl)

Województwo

Liczba ofert

  mazowieckie

105

  małopolskie

72

  śląskie

67

  wielkopolskie

67

dolnośląskie

63

  łódzkie

57

  pomorskie

57

  kujawsko-pomorskie

56

  zachodniopomorskie

53

  podkarpackie

47

  lubuskie

45

  podlaskie

43

  lubelskie

42

  warmińsko-mazurskie

42

  opolskie

39

  świętokrzyskie

38
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ceuta chcący pełnić tę funkcję
według obowiązującego Prawa
farmaceutycznego musi posiadać
dwuletni staż pracy w hurtowni
farmaceutycznej lub w aptece. Na
rynku ofert pracy znaleziono 36
propozycji.
Wydziały farmaceutyczne
starają się również dostosowywać swoje programy studiów do
wymagań rynku pracy oferując
ciekawe specjalności przeddyplomowe. Farmaceuci kończący
studia oprócz dyplomu i prawa
wykonywania zawodu otrzymują
także wartość dodaną w postaci
przygotowania do pracy, nie tylko
jako w aptece jako aptekarze, ale
także wykształcenie mogące być
przydatne w poszukiwaniu innych
ofert pracy. Biorąc pod uwagę, że
rocznie 1200 absolwentów farmacji kończy studia to na prawie
każdego z nich na chwilę obecną
czeka miejsce pracy. Oczywiście
pracodawcy wymagają doświadczenia zawodowego, ale czasem
warto postarać się, aby przekonać
ich, że studia były wystarczającym
stażem, aby podjąć pracę.
Opracowaniem objęto ogólnie rynek farmaceutyczny na
podstawie słów kluczowych, bez
szczegółowej weryfikacji wymagań
pracodawców. ■
dr n. farm. Tomasz Baj
specjalista w dziedzinie Farmacja przemysłowa,
specjalista w dziedzinie Lek roślinny

W opracowaniu wykorzystano dane:
1. Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie
i ochrona zdrowia w 2013 r. Warszawa,
2014.
2. Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości
Kształcenia i Absolwentów UM w Lublinie.
Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku
farmacja. Lublin, 2013.
3. www.pracuj.pl (dostęp 6.10.2015 r.)
4. Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych
http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.
pl/_layouts/15/rhf/glowna.aspx

21

Manuał aptekarski

Wprowadzenie
Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc
(POChP) to schorzenia dróg oddechowych, których istotą jest
obturacja, czyli zwężenie, dające
duszność jako podstawowy objaw. Dolegliwości astmatyczne
mają najczęściej podłoże alergiczne i są na ogół w pełni odwracalne. Ustępują pod wpływem
odpowiedniego leczenia, a czasami nawet samoistnie. W POChP
uszkodzenie miąższu płuc następuje nie na skutek reakcji uczuleniowej, lecz w wyniku kontaktu ze
szkodliwymi cząstkami – na ogół
z dymem tytoniowym – i jest
nieodwracalne. W POChP wyniszczenie dotyka cały organizm.
Inne różnice to fakt, że w astmie
duszność występuje napadowo,
obturacja jest zmienna, a przebieg niejednorodny. W POChP
natomiast duszność występuje
najczęściej po wysiłku, obturacja
jest stała, a sam przebieg choroby – postępujący.
22

Pomimo zasadniczych różnic w etiopatogenezie arsenał
farmakologiczny dla obu schorzeń jest w dużej części wspólny.
Co więcej, w niektórych sytuacjach klinicznych trudno postawić
jednoznaczną diagnozę, a przypadki te kwalifikowane są jako
„zespół nakładania” (overlap syndrome, ACOS).
Podstawą leczenia w astmie jest hamowanie procesu zapalnego, stąd w niektórych sytuacjach jedynymi stosowanymi
lekami są wziewne GKS (wGKS).
Leki rozkurczające oskrzela są
w astmie tylko dodatkiem, pozwalającym opanować objawy
choroby, nie mają jednak wpływu na proces zapalny i nie stosuje się ich w monoterapii tej
choroby. W POChP natomiast
kluczowe jest podawanie leków
rozkurczających oskrzela, a podstawowymi lekami są bronchodilatatory – ß2-mimetyki i leki
przeciwcholinergiczne. Ponadto
w astmie, jeżeli występuje kaszel,
to jest on na ogół suchy. Dla PO-

Fot. Fotolia.com

Farmakoterapia
chorób
obturacyjnych
ChP natomiast charakterystyczny
jest kaszel produktywny, występujący głównie nad ranem („kaszel palacza”), który zwalcza się
mukolitykami.
Aktualnie klasyfikacja astmy opiera się nie tyle na podstawie ciężkości samej choroby, ale na podstawie stopnia
jej kontroli. Źle kontrolowana
astma, nawet jeżeli nie ma ciężkiego przebiegu może znacząco upośledzać funkcjonowanie
chorego, a nawet prowadzić do
jego przedwczesnego zgonu.
Celem leczenia jest osiągnięcie
i utrzymanie statusu astmy kontrolowanej. Światowa Inicjatywa
Zwalczania Astmy (GINA) wyróżniła dwie grupy leków przeciwastmatycznych – leki ratunkowe
(reliever) oraz leki kontrolujące
astmę (controller). Leki ratunkowe działają szybko, przerywając
napad duszności. Leki kontrolujące mają mu zapobiegać. Intensywność leczenia powinna ulec
osłabieniu w momencie uzyskania kontroli astmy.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

Manuał aptekarski
Tabela 1. Kategorie chorych na POChP.

A – mało objawów/małe ryzyko zaostrzeń

B – dużo objawów/małe ryzyko zaostrzeń

C – mało objawów/duże ryzyko zaostrzeń

D – dużo objawów/duże ryzyko zaostrzeń

Leczenie POChP koncentruje się na spowolnieniu procesu
utraty czynności płuc, utrzymaniu rezerw wentylacyjnych, złagodzeniu objawów oraz zmniejszeniu częstości zaostrzeń. Ten
ostatni czynnik uważany jest za
zasadnicze zdarzenie w przebiegu POChP, gdyż udowodniono,
że każdy epizod zaostrzenia choroby nieodwracalnie pogarsza
wydolność układu oddechowego i pogłębia degradację tkanek.
Charakterystyczne dla POChP
uszkodzenie miąższu płucnego
to rozedma. Jest ona efektem
zniszczenia ścian pęcherzyków
płucnych przez proteazy uwalniane w nadmiarze przez komórki zapalne. Podstawową grupę
leków stanowią w tej jednostce
chorobowej preparaty rozszerzające oskrzela. Decyzje terapeutyczne w POChP powinny być
dokonywane w oparciu o podział
chorych na 4 grupy – ABCD –
o różnym fenotypie. Stratyfikacja
dokonywana jest w oparciu o nasilenie objawów i stopień ryzyka
wystąpienia zaostrzeń.
Glikokortykosteroidy
Glikokortykosteroidy wziewne (wGKS) mają podstawowe znaczenie w leczeniu astmy, mniejsze
– w POChP. Wydaje się jednak,
że jest pewna grupa chorych na
POChP (pacjenci u których stwierdzono eozynofilię plwociny) będących fenotypem dobrze reagująAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

cym na GKS wziewne. Wynika to
z różnego charakteru procesu zapalnego leżącego u podłoża obu
tych chorób, o czym wspomniano
na początku.
Glikokortykosteroidy podane wziewnie wykazują zależne od
dawki działanie przeciwzapalne
w drogach oddechowych, choć
precyzyjny mechanizm działania
nie jest znany. Wiadome jest natomiast, że kortykosteroidy mają
wpływ na wiele rodzajów komórek i mediatorów uczestniczących
w powstawaniu reakcji zapalnej.
Na polskim rynku dostępne są
między innymi preparaty wziewne beklometazonu, mometazonu, budezonidu, flutykazonu
i cyklezonidu. Substancje te różnią się między sobą siłą działania i biodostepnoscią, jednak
w praktyce ich skuteczność jest
porównywalna, gdyż stosowane
są dawki ekwiwalentne. Różnice
mogą dotyczyć także schematu
dawkowania. Budezonid i cyklezonid można podawać raz na
dobę. W grupie wziewnych GKS
korzystnie wyróżnia się profilem
bezpieczeństwa cyklezonid, będący prolekiem. Ulega on aktywacji specyficznie narządowo
– pod wpływem endogennych
esteraz płucnych jest uczynniany
do aktywnego metabolitu desisobutyrylu cyklezonidu (des-CIC).
Dzięki temu lek nie wywołuje
miejscowych działań niepożądanych wywoływanych przez inne

wziewne sterydy, takich jak grzybica jamy ustnej i gardła czy zaburzenia głosu.
Wziewna droga podania
powoduje mniej nasilone działania niepożądane niż kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo. Wśród działań ubocznych
doustnie przyjmowanych GKS
można wyróżnić miopatię, osteoporozę i cukrzycę. Dlatego poza
okresem zaostrzeń ich stosowanie nie jest zalecane. GKS doustne z wyboru to prednizon, prednizolon i metyloprednizolon.
Leki adrenergiczne
Selektywni agoniści receptora β2–adrenergicznego są podstawowymi lekami bronchodilatacyjnymi. Leki te stosowane są
doraźnie w celu likwidacji objawów oraz przewlekle w prewencji
występowania objawów i redukcji
zaostrzeń. Działanie rozszerzające oskrzela zależy od dawki.
Receptory betaadrenergiczne należą do receptorów błonowych. Receptory typu 2 są charakterystyczne przede wszystkim
dla dróg oddechowych, przy
czym występują nie tylko w mięśniówce gładkiej oskrzeli, ale także w innych komórkach płuc. Gęstość rozmieszczenia receptorów
β2-adrenergicznych wzrasta wraz
z podziałem oskrzeli na kolejne
►
piętra. Na poziomie komórko23
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►

wym relaksacja mięśni następuje
w wyniku zwiększenia stężenia
cyklicznego AMP, spowodowanego aktywacją cyklazy adenylowej.
O ile cholinolityki działają głównie
na toniczne, stałe napięcie mięśni
gładkich, o tyle b2-agoniści usuwają doraźny, reaktywny skurcz
mięśni gładkich lub mu zapobiegają.
Ponadto betamimet yki
wziewne powodują:
• przyśpieszone pobudzanie
usuwania śluzu z oskrzeli poprzez stymulację ruchu rzęsek;
• zmniejszenie obrzęku błony
śluzowej oskrzeli poprzez hamowanie przepuszczalności
naczyń płucnych;
• zwiększenie dostępności białka wiążącego steroidy.
Leki te można podzielić na
krótkodziałające (SABA – short-acting B2 agonists) i długodziałające (LABA – long-acting B2
agonists). SABA Działają już po
kilku minutach, ale ich skuteczność utrzymuje się krótko, jedynie przez 4-8 godzin. Można
je przyjmować na żądanie lub 4
razy dziennie. LABA stosuje się
dwa razy dziennie. W grupie LABA
korzystnie wyróżnia się formote-

rol, który poza długim działaniem
cechuje jednocześnie jego szybki
początek. Jest to tzw. rapid acting b2 agonists, czasami oznaczany akronimem RABA. Dzięki
czemu może być stosowany zarówno przewlekle, jak i doraźnie
do przerwania ataku duszności,
co pozwala wyposażyć chorego
w jeden inhalator. Inny lek z grupy
LABA – salmeterol, ma czas działania porównywalny z formoterolem (czyli 12 godzin), ale początek
efektu rozszerzającego oskrzela
następuje dopiero po około 20
minutach.
Pojawiły się także całkiem
nowe, ultradługodziałające beta-mimetyki tzw. ultraLABA – wilanterol, indakaterol oraz olodaterol.
Indakaterol wykazuje szybki początek działania (efekt po około 5
minutach) – porównywalny z salbutamolem i formoterolem, może
zatem być zastosowany także
jako lek ratunkowy przy efekcie
bronchodilatacyjnym utrzymującym się co najmniej 24 godziny.
Długodziałające bronchodilatatory zapewniają pełniejszą
kontrolę objawów i gwarantują
lepszy compliance pacjenta. Jednakże uważa się, że w okresie za-

ostrzeń w niektórych przypadkach
korzystniejsze może być używanie
SABA, szczególnie w formie nebulizacji.
Czas i szybkość działania
wynikają ze struktury chemicznej
betamimetyków. Małe i hydrofilne cząsteczki, takie jak salbutamol docierają do miejsca aktywnego receptora bezpośrednio
z przestrzeni zewnątrzkomórkowej, co zapewnia ich szybkie, ale
jednocześnie krótkie działanie.
Cząsteczki lipofilne tj. indakaterol, formoterol i salmeterol tworzą swego rodzaju formy depot
w błonie komórkowej, wolniej niż
SABA dysocjują z tkanki bogatej
w tłuszcze i działają dłużej.
Wziewne leki b2-adrenergiczne są lekami uważanymi za
bezpieczne. Powodują mniej ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z pobudzeniem receptora beta1, takich jak
stymulacja sercowonaczyniowa,
drżenie mięśniowe, hipokaliemia
czy hiperglikemia w porównaniu
do b-mimetyków doustnych. Wydaje się, że szczególnie korzystnym profilem bezpieczeństwa
wyróżniają się substancje z grupy
ultraLABA.

Tabela 2. Betamimetyki wziewne.

24

SUBSTANCJA

AKRONIM

CZAS DZIAŁANIA

Fenoterol

SABA

Krótkodziałający (do 2 godzin) o szybkim początku

Salbutamol

SABA

Krótkodziałający (do 2 godzin) o szybkim początku

Formoterol

LABA/RABA

Długi (do 12 godzin) o szybkim początku - RABA

Salmeterol

LABA

Długi (do 12 godzin) o opóźnionym początku

Indakaterol

UltraLABA

Ultradługi o szybkim początku [5 min.-24godz.]

Wilanterol

UltraLABA

Ultradługi [15 min.-24 godz.]
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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Zaobserwowano, że w przypadku długotrwałego stosowania
β2-mimetyków w astmie dochodzi do zmniejszenia ekspresji
receptora β2 (down-regulacja).
Konsekwencją tego jest częściowa
utrata skuteczności i gorsza odpowiedź na leczenie – następuje
zjawisko tak zwanej tachyfilaksji.
W przypadku betamimetyków
ultradługodziałających wydaje
się, że pomimo systematycznego
i długiego leczenia nie dochodzi
do tego procesu. Wpływa na to
fakt, że cząsteczki te są częściowymi agonistami z wysoką aktywność własną.

Wszystkie aktualnie stosowane leki z tej grupy mają w swojej budowie aminy czwartorzędowe, co ogranicza ich systemową
absorpcję i penetrację przez barierę krew-mózg. Podobnie jak
w przypadku wziewnych betamimetyków ich ogólnoustrojowe
działania niepożądane, związane
z działaniem przeciwcholinergicznym są niezbyt nasilone. Najczęściej zgłaszane działanie uboczne
to suchość w ustach. Rzadziej
zdarzają się zaburzenia czynności
serca (tachyarytmie), mogą one
jednak być potencjalnie niebezpieczne.

Leki antycholinergiczne

Ipratropium jest doraźnym
bronchodilatatorem u pacjentów, u których po zastosowaniu
betamimetyków wystąpiły tachykardia, artymia lub drżenia
mięśniowe. Jednak to betamimetyki są lekami ratunkowymi
pierwszego wyboru, ponieważ
działają szybciej, ipratropium dopiero po około 15 minutach.
Bromek ipratropium jest lekiem
o krótkim czasie działania - do
około 6 godzin. Długo działa natomiast tiotropium, które można
stosować raz dziennie. Poprawa
czynności płuc następuje po
około 30 minutach od inhalacji
i utrzymuje się ponad 24 godzi-

Selektywni antagoniści receptorów muskarynowych M3
(leki antycholinergiczne)   kompetycyjnie hamują wiązanie acetylocholiny z receptorami muskarynowymi w mięśniach gładkich
dróg oddechowych. Powoduje
to rozszerzenie oskrzeli wskutek
pociągania ich ścian na zewnątrz
przez włókna sprężyste miąższu
płuc. Ponadto zahamowanie wydzielania mediatorów zapalenia
przez zakończenia podśluzówkowych nerwów czuciowych skutkuje zmniejszeniem wydzielania
śluzu w drzewie oskrzelowym.

ny. Umożliwia to dawkowanie raz
na dobę, jednak ze względu na
późny początek działania tiotropium nie może być używane jako
lek ratunkowy.
Podobnie jak w przypadku betamimetyków, cholinolityki
dzieli się w oparciu o czas działania wyróżniając SAMA (short
acting muscarinic antagonist),
LAMA (long acting muscarinic
antagonist) i ultraLAMA (ultralong
acting muscarinic antagonist).
Do nowych cholinolityków
należą aklidinium, umeklidinium
oraz glikopironium. Aklidinium
jest podawany dwa razy dziennie
i ma być szczególnie wartościowy dla pacjentów z nasilonymi
dolegliwościami w nocy i nad
ranem. Umeklidinium natomiast
działa przez ponad 24 godziny,
a w przypadku glikopironium czas
działania to nawet 32 godziny.
Leki adrenergiczne
w połączeniu z lekami
antycholinergicznymi
Zwiększenie skuteczności
działania w przypadku połączenia
tych dwóch grup leków wynika po
pierwsze z różnych mechanizmów
działania, a po drugie - z różnych

Tabela 3. Leki antycholinergiczne

SUBSTANCJA

AKRONIM

CZAS DZIAŁANIA

Ipratropium

SAMA

Krótkodziałający o szybkim początku

Aklidinium

LAMA

Długodziałający

Tiotropium

ultraLAMA

Ultradługodziałający

Umeklidinium

ultraLAMA

Ultradługodziałający

Glikopironium

ultraLAMA

Ultradługodziałający
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Tabela. 4. Połączenia betamimetyku i leku antycholinergicznego.

Połączenie

pia skojarzona LAMA plus LABA,
czyli inaczej MABA, najlepiej aby
były to leki ultradługodziałające.

glikopironium + indakaterol

Leki antyleukotrienowe

umeklidynium + wilanterol

Pewną alternatywą dla
leczenia glikokortykosteroidami
są leki antyleukotrienowe, które
również działają przeciwzapalnie
i przeciwalergicznie. Ich siła działania jest mniejsza niż GKS, ale
mają dobry profil bezpieczeństwa, nawet przy długotrwałym
stosowaniu.

ipratropium + fenoterol
ipratropium + salbutamol
punktów uchwytu na poziomie
drzewa oskrzelowego. Receptory
muskarynowe i β2-adenergiczne
mają różną gęstość w głównych
i obwodowych drogach oddechowych. Antagoniści receptorów
muskarynowych są bardziej skuteczni w relaksacji głównych dróg
oddechowych, a agoniści receptorów β2-adrenergicznych - lepiej
rozkurczają obwodowe drogi oddechowych. Połączenie obu grup
leków skutkuje zatem pełniejszym
działaniem otwierającym.
Efekt ten można osiągnąć
albo zamykając w jednym inhalatorze dwie różne substancje czynne, albo opracowując całkowicie
nową cząsteczkę chemiczną, która łączyłaby w sobie właściwości
LABA i LAMA – takie cząsteczki
roboczo nazywane zostały MABA.
Leki adrenergiczne
w połączeniach
z kortykosteroidami
Odkryto, iż między kortykosteroidami i LABA występuje
synergizm działania już na poziomie molekularnym. Glikokortykosteroidy aktywują gen receptora beta2, co w efekcie zwiększa
wrażliwość i liczbę receptorów,
a to z kolei oznacza zapobieganie
ich down-regulacji. Jednocześnie
leki adrenergiczne wstępnie ak26

tywują receptor glikokortykosteroidowy i nasilają translokację do
jądra komórki. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie mniejszej,
ciągle skutecznej dawki steroidu
i poprawa bezpieczeństwa terapii. Skuteczność leczenia skojarzonego spowodowała pojawienie się preparatów złożonych,
zawierających w jednym inhalatorze glikokortykosteroid i betamimetyk. Poprawiają one compliance pacjentów, ze względu na
zmniejszenie liczby inhalatorów
i uproszczenie schematu dawkowania.
Połączenie cholinolityku
z betamimetykiem
Wybór pomiędzy LABA
a LAMA w terapii pierwszego
rzutu zależy od skuteczności
i tolerancji leku u konkretnego
chorego. W cięższych postaciach
choroby – szczególnie u chorych
na POChP skuteczna jest tera-

Są dobrym wyborem u pacjentów z astmą łagodną, nawet
w monoterpii. Będą wskazane
w przypadkach kłopotów z opanowaniem właściwej techniki podawania leku wziewnego u małych dzieci oraz przy nieprzestrzeganiu zaleceń lekarza co
do regularnego stosowania leku
wziewnego, na przykład w wyniku steroidofobii. W stanach poważniejszych mogą być używane
jako lek dodatkowy, pozwalający poprawić kontrolę leczenia
bez zwiększania dawki steroidów. Mogą być stosowane także
w astmie aspirynowej, w astmie
w przebiegu której występuje
nieżyt nosa lub atopowe zapalenie skóry. Polecane są u dzieci
w astmie epizodycznej i o lekkim
przebiegu, a także w stanach spastycznych nie wynikających z cho-

Tabela 5. Połączenie w GSK i betamimetyku.

Połączenie
flutykazon + wilanterol
beklometazon + formoterol
budezonid + formoterol
flutykazon + salmeterol
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roby przewlekłej, lecz indukowanej przez infekcje.

nie powinien być stosowany razem z teofiliną.

Najbardziej znanym związkiem blokujacym receptor dla
leukotrienów cysteinylow ych
(CysLT1) jest montelukast, oferowany w szerokiej gamie postaci
– jako klasyczne tabletki, tabletki
do żucia i rozgryzania oraz granulat.

Terapia anty-IgE

Inhibitory fosfodiesterazy
Inhibitory fosfodiesterazy
4 hamują wewnątrzkomórkowe
przekazywanie sygnałów w komórkach odpowiedzialnych za
procedowanie stanu zapalnego.
Inhibitorem drugiej generacji jest
roflumilast. Poprzez zmniejszenie
zapalenia neutrofilowego wywiera
on korzystny efekt jako lek dodany do LABA lub LAMA u chorych
na POChP. Roflumilast powoduje
dosyć charakterystyczne działania niepożądane – nudności, biegunkę, zmniejszenie apetytu, bóle
brzucha, a w konsekwencji często
także ubytek masy ciała. Ponadto

Jest to terapia biologiczna
przeciwciałem omalizumabem,
który jest rekombinowanym humanizowanym monoklonalnym
przeciwciałem anty-IgE. Związanie przeciwciał IgE zapobiega
ich przyłączeniu do receptorów
na komórkach odpowiedzialnych za uwolnienie mediatorów
stanu zapalnego. Lek stosuje się
jedynie u pacjentów w leczeniu
IgE-zależnej astmy oskrzelowej.
Dawka leku ustalana jest na podstawie wyjściowego stężenia IgE
oraz masy ciała. Jest to na ogół
kilka wstrzyknięć jednorazowo
w odstępach 2-4 tygodni, przez
okres 3-4 miesięcy. Terapia antyIgE nie zwalnia z konieczności
kontynuowania dotychczasowego sposobu leczenia, jednak
w wielu przypadkach możliwe
jest ograniczenie lub odstawienie
doustnych GKS.

Kromony i teofilina
Do leków kontrolujących
zalicza się także kromony i teofilinę. Kromony wykazują jednak
słabe działanie przeciwzapalne
i charakteryzują się niewielką skutecznością.
Teofilina jest lekiem z grupy metyloksantyn. Jej stosowanie
ograniczają istotne działania niepożądane i wąski indeks terapeutyczny. Ponadto lek jest metabolizowany w wątrobie z udziałem
oksydaz cytochromu P450, których aktywność zależy od wielu czynników. Teofilina wchodzi
ponadto w interakcje z innymi
lekami. W formie dożylnej jest
jednakże ciągle istotnym lekiem
w leczeniu ratunkowym stanu astmatycznego. W wybranych przypadkach w postaci retard może
być włączana do schematów kontroli astmy stopnia 3, 4 i 5.
Mechanizm działania teofiliny polega na zablokowaniu

►
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W aptece pacjent powinien być informowany
o właściwej kolejności stosowania leków
wziewnych czy konieczności przepłukania jamy
ustnej po aplikacji wGKS (ewentualnie należy
stosować go przed jedzeniem).
enzymu fosfodiesterazy. Powoduje to wzrost zawartości cAMP
w komórce, co dla mięśni oskrzeli stanowi sygnał do rozkurczu. 	
Opieka farmaceutyczna
W ramach opieki farmaceutycznej farmaceuci powinni
edukować chorych na temat potrzeby rehabilitacji oddechowej
i pożytków płynących z aktywności fizycznej. Pacjenci często
wymagają nauki sposobu posługiwania się inhalatorem, a także
rozpoznawania stopnia jego napełnienia.
W aptece pacjent powinien
być informowany o właściwej kolejności stosowania leków wziewnych czy konieczności przepłukania jamy ustnej po aplikacji wGKS
(ewentualnie należy stosować go
przed jedzeniem). Na ogół zaleca
się, aby betamimetyk był podawany jako lek pierwszy, przed inhalacją wGKS. Poprawa drożności
oskrzeli ułatwia wówczas przyjęcie drugiego leku. Ma to jednak
znaczenie tylko wówczas, kiedy
drzewo oskrzelowe jest zaciśnięte, a więc kiedy choroba nie jest
prawidłowo kontrolowana, na
przykład w fazie zaostrzeń. Skuteczne leczenie powinno prowadzić do sytuacji, w której nie ma
zaciśnięcia dróg oddechowych,
a wówczas kolejność podania leków jest w zasadzie bez znacze28

nia. Taki sam tok rozumowania
należy przyjąć rozważając przydatność leków skojarzonych.
W przypadku POChP opieka farmaceutyczna w pierwszej
linii będzie polegać na pomocy w odzwyczajaniu od palenia
tytoniu. Może ona polegać na
pilotowaniu nikotynowej terapii
zastępczej lub wdrożeniu leczenia cytyzyną. Istotne jest także rekomendowanie szczepień
ochronnych przeciwko grypie,
pneumokokom   i Haemophilus
influenzae. Infekcje są bowiem
jedną z najczęstszych przyczyn
zaostrzeń, a znaczenie, skuteczność i bezpieczeństwo profilaktycznego stosowania antybiotyków są w dalszym ciągu niejasne.
Bardziej zaawansowane
programy opieki farmaceutycznej prowadzone np. w Niemczech
obejmują ponadto pomoc w samokontroli astmy. W jej ramach
chory dokonuje pomiarów z wykorzystaniem pikflometru i proadzi zapisy w dzienniczku. Chory
może także zasięgnąć konsultacji
dotyczącej planu terapii. Plan ten
obejmuje między innymi sposób postępowania w przypadku
zaostrzenia się choroby. W jego
ramach pacjent powinien umieć
zastosować samopomoc – na
przykład poprzez zmianę pozycji
ciała na „pozycję woźnicy”, która
ułatwia oddychanie czy też od-

dychanie przez „zasznurowane”
usta. Plan też obejmuje sytuacje
w których chory powinien szukać
pomocy w szpitalu. W lecznictwie
zamkniętym może otrzymać pomoc polegającą na podaniu tlenu
lub powolnego wlewu z siarczanu
magnezu.
Perspektywy farmakoterapii
W fazie badań znajdują się
nowe cząsteczki  – dexpyrronium,
karmoterol, milweterol czy darotropium. W badaniach klincznych
są także połączenia trójlekowe:
LABA + LAMA+ wGKS –  indakaterol + glikopironium + mometazon, milweterol + darotropium +
furoinian flutykazonu, a także połączenia takie jak inhibitor PDE-4
+ LAMA (tafimilast + tiotropium),
a także teofilina + wGKS.
		
Coraz większa wagę przywiązuje się nie tylko do doboru
optymalnego leku, ale także do
wyboru leku w takim typie inhalatora, który będzie chętnie i skutecznie stosowany przez chorego.
Inhalator powinien gwarantować
jak najlepszą depozycję płucną,
przy jednoczesnym zmniejszeniu
osadzania się leku w jamie ustnej
i gardle. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Wszawica
głowowa

W

esz głowowa (łac. Pediculus humanus capitis),
owad należący do rodziny Pediculidae, jest pasożytem
bytującym na owłosionej skórze
głowy człowieka. Dorosła samica
mierzy ok. 2,6-4,0 mm, samce są
mniejsze (ok. 2,4-2,9 mm). Ciało
owada jest wyraźnie podzielone
na trzy części – głowę, tułów oraz
odwłok i pokryte kutykulą o żółtawo-brązowym zabarwieniu. Na
głowie widoczne są dwie czułki
oraz kłująco-ssący aparat gębowy, z widocznymi dwoma kanałami ssącymi. Wesz posiada trzy
pary odnóży, zakończone charakterystycznymi pazurami, które
ułatwiają owadowi przytwierdzenie się do pojedynczych włosów
i znacznie utrudniają mechaniczne
usuwanie pasożytów.
Samica po zapłodnieniu
składa jaja, nazywane gnidami,
o wielkości 0,5-0,8 mm, które za
pomocą wydzieliny gruczołów
cementowych są mocowane do
nasady włosa człowieka. Na początku, tuż po złożeniu, gnidy
mają brązowawe zabarwienie.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

Po 6-9 dniach z jaja wykluwa się
larwa, żywiąca się krwią w odstępach 2-4 godzinnych. Po trzech
przeobrażeniach w ciągu 8-11
dni dochodzi do wykształcenia
postaci dorosłej. Cały cykl trwa
około 17-20 dni. Dorosła samica
żyje około 20-25 dni, i codziennie
składa od 2 do 9 jaj, czyli jedna
samica w ciągu swojego życia
jest w stanie złożyć 50-150 jaj [1].
Samce zwykle giną tuż po kopulacji [2].
Wesz ludzka podczas całego swojego życia stara się nie
stracić kontaktu z żywicielem,
dlatego posiada charakterystyczne pazury na końcach odnóży,
umożliwiające jej przytwierdzenie
do włosa. Jednak w celu zdobycia
nowego żywiciela zapłodnione
samice tuż po posiłku podążają
na koniec włosa (zjawisko nazywane pozytywną fototaksją).
W przypadku kontaktu z włosami
innego żywiciela, wesz przechodzi na jego włos i daje początek
nowej populacji. Jeśli dorosła
wesz odpadnie od włosa swojego
żywiciela i nie znajdzie nowego,

umiera w ciągu 5-7 godzin z powodu odwodnienia. Wykazano, że
w temperaturze pokojowej 24°C
i raczej niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniach umierają wszystkie samce i 97% samic
wszy głowowej [1]. Dorosła wesz
potrafi poruszać się z prędkością
23 cm/min [2].
Wszawica głowowa to światowy problem zdrowotny. Nawet
w krajach wysokorozwiniętych
ogólna częstość występowania
tej choroby w populacji wynosi
ok. 1-3%, a w Europie waha się
między 0,8 a 9,9%. Szacuje się, że
w USA dochodzi do 6-12 milionów przypadków zarażenia rocznie. Żywicielem pasożyta najczęściej są dzieci, a choroba roznosi
się w środowiskach przedszkolnych i szkolnych [3]. Wszy odstrasza światło, ponadto preferują ciemniejsze rejony, dlatego
dziewczynki, posiadające gęste,
długie włosy, częściej stają się
nosicielkami pasożyta niż chłopcy [2]. Chociaż infestacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia►
dla zdrowia lub życia osoby bę29
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dącej żywicielem pasożyta, może
spowodować duże konsekwencje
społeczne, m.in. ostracyzm i odizolowanie zarażonej osoby, najczęściej dziecka. Należy również
zaznaczyć, że terapia wszawicy
głowowej wiąże się często zarówno z nieobecnościami dziecka
w szkole czy w przedszkolu, jak
również ze znacznymi wydatkami
ponoszonymi na leczenie [3].
Objawy zarażenia
Infestacja wszą głowową
przebiega w postaci utajonej
i najczęściej daje się zauważyć
tygodnie lub nawet miesiące po
zarażeniu. Wynika to z faktu, że
prawie miesiąc potrzebny jest
zapłodnionej wszy, która zmieniła żywiciela, aby zapoczątkować nową generację pasożytów,
które potrzebują 17-21 dni, aby
osiągnąć dojrzałość. Dodatkowo,
we wczesnej fazie zarażenia ugryzienia owadów nie powodują typowych reakcji alergicznych (np.
swędzenia w miejscu ugryzienia),
które pojawiają się dopiero po 4-6
tygodniach [1].
Pierwszym objawem zarażenia staje się zatem po kilku tygodniach dokuczliwe, intensywne
swędzenie owłosionej skóry głowy. Można również zaobserwować małe, czerwone grudki na
skórze głowy i szyi, oraz drobne
białawe gnidy u nasady włosa.
Wrażliwe osoby już na początku
zarażenia mogą odczuwać pełzanie na skórze głowy, narastające
wraz z rozwojem choroby. Dalsze
objawy zakażenia mogą obejmować bezsenność (wywołaną uciążliwym świądem), gorączkę oraz
bakteryjne nadkażenia rozdrapywanych miejsc ugryzienia przez
owady [1]. Wszy są lepiej widoczne w jasnym świetle i podczas
rozdzielania włosów na pasma. Są
również łatwiejsze do zauważenia
w pobliżu uszu i karku.
30

Leczenie
Z uwagi na rozpowszechnienie problemu infestacji wszą
głowową w populacji, w aptekach
dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do leczenia
wszawicy głowowej, wydawanych
bez przepisu lekarza. Należą do
nich między innymi:
1. Produkty lecznicze zawierające w swoim składzie permetrynę w stężeniu 10 mg/
ml. Do niedawna preparaty zawierające tę substancję
były pierwszą z wyboru metodą leczenia wszawicy ze
względu na dużą skuteczność
substancji i brak właściwości
toksycznych w odniesieniu
do ludzkich komórek. Jest to
syntetyczny organiczny związek chemiczny, zaliczany do
insektycydów trzeciej generacji. Powoduje hiperstymulację układu nerwowego wszy,
czego skutkiem jest paraliż
owada i w konsekwencji jego
śmierć. Jednak ostatnio coraz
częściej obserwowana jest
odporność pasożytów na ten
środek, której przyczyny nie są
jeszcze do końca poznane [4].
W innych krajach dostępne
są preparaty zawierające malation, który również należy
do grupy syntetycznych insektycydów. Substancja ta ma
jednak ograniczone zastosowanie z uwagi na jej charakterystyczny zapach, palność, jak
również ryzyko wystąpienia
depresji oddechowej u człowieka w przypadku spożycia
takiego produktu [3].
2. Wyroby medyczne zawierające dimetykon – według
najnowszych wytycznych
są one obecnie produktami
pierwszego wyrobu w terapii

wszawicy głowowej. Dimetykon jest chemiczną substancją syntetyczną o charakterze
hydrofobowym, należącą do
grupy polidimetylosiloksanów
(ang. polydimethylsiloxanes –
PDMS). Mechanizm jego działania na wesz ludzką polega
na zahamowaniu zdolności do
wydalania przez wesz wody
w procesie transpiracji przez
przetchlinki. Niezdolność do
wydalania wody, która jest
spożywana jako część posiłku
(krew), sprawia, że jelita wszy
poddawane są znacznemu
stresowi osmotycznemu, który w konsekwencji prowadzi
do ich rozerwania. Obserwacja przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego
w połączeniu z mikroanalizą
rentgenowską wykrywającą
krzem wykazała, że dimetykon osadza się w przetchlinkach i dystalnym obszarze
tchawek wszy, a w niektórych
przypadkach blokuje w całości
ich światło lub otwór.
Dimetykon z uwagi na
swoje właściwości chemiczne (brak wyraźnego zapachu,
brak właściwości toksycznych
w stosunku do skóry ludzkiej,
dobra tolerancja i brak działań niepożądanych, trwałość
chemiczna) jest coraz częściej
polecany przez lekarzy pediatrów w leczeniu wszawicy głowowej u bardzo małych dzieci
(poniżej 24 miesiąca życia) [3].
Produkty dostępne na rynku zawierają w swoim składzie albo czysty dimetykon,
albo jego mieszaninę z innymi substancjami o charakterze
hydrofobowym, takimi jak oleje mineralne (parafina ciekła).
Wykazano, że dimetykon
wykazuje efekt bójczy nie tylko w stosunku do dorosłych
wszy, ale również w stosunku
do gnid. Wśród autorów pubAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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likacji naukowych brak jednak
konsensusu, jeśli chodzi o stężenie dimetykonu w produktach – jedni uważają, że już 4%
dimetykonu wykazuje działanie bójcze zarówno na wszy,
jak i na gnidy, podczas kiedy
inni autorzy wykazują, że dopiero 92% stężenie dimetykonu ma działanie bójcze na
gnidy [2, 5]. Skuteczność kliniczna dimetykonu w leczeniu
infestacji wszawicą głowową
została również potwierdzona
w badaniach klinicznych w porównaniu z wcześniej stosowanymi insektycydami [6-8].
Wykazano ponadto, że
produkty zawierające w swoim
składzie dimetykon ułatwiają
mechaniczne usuwanie gnid
z nasady włosów poprzez ich
wyczesywanie grzebieniem
o bardzo gęstym ustawieniu
zębów [9-10].

Profilaktyka
Konwencjonalne miejscowe preparaty wszobójcze, opisane powyżej, pozostają najczęściej
stosowaną formą leczenia wszawicy głowowej na całym świecie.
Jednakże, w ciągu ostatnich 10 lat
pojawia się coraz więcej doniesień

o braku skuteczności konwencjonalnych metod terapii miejscowej
oraz o rozwijaniu się odporności
wszy na do tej pory stosowane insektycydy. Brak skuteczności zastosowanych preparatów,
powodujący nawrót zakażenia,
może być spowodowany wieloma czynnikami: nieprawidłowym
użyciem preparatu wszobójczego
(w odniesieniu do zalecanej dawki i/lub czasu trwania leczenia, jak
również rodzaju użytej formulacji),
brakiem efektu przedłużonego
działania preparatu, nieprawidłową profilaktyką lub wewnętrzną
odpornością genetyczną wszy na
użyty preparat. Jednak najczęściej
nawrót choroby jest wynikiem
niewłaściwego użytkowania preparatu, a nie rzeczywistej oporności wszy. Dlatego też najbardziej
istotnym czynnikiem skutecznego
zwalczania wszawicy jest właściwe
rozpoznanie i leczenie zakażenia
[3]. Bardzo ważna jest również
profilaktyka, mająca na celu zahamowanie zakażenia lub niedopuszczenie do jego powstania.
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3. Inne preparaty – w aptekach
znaleźć można również produkty oparte na przetworach

roślinnych, takich jak nalewka z ziela ostróżeczki polnej
(Consolida regalis), jak również nalewka z bylicy piołunu (Artemisia absinthium
L.) oraz wrotycza pospolitego (Tanacetum vulgare L.).
Są to jednak preparaty przeznaczone do tradycyjnego
stosowania w wymienionych
wskazaniach i ich skuteczność
opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Brak jest danych
literaturowych potwierdzających w badaniach klinicznych
skuteczność powyższych substancji w leczeniu wszawicy
głowowej.

►
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Brak jest obecnie skutecznych środków odstraszających
wszy, które mogłyby być stosowane u ludzi. Wesz ludzka nie
umie latać, nie posiada również
wystarczająco silnych odnóży,
aby skakać [2], jednak jej sposób
przechodzenia z jednego żywiciela na drugiego jest skuteczny
i bardzo trudny do zauważenia.
Preparaty stosowane w leczeniu
wszawicy głowowej praktycznie
nie chronią leczonych osób przed
powtórnym zakażeniem. Dlatego
najlepszym środkiem profilaktycznym od lat pozostaje regularne
i bardzo dokładne sprawdzanie
skóry głowy dziecka i rozczesywanie jego włosów przy użyciu gęstego grzebienia – w ten sposób
można zauważyć kilka pierwszych
wszy, które zaatakowały włosy
dziecka, szybko je usunąć za pomocą preparatów wszobójczych
i w ten sposób zapobiec rozwinięciu się populacji pasożyta. Im
wcześniejsza diagnoza, tym mniej
owadów i jaj do usunięcia, a co za
tym idzie, łatwiejsze leczenie oraz
mniejsze ryzyko infestacji innych
osób, przebywających w bliskim
kontakcie z osobami zarażonymi. Należy bowiem pamiętać, że
bardzo często wszawica głowowa,
zanim zostanie rozpoznana, staje
się problemem nie tylko jednej
osoby, ale również jej bliskich.
Aby zapobiec zarażeniu
wszawicą, należy od najmłodszych
lat uczyć dziecko, aby nie pożyczało od rówieśników szczotek do
włosów i grzebieni, jak również
nie wymieniało się tymi rodzajami odzieży, które mają kontakt
z owłosioną skórą głowy lub samymi włosami (czapki, kapelusze, szaliki, itp.). Rodzice dziecka,
u którego stwierdzono zakażenie
wszami, powinni poinformować
pielęgniarkę szkolną i rodziców
innych dzieci, które miały lub
potencjalnie mogą mieć kontakt
32

z zarażonym dzieckiem. Należy
również zbadać, czy wśród znajomych lub innych dzieci w szkole
lub przedszkolu nie nastąpiło już
zakażenie.
Profilaktyczne stosowanie
preparatów zawierających insektycydy nie jest zalecane ze względu
na działania uboczne oraz możliwość rozwinięcia się oporności.
Można jednak w celach prewencyjnych zastosować produkty zawierające w swoim składzie dimetykon, które są przeznaczone do
codziennej pielęgnacji owłosionej
skóry głowy. Z uwagi na fakt, że
mechanizm działania dimetykonu oparty jest na fizycznym zjawisku, polegającym na zatykaniu
przetchlinek, co w konsekwencji
zaburza procesy niezbędne do życia owada, prawdopodobieństwo
wystąpienia odporności pasożyta
na ten związek jest znikome.
W aptekach można również kupić produkty, które zawierają substancje zapachowe (np.
olejki eteryczne, takie jak citronella czy rozmarynowy), które mają
odstraszać wszy. Brak jest jednak
dostatecznych dowodów naukowych lub przeprowadzonych badań klinicznych, które potwierdzałyby zarówno skuteczność tych
substancji w odstraszaniu wszy,
jak i bezpieczeństwo ich stosowania przez długi czas.
Podsumowując, wszawica
głowowa jest powszechną chorobą, występującą na całym świecie.
Wbrew obiegowym opiniom, infestacja wszą głowową nie zależy
od stopnia higieny osobistej, a raz
przeżyte zakażenie nie gwarantuje żadnej odporności. Dlatego
niezwykle ważne jest edukowanie
nie tylko rodziców, pielęgniarek
szkolnych i przedszkolnych, nauczycieli i innych pracowników
edukacyjnych o cyklu życia i zwyczajach wszy głowowej, ale również uczenie dzieci odpowiednich

zachowań, które mogą zapobiec
zarażeniu. Odpowiednia profilaktyka może uchronić nie tylko dziecko, ale i członków całej rodziny
od zakażenia się tą bardzo nieprzyjemną i cały czas wstydliwą
chorobą. ■
dr n. farm. Maria Żebrowska
mgr farm. Weronika Krzynówek
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Zoonozy
Mimo, iż żyjemy w świecie nieporównywalnie bardziej

świadomym, higienicznym, rozwiniętym, niżeli było to nawet
100 lat temu, choroby odzwierzęce (zoonozy), występujące
od dawien dawna niestety dają się we znaki również w naszych czasach, stanowiąc wciąż znaczące zagrożenie.
W obecnym momencie
szacuje się, że na ponad 1400 występujących na Ziemi czynników
niebezpiecznych dla człowieka,
więcej niż 60% z nich to patogeny wspólne dla ludzi i zwierząt.
Do tego, dodatkowo także podaje się, że spośród nowo pojawiających się chorób zakaźnych
człowieka (emerging diseases), aż
75% stanowią właśnie choroby
odzwierzęce. Co jest niepokojące, jak podają naukowcy, raz na
osiem miesięcy w jakimś miejscu
na ziemi pojawia się nowa zoonoza. Niektóre z nich obejmują
swym zasięgiem wszystkie kontynenty, inne zaś są ograniczone
geograficznie. Czynnikami najczęściej wywołującymi zoonozy
są wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki i pasożyty wewnętrzne.
Szczególną rolę w epidemiologii
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

zoonoz odgrywają także stawonogi (roztocza, kleszcze, muchówki, pluskwiaki, pchły), które
mogą przenosić przyczyny zoonoz ze zwierząt na człowieka lub
zarażać żywność oraz produkty
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Należy zaakcentować
fakt, że na zakażenie chorobami odzwierzęcymi narażeni są
przede wszystkim rolnicy, pracownicy hodowli zwierząt, służb
zootechniczno – weterynaryjnych, osoby z firm zajmujących
się przetwórstwem produktów
pochodzenia zwierzęcego, leśnicy, myśliwi. Jednak do tej grupy
należą także zwykli, często niczego nieświadomi konsumenci,
nabywcy szczególnie produktów
organicznych (głównie warzyw,
owoców, mięsa, jaj, mleka i jego
przetworów)

Klasyfikując choroby odzwierzęce w zależności od sposobu przenoszenia, najczęściej
wyodrębniane są cztery kategorie: zoonozy przenoszone drogą
pokarmową, oddechową, kontaktową oraz poprzez błony śluzowe.
Ze względu na nosicieli dzielimy
je natomiast na takie, którymi
człowiek zaraża się poprzez wektor (gospodarz pośredni), jak i te,
które przenoszone są poprzez
bezpośredni kontakt ze zwierzętami wolnożyjącymi (często
egzotycznymi lub dzikimi) oraz
takie, którymi zarazić można się
od zwierząt domowych (np. poprzez nieregularnie odrobaczane
psy, koty). Przeniesienie natomiast
czynnika zakaźnego ze źródła
na zainfekowanego odbywa się
głównie przez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem lub
pośrednio, w czasie przetwarzania
produktów pochodzenia zwierzęcego do artykułów spożywczych.
Z tego względu, szczególne zagrożenie dla człowieka stanowią
zwierzęta chore, wydzielające
i wydalające szkodliwe czynniki
►
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kiem, śliną, kałem, moczem i wodami płodowymi. Niejednokrotnie
niebezpieczeństwo stwarzają także te, które uległy bezobjawowym
zakażeniom i są jedynie nosicielami patogenów chorobotwórczych,
rozprzestrzeniając je w środowisku. Takowe źródła infekcji mogą
niestety po przetworzeniu stanowić podstawę naszej strawy.
Mimo coraz bardziej restrykcyjnych przepisów, uregulowań prawnych, wprowadzania
systemów i zasad bezpiecznej
żywności (five keys to safer food,
pięć kluczy do bezpiecznego
jedzenia), prężnej działalności
służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej,
realizujących zadania w ramach
swoich kompetencji określonych
w przepisach prawa, a także funkcjonowania organizacji międzynarodowych takich jak WHO (World
Health Organization), FAO (Food
and Agriculture Organization), OIE
(World Organisation for Animal
Health) oraz instytucji europejskich takich jak ECDC (European
Centre for Disease Prevention and
Control), EFSA (European Food Safety Authority), wciąż od wielu lat
większość zgłaszanych zoonoz jest
związana ze spożywaniem pokarmów pochodzenia zwierzęcego,
zanieczyszczonych lub skażonych
patogenami chorobotwórczymi.
Są to choroby określane w języku
angielskim mianem tzw. emerging
food–borne zoonoses. Analizując
surowiec pokarmowy jako potencjalne źródło patogenów chorobotwórczych pod kątem sposobu
skażenia, może do niego dojść na
dwa sposoby: bezpośrednio, czyli
na skutek wyprodukowania artykułu trafiającego na stół konsumenta ze skażonych, zarażonych
produktów lub też pośrednio,
czyli surowiec, asortyment prze34

znaczony na półki sklepowe zostaje zainfekowany przy późniejszej nieodpowiedniej obróbce lub
nieprawidłowym magazynowaniu.
Zgodnie z danymi ECDC
oraz EFSA, najczęstszymi zoonozami którymi zarazić się można
poprzez spożycie nieodpowiedniej jakości pokarmu, i tymi, dla
których od kilku lat odnotowuje
się trend wzrostowy w całej UE
są kampylobakterioza, zakażenia
werotoksycznymi pałeczkami E.
coli oraz salmonelloza. Kampylobakterioza jest chorobą o ostrym
przebiegu obejmującą zapalenie
żołądka i/lub jelit. Do jej objawów należą najczęściej biegunki, gorączka, nudności i wymioty
oraz ból brzucha. Czynnikiem
etiologicznym są mikroaerofilne
gram-ujemne bakterie najczęściej Campylobacter jejuni, C. coli
i C. lari. Do zakażenia pałeczkami Campylobacter sp. dochodzi
najczęściej wraz ze spożyciem
poddanych nieodpowiedniej obróbce cieplnej potraw mięsnych,
zwłaszcza tych przygotowanych
z mięsa drobiowego oraz podczas
nieprzestrzegania podstawowych
zasad higieny. Do zakażenia może
również prowadzić konsumpcja
skażonego – niepasteryzowanego
mleka i jego przetworów, a nawet
wody. Notuje się też przypadki zakażenia w następstwie bezpośredniego kontaktu.
Zakażenie werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli
(VTEC), nazywanymi też shigatoksycznymi (STEC) lub ze względu
na kliniczny przebieg zakażenia
enterokrwotocznymi (EHEC), to
notowany coraz częściej problem
powstały jako następstwo spożycia skażonej żywności, wody
lub rzadziej bezpośredniego
kontaktu z zakażonym zwierzęciem lub człowiekiem. Zakażenie

VTEC przebiega zwykle bez lub
z niewielką gorączką, z biegunką
o różnym stopniu nasilenia, od
dość łagodnej aż do krwotocznego zapalenia okrężnicy (występującego u blisko 90% przypadków).
Zdecydowanie rzadziej zakażenie
STEC może przebiegać pod postacią innych objawów klinicznych
(np. krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego).
Wielu czytelników na
pewno osobiście doświadczyło
salmonellozy lub zna z mediów
przypadki zachorowań wywołanych odzwierzęcymi serotypami pałeczek Salmonella (tzw.
pałeczek paraduru). Salmonella
wymieniana jest w corocznych
raportach EFSA jako główny enteropatogen odpowiedzialny za
epidemie zatruć pokarmowych na
obszarze UE. Najczęstszym objawem infekcji jest ostre zapalenie
żołądka i jelit – w ciężkich przypadkach mogące prowadzić do
uszkodzenia błony i owrzodzeń.
Do rzadszych przypadków infekcji
(ok. 1%) należy postać tyfoidalna
i postać z jedynie miejscowymi
objawami. Najczęstszymi źródłami zakażenia są artykuły spożywcze, zwłaszcza latem – majonezy,
sałatki z dodatkiem jajek, kremy,
źle przechowywane mięso drobiowe, surowe jaja czy ich jednorazowe opakowania w których są
przechowywane.
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również wzmożone działania w zakresie ochrony
zdrowia przed pasożytami, jako
czynnikami chorobotwórczymi
stanowiącymi wciąż istotne oraz
realne zagrożenie dla zdrowia,
a nawet życia ludzi. WHO informuje, że w ciągu ostatnich 10 lat
pasożytami zaraziło się na świecie
blisko 4,5 miliarda osób, a w skali
roku są one przyczyną około 14
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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micula) sięga 95% ludności, włosogłówki (Trichuris trichura) 80%,
glisty ludzkiej (Ascaris lumbricoides) aż 50%, a ogoniastka jelitowego (Giardia lamblia) u dzieci aż
80%.
Do pozostałych najczęściej
notowanych na obszarze naszego
kontynentu chorób odzwierzęcych, których źródłem może być
żywność należą: listerioza, toksoplazmoza, balantidoza, bruceloza, botulizm, bąblowica, krypotosporidioza, włośnica, tasiemczyca
i jersinioza.
Biorąc pod uwagę ogrom
spożywanego przez nas asortymentu, postrzegając go jako
potencjalne źródło zagrożenia,
w mięsie i jego przetworach mogą
znajdować się Coxiella burneti (riketsje, wywołujące gorączkę Q),
Chlamydiae, Brucella sp. (bakterie
wywołujące brucelozę), Mycobacterium tuberculosis (prątki gruźli-

cy), Francisella tularensis (przyczyna tularemii), krętki z rodzaju
Leptospira (wywołujące leptospirozy), grzyby powierzchowne,
Erysipelothrix rhusiopathiae i Erysipelothrix tonsillarum (będące
przyczyną różycy), cysty tkankowe
i Toxoplasma gondii (pierwotniaki wywołujące toksoplazmozę),
larwy włośni (Trichinella spirali),
jak również wągry tasiemców. Do
drobnoustrojów, które występują
najczęściej w mleku i przetworach
mlecznych zalicza się wspomniane pałeczki Brucella, pałeczki Salmonella, riketsje, prątki gruźlicy,
laseczki wąglika (Bacillus anthracis), wirus wścieklizny, jak również
wirus odkleszczowego zapalenia
mózgu i różne postaci rozwojowe
toksoplazmoz. W jajach natomiast
stwierdza się szczególnie obecność Salmonelli, prątków gruźlicy, zarazków ornitozy (Chlamydia
psittaci), różnych postaci tokso-
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milionów zgonów. W naszym organizmie może zadomowić się
wiele gatunków nieproszonych
gości. U dorosłych ludzi, w 95%
populacji zamieszkuje od jednego
do pięciu pasożytów. Przeważająca większość zachorowań wynika
ze spożycia produktów wędliniarskich przygotowanych na własny
użytek z mięsa pochodzącego ze
źródeł łowieckich i domowych.
Najczęstszą przyczyną niebezpiecznej sytuacji jest brak przekazania próbek upolowanego
mięsa dzikich zwierząt do badań
pod kątem zakażeń. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym
przemieszczaniu się pasożytów
jest konsumowanie nieumytych
warzyw, owoców, picie brudnej,
nieprzegotowanej wody, nieprzestrzeganie przez ludzi zasad
higieny osobistej, w tym, niemycie rąk przed posiłkami. W Polsce
inwazja owsików (Enterobius ver-

►
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plazmoz i włoskowców różycy.
I tu pojawia się pytanie, czy konsumenci – Ci ostatni
odbiorcy żywności mogą w jakiś sposób ochronić się przed
zoonozami, których potencjalne
źródło może stanowić żywność
pochodzenia odzwierzęcego?
Oczywiście! Zawsze warto mieć
na uwadze, że bezpieczny sposób
przygotowania posiłków stanowi
bardzo ważny element zapobiegawczy, zarówno w walce, jak
i przeciwdziałaniu zakażeniu. Konsumenci mogą się ustrzec przed
infekcją już przy pierwszym kontakcie z produktem, czyli na etapie planowanego zakupu w sklepie. Z tego też względu zawsze
należy nabywać wyłącznie świeże surowce, jak również zwracać
uwagę tylko na te produkty, których opakowania są nienaruszone. Jaja, koniecznie zakupione ze
sprawdzonych źródeł, powinny
być czyste, mieć nieuszkodzoną skorupkę i nie być starsze niż
dwa tygodnie. Pamiętać należy,
że przechowuje się je w chłodzie,
najlepiej w lodówce. Wyroby nietrwałe powinno się spożyć w dniu
ich produkcji, a gotowe pokarmy,
których nie można zjeść od razu,
należy szybko schłodzić w całości
i przechowywać w lodówce, a gdy
powtórnie przyjdzie na nie chęć,
potrawę trzeba powoli i dokładnie podgrzać. Nie powinno się
pić niepasteryzowanego mleka,
a warzywa i owoce trzeba starannie myć pod bieżącą wodą przed
podaniem. Ważnym czynnikiem
zapobiegawczym jest także oddzielne przechowywanie produktów surowych (mięsa, jaj, warzyw,
owoców) i wyrobów gotowych.
Mięso i jego półprodukty należy
kupować i magazynować wyłącznie w nieprzemakalnych opakowaniach, po to, by ustrzec przed
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zakażeniem sokiem i krwią surowego mięsa pozostałej żywności. Może wówczas dojść do tzw.
krzyżowego (wtórnego) zakażenia
żywności. Mięso przed podaniem
winno być dokładnie ugotowane,
usmażone lub upieczone, a szczególną ostrożność należy zachować
podczas jedzenia półproduktów
takich jak sałatki majonezowe, jajeczne oraz w trakcie picia wody
– tej z nieznanych źródeł. Nigdy
nie należy pić bez przegotowania,
stosować do mycia owoców, warzyw, czy też podczas zabiegów
higienicznych ( jak np. mycie zębów) wody z potoków, rzek, jezior, a szczególnie stawów. Duże
znaczenie w eliminacji potencjalnego zagrożenia ma również higiena i prawidłowe nawyki przy
sporządzaniu potraw. Ważne jest,
aby podczas przygotowywania
pokarmów dbać o to, by do gotowych potraw, ich porcjowania nie
stosować ponownie naczyń czy
akcesoriów, które wcześniej używane były do obróbki i krojenia
surowych produktów. Zaleca się
korzystanie z oddzielnych desek,
noży, naczyń do różnych kategorii
żywności, w tym do mięsa, warzyw
i gotowych produktów. Naczynia
kuchenne, które miały kontakt
z surowym mięsem, zawsze powinny być starannie umyte gorącą
wodą z detergentem i dokładnie
opłukane. Istotny, o czym często
zapominamy, jest również kontakt
patogenu z innymi powierzchniami niż żywność, i tu często popełniany błąd – np. wielokrotne
stosowanie jednorazowych (papierowych) opakowań po jajkach,
używanie ich po raz kolejny może
być niebezpieczne, powinno się
je wyrzucać po wypróżnieniu zawartości. Bardzo ważne jest także
prawidłowe postępowanie z powierzchnią roboczą, miejscem słu-

żącym do przygotowywania posiłków – do jego wycierania należy
stosować ściereczki jednorazowe,
aby zapobiec ich potencjalnemu
zakażeniu i przeniesieniu infekcji
na inne powierzchnie, naczynia
czy surowce.
Mogłoby się wydawać, że
problem chorób odzwierzęcych
nie powinien być aż tak rozpowszechniony w XXI wieku. Rzeczywistość jest jednak inna, pomimo
coraz większej wiedzy, rozwoju
technik laboratoryjnych, diagnostycznych, postępowi w dziedzinie sanitarno – epidemiologicznej
nieustannie się z nimi zmagamy,
a najbardziej istotnym źródłem
infekcji, w świetle danych zawartych w raportach UE dotyczących
zoonoz, jest ciągle żywność. Skalę problemu nowych infekcji odzwierzęcych obrazują m.in. liczne,
pojawiające się w ostatnich latach
publikacje i artykuły naukowe dotyczące tego zagadnienia. Gdzie
należy upatrywać przyczyny, co
determinuje fakt ciągle licznych
zachorowań w skali świata, Europy
czy kraju? Odpowiedzi jest kilka,
mianowicie, do czynników sprzyjających występowaniu i szerzeniu
się chorób odzwierzęcych w tak
zastraszającym tempie, w naszych
czasach Mors zaliczył m.in. wzrost
liczby ludności, duże migracje,
zmiany klimatyczne, rozwój przemysłu, niszczenie naturalnych barier, globalizację handlu i obrotu
zwierzętami jak również produktami pochodzenia zwierzęcego.
Brana jest pod uwagę intensyfikacja upraw polowych, oraz fakt,
że coraz częściej surowe produkty, w tym i dziczyzna (zwierzyna
płowa, owoce morza, a nawet
mięso małp) stanowią podstawę
wykwintnych posiłków. Nastąpiła
także znaczna intensyfikacja podróży turystycznych do egzotyczAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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albo zrezygnujmy całkowicie
z wątpliwej przyjemności nabawienia się choroby odzwierzęcej
po spożyciu takowej strawy. ■
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mgr Michał Stawarczyk

nych rejonów świata, o nie w pełni
lub w ogóle rozpoznanej sytuacji
sanitarno-epidemiologicznej. Naukowcy alarmują także, że w niektórych przypadkach doszło do
zmiany w genomie patogenów
i przekroczenia barier międzygatunkowych, w szczególności
ma to miejsce u drobnoustrojów.
Ciągłemu rozprzestrzenianiu się
czynników chorobotwórczych na
ludzi na całym Świecie sprzyja
również niestety wciąż niewystarczająca świadomość co do sposobów ich przenoszenia oraz metod
uniknięcia zakażenia. Dodatkowo,
niemal niepostrzeżenie pojawiają
się coraz to nowe zagrożenia ze
strony patogenów, które do tej
pory uznawane były za typowo
zwierzęce, ich cechy i potencjał
chorobotwórczy dla ludzi są nie
do końca znane, a w bliskiej przy-
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szłości mogą stanowić duży epidemiologiczny problem.
By ustrzec się przed kłopotami, zawsze, niezależnie od
miejsca gdzie przebywamy, należy bezwzględnie przestrzegać
zasad higieny, myć ręce przed
posiłkiem i po zabawie ze zwierzętami. Często wystarczy zachowanie krzty zdrowego rozsądku,
która uchroni nas przed infekcją.
Bądźmy czujni, zarówno podczas
zakupów, czy już w naszym domu,
podczas „operacji kuchennych”.
Także w restauracjach, barach, na
straganach, zawsze bacznie obserwujmy otoczenie, miejsce, ludzi tam pracujących, a w każdym
przypadku, w którym stykamy się
z produktami o „niepewnym pochodzeniu”, ostrożnie podchodźmy do tematu, i albo prowadźmy
prawidłową obróbkę kulinarną,

Piśmiennictwo:
1. Ciszewski M., Czekaj T., Szewczyk E.M.
Nowe spojrzenie na bakteryjne patogeny
odzwierzęce stanowiące zagrożenie dla
człowieka. Medycyna Pracy, 2014, 65(6),
819-829
2. Colville J.L., Berryhill D.L. Handbook of
Zoonoses. Identification and Prevention. 1st Edition, Elsevier, 2007
3. Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie monitorowania chorób
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca
decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca
dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz. U. L
325 z 12.12.2003, s. 31)
4. Gliński Z., Kostro K. Nowo pojawiające
się zoonozy zagrażające zdrowiu publicznemu. Życie weterynaryjne, 2005,
80(8), 481-484
5. Koster - Losche K. Odporność na wirusy i bakterie. Świat książki, Warszawa,
1997.
6. Newell D.G., Koopmans M., Verhoef L.,
Duizer E., Aidara-Kane A., Sprong H.,
Opsteegh M., Langelaar M., Threfall J.,
Scheutz F., van der Giessen J., Kruse H.
Food-borne diseases —The challenges
of 20 years ago still persist while new
ones continue to emerge. International Journal of Food Microbiology. 2010,
139, S3–S15
7.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji (Dz.U. 2004 nr 130 poz.
1394)
8. Sedlak K., Tomsickova M. Niebezpieczne infekcje odzwierzęce. Bellona, Warszawa, 2007
9. Stan sanitarny kraju w roku 2013. Państwowa Inspekcja Sanitarna
10. Umiński J., Cisak E., Stojek N., Chmielewska-Badora J., Zwoliński J., Sroka J.
Czynniki biologiczne o charakterze odzwierzęcym. [w]: Byczkowska Z., Dawydzik L. (red.) Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Oficyna Wydawnicza, Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 1999
11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69
poz. 625)
12. Wijaszka T., Truszczyński M. Zagrożenia
zdrowia człowieka ze strony drobnoustrojów zoonotycznych. Nauka, 2010, 4, 61-67

37

Sport to zdrowie

Navigare necesse est
IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski
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IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Farmaceutów,
które odbywały się od 3 do 6 września 2015 roku
na jeziorze Niegocin zapisały się rekordową liczbą
uczestniczących w regatach załóg. Organizatorzy
(Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie) zakładali, że w regatach weźmie udział 20 załóg, gdy tymczasem do rywalizacji o żeglarskie trofea zgłosiły się
22 załogi reprezentujące 8 okręgowych izb aptekarskich.
Regaty odbywały się w dwóch kategoriach farmaceutycznych i firmowych.
Nad przebiegiem regat czuwała komisja regatowa w składzie: Jan Kurowicki, sędzia regat (AZS
Wilkasy) oraz Marek Jędrzejczak, jako przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej i Roman Grzechnik,
jako komandor regat i przedstawiciel organizatora.
Całość regat składała się z sześciu krótkich wyścigów zgodnie z rozstawionymi bojkami przez komisję regatową po tzw. podwójnym śledziu oraz jednego biegu długiego wokół wysp na jeziorze Niegocin. W piątek Regaty wystartowały od biegu długiego o godz. 12. Wiatr był dobry 2-3 w skali Beauforta,
co pozwoliło rozegrać dwa okrążenia wokół wysp.
Pierwszą część regat zakończono ok. godz. 17. Dru38

Komandor Regat – mgr farm. Roman Grzechnik
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gi dzień regat podzielony był na
dwie części. Rano po śniadaniu
odbyły się trzy biegi wokół rozstawionych boi na jeziorze Niegocin. Trzeba przyznać, że faworyt regat zmieniał się z biegu na
bieg i przetasowania w klasyfikacji były po każdym wyścigu. Po
południu zostały dograne jeszcze
trzy krótkie wyścigi i część sportowa regat dobiegła końca.
Regaty wygrała załoga Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Białymstoku, która otrzymała
Puchar Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej. Drugie miejsce w regatach zajęła załoga reprezentująca Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie, której sternikiem
był Przemysław Szybka, a trzecie
miejsce zajęła załoga z Gdańska
ze sternikiem Pawłem Chrzanem.
Tytuł najlepszego Skipera
regat zdobył Adam Fiłonowicz,
sternik jachtu pod banderą izby
białostockiej.
W specjalnym biegu długim
zwyciężyłyła załoga z Warszawy
ze sternikiem Wojciechem Szkopańskim, drugie miejsce zdobyła załoga również z Warszawy ze
sternikiem Maćkiem Drogowskim,
a trzecie miejsce zdobyła załoga
z Warszawy ze sterniczką Pauliną
Nejman-Połatyńską.
Nagrodę ufundowaną przez
redakcję Aptekarza Polskiego dla
najlepszego Nawigatora biegu
długiego zdobył sternik Wojtek
Szkopański.
Nagrody dodatkowe otrzymali:
• nagrodę Fair Play otrzymała załoga OIA w Olsztynie ze
sternikiem Dariuszem Pedowskim
• nagroda dla najmłodszego
uczestnika regat przypadła
Aleksandrowi Łazarczukowi.
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

Ponadto rozdano pamiątkowe dyplomy:
1. Dla najbardziej reprezentatywnej farmaceutycznie załogi. Dyplom otrzymała załoga OIA w Bydgoszczy złożona z samych farmaceutów;
ciekawostka – załogę tworzyli członkowie Prezydium OIA
w Bydgoszczy.
2. Dla najbardziej roztańczonej
załogi na regatach. Dyplom
przypadł załodze OIA w Kra-

kowie ze sternikiem Małgorzatą Lelito.
3. Dla Prezesa OIA, która wystawiła najwięcej załóg biorących udział w regatach. Nagroda przypadła Alinie Fornal, prezesowi OIA w Warszawie. ■
Opracowano
na podstawie relacji
Romana Grzechnika,
komandora Regat

Fotorelację z IV Żeglarskich Mistrzostw Polski Farmaceutów publikujemy
na stronie internetowej www.aptekarzpolski.pl
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W nurcie
zdarzeń
(Ewa Sitko) Pani Magdo, nawet
jeżeli wydaje się, że otaczająca rzeczywistość jest
uporządkowana (a do takiej
rzeczywistości dążymy – zabiegamy o regulacje prawne, opracowujemy kodeksy,
wyprowadzamy zasady) – to
„zza rogu życia” wyłania się
coś, co nie pozwala wyłącznie cieszyć się zdobyczami.
Wrześniowe świętowanie
aptekarzy też w tym wartkim nurcie życia było zanurzone. Z jednej strony radość – „Gorąco pozdrawiamy
wszystkich aptekarzy, członków naszego samorządu.
Dziękujemy Wam, Koleżanki
i Koledzy, za codzienną pracę i zaangażowanie w opiekę
nad pacjentami. Wykonując
zawód zaufania publicznego, zawsze jesteście gotowi
służyć chorym swoją wiedzą
i doświadczeniem. To dzięki
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

profesjonalizmowi i wrażliwości na potrzeby cierpiących cieszycie się ogromnym
uznaniem swoich pacjentów
i zaufaniem całego społeczeństwa” – wyrażana słowami Zarządu Naczelnej
Izby Aptekarskiej, z drugiej wzywająca do refleksji wypowiedź działacza
samorządu aptekarskiego
– „Nasze podejście do DEMOKRATYCZNIE wybranych
władz samorządu świadczy
o naszym stosunku do prawa i reguł demokracji. Wybierając, pokładamy nadzieję
w naszych przedstawicielach. Nie możemy zatem im
podcinać skrzydeł. Naszym
obowiązkiem jest nie tylko
wybór, ale i wspieranie. Tego
się po nas, członkach NRA,
oczekuje. Mamy być pozytywnie postrzegani przez naszych adwersarzy w różnych

sporach i dyskusjach. Nieważne, kto to będzie. Jako
skłóceni niczego nie osiągniemy i nie będziemy traktowani poważnie”. Na kanwie
tych wypowiedzi, ale także
w osadzeniu w szerszym
społecznym kontekście
chciałabym porozmawiać
o potrzebie przynależności wskazywanej jako jedna
z podstawowych potrzeb
życiowych.
(Magdalena Bucior) Jeżeli przynależność zdefiniujemy jako potrzebę, to naturalnym,
oczywistym staje się, że
wszyscy ludzie (farmaceuci,
aptekarze także) dążą do jej
zaspokojenia. Nie zawsze
jesteśmy świadomi, na jakiej drodze to się dzieje, nie
zawsze tę drogę reflektujemy. Musimy także pamię►
tać o tym, że im bardziej
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pierwotna potrzeba, z tym
większą determinacją dążymy do jej zaspokojenia. Czasami oznacza to narażenie
statusu lub własnego życia.
Na przykład zaspokojenie
potrzeby bezpieczeństwa
(m. in. spokoju, wolności od
strachu) jest tak wielkie, że
wyzwala gotowość do podejmowania długotrwałych
i niebezpiecznych działań
(wędrówki uchodźców).
(E) Doprecyzujmy, czym jest potrzeba przynależności. Zobaczymy wtedy, ile jesteśmy
w stanie dla jej realizacji poświęcić i na jakich drogach
możemy jej doświadczać.
Psycholodzy społeczni definiują potrzebę przynależności jako „motywację do
wchodzenia z innymi ludźmi
w trwałe związki, zapewniające ciąg pozytywnych,
powtarzających się interakcji” [1]. Ta potrzeba zaspokajana jest w relacjach
rodzinnych (partnerskich,
rodzicielskich) i w bliskich
relacjach z osobami niespokrewnionymi.
Intuicyjnie wiemy, że
istnieje ścisła zależność pomiędzy zaspokojeniem potrzeby przynależności a dobrostanem. Zależność ta została także sprawdzona empirycznie: sześć obszernych
badań klinicznych potwierdziło pozytywną zależność
pomiędzy stanem zdrowia
a utrzymywaniem bliskich
relacji z innymi. „W porównaniu z tymi, którzy posiadali
nieliczne kontakty społeczne,
ludzie otoczeni przez zażyłe
grono przyjaciół i krewnych
oraz aktywnie działający
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w organizacjach kościelnych
lub społecznych byli mniej
narażeni na przedwczesny
zgon. Utrata wspomnianych
więzi znacznie zwiększała
niebezpieczeństwo choroby”. [2]
Możemy zadać sobie
pytanie, dlaczego przynależenie do organizacji, stowarzyszenia, a więc grupy
innej niż intymna grupa
rodzinna, grupa przyjaciół,
może sprzyjać zaspokojeniu
naszej potrzeby przynależności.
(M) Myślę, że odpowiedź na to
pytanie odnajdujemy chociażby w analizach międzykulturowych. Kultury Europy
Zachodniej oraz Ameryki
Północnej są uważane za
kultury indywidualistyczne
– stwarzają możliwość cieszenia się niezależnością,
prywatnością i premiują
sukcesy osobiste. Kultury
Azji, na przykład Japonii to
kultury kolektywistyczne –
pielęgnują silniejsze związki
społeczne. Są cenione za to,
że oferują ochronę przed
samotnością, wyobcowaniem i chorobami wynikającymi ze stresu. Oczywiście kładą nacisk na interes
grupy (np. rodziny), a nie
pojedynczej osoby. Przynależność do stowarzyszenia,
związku zawodowego może
być w świecie indywidualistycznym ważnym elementem na drodze zaspokajania
właśnie potrzeby przynależności. Literatura przynosi
nam mnóstwo zdań i sentencji odpowiadających na
pytanie, dlaczego zaspokojenie potrzeby przynależ-

ności jest tak ważne. Francis Bacon pisze, że posiadanie przyjaciół „podwaja
nasze radości, a zmniejsza
o połowę smutki”, a w Księdze Koheleta odnajdziemy
wersy „Lecz samotnemu
biada, gdy upadnie, a nie
ma drugiego, który by go
podniósł” [3]. Czy wszyscy
mają jednak na tym samym
poziomie wykształconą potrzebę przynależności? Czy
startują do społecznego życia z tego samego punktu?
(E) Członkowie Izb Aptekarskich
stanowią mikroświat, którego obywatele podlegają
tym samym mechanizmom
rozwoju i realizacji potrzeby przynależności jak inni.
Przeczytałam ostatnio wyniki badań nad empatycznością i związanych z nią
konsekwencjami. Mówię
o tym, ponieważ jednym
z następstw jest otwarcie
na społeczne, wspólnotowe funkcjonowanie. Badania prowadzono przez
30 lat na grupie ponad 14
tysięcy osób. Okazało się
między innym, że studenci
badani w 2000 roku mają
o 40% niższy poziom empatyczności od studentów
badanych wcześniej [4]. Ten
niższy poziom przekłada
się na mniejszą gotowość
do współpracy, rozumienia
innych, wychodzenia poza
własne interesy. Odpowiadając Pani muszę powiedzieć, że nie wszyscy mają
na tym samym poziomie
w ykształconą potrzebę
przynależności, ponieważ
nie wszyscy mają na tym
samym poziomie rozwiniętą
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empatię. Nie wszyscy więc
startują w życie społeczne,
funkcjonowanie organizacji
i stowarzyszeń z tego samego miejsca.
(M) Słyszę, jak zaczyna wybrzmiewać społeczny głos samousprawiedliwienia (mówiłyśmy ostatnio o tej coraz powszechniejszej skłonności) –
„To nie nasza wina, taki jest
współczesny człowiek i taki
jest współczesny świat.”
(E) W tym wypadku nie ma dla tej
praktyki usprawiedliwienia,
ponieważ neuropsychologia
potwierdza, że empatia jest
automatyczną reakcją organizmu.
(M) Jeżeli automatyczną, to powinna wyzwalać się pod
wp ł y wem określonych
bodźców. Przyczynkiem
może być świadome i odpowiedzialne uczestniczenie we wspólnocie, jej życiu.
Wspólnota staje się areną
na której ćwiczymy empatię
i zdolność „(…) do wchodzenia z innymi ludźmi w trwałe związki, zapewniające
ciąg pozytywnych, powtarzających się interakcji”. Aby
rzecz wyraźniej rozpoznać,
uczyńmy ponownie punktem odniesienia krytyczne
słowa działacza samorządu
aptekarskiego przytoczone
na wstępie i na ich tle zobaczmy, jakie znaczenie
dla kondycji psychicznej
mają negatywne uwagi. Ta
psychiczna dyspozycja ma
niebagatelne znaczenie, bo
wpływa na wzajemne relacje, otwartość na współpracę, zdolność do słuchania
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

i słyszenia innych. Już w latach sześćdziesiątych Ellen
Berscheid ze współpracownikami stwierdziła, że
negatywna uwaga, dodana
do przeważających uwag
poz y t y wnych znacząco
zmniejsza sympatię (w sytuacji eksperymentalnej:
ludzie bardziej lubią kogoś,
kto wypowie na ich temat
osiem uwag pozytywnych,
niż kogoś, kto wypowie
siedem uwag pozytywnych
i jedną negatywną) [5]. Niby
nic nie powinno nas w wynikach tego eksperymentu
zaskoczyć. To oczywiste, że
lubimy tych, którzy przekazują nam pozytywne spostrzeżenia. Uderzająca jest
jednak siła tej, wydawałoby się, nieistotnej jednej
uwagi. Negatywna uwaga
waży dla nas więcej niż pochwały. Zarzuty bardziej niż
pochwały zwracają i absorbują naszą uwagę – znaczą
więcej, niż przekazy pozytywne.
(E) Ale czy to znaczy, że zawsze
powinniśmy się zgadzać
z oponentem i za wszelką cenę „nie podcinać mu
skrzydeł”?
(M) Warto być świadomym tego,
jak pracują w nas negatywne uwagi i jak potrafią zmienić odbiór całego przekazu.
A wracając do Pani pytania
– oczywiście, że nie. Stałe
wyrażanie aprobaty powoduje, że traci ona wartość.
Wydaje się, że przy osiągnięciu pewnego poziomu
zażyłości i autentyczności
stały dopływ gratyfikacji,
a więc zadowolenie obu

stron, następuje w sytuacji
otwartości i szczerości, która polega na tym, że obie
strony nie próbują siebie
oszukiwać. Skrywanie negatywnych emocji i prawienie
nieustannych komplementów blokuje wejście relacji
(także i tej nawiązywanej
w kontekście współpracy)
na wyższy, nasycony prawdziwością, poziom. W działaniach wspólnotow ych
chodzi jednak i o osiągnięcie założonych celów,
i o doświadczenie w tym
poczucia wspólnoty, bliskości i lojalności. Przynależność do Izby Aptekarskiej
do takich właśnie wspólnotowych doświadczeń należy.
Cel opisany jako „mówienie
jednym głosem” w kontaktach z różnymi adwersarzami powinien być osiągany
w dobrej atmosferze.
(E) Ustalenie wskaźników dobrej
i konstruktywnej atmosfery, sprzyjającej współpracy i realizacji podejmowanych zadań jest poważnym
i wymagającym przedsięwzięciem. Dotyka bowiem
głęboko wielu sfer. Zwrócę
uwagę tylko na wybrane,
ale i tak jestem przekonana,
że zilustruję złożoność zagadnienia. Musimy myśleć
o indywidualnej zdolności
do empatyzowania (empatia
scala społecznie), umiejętności efektywnej komunikacji (negatywne komunikaty
i krytykanctwo nie powodują spodziewanej zmiany)
[6], zdolności przekraczania
samego siebie i widzenia interesów grupy (prywata „ma
►
krótkie nogi”).
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(M) Chciałabym, na koniec naszej
rozmowy, wskazać członkom Izb Aptekarskich korzyści (i łatwo, i trudno mierzalne) wynikające z przynależności do Izby. Dostrzeganie tych zalet może być
wsparciem w budowaniu
spójnego wizerunku i hierarchii wartości życiowych
i zawodowych celów.
Po pierwsze, złożenie
uroczystego ślubowania
jest równocześnie ukoronowaniem długiej ścieżki
przygotowania do zawodu
i nadaniem mu określonej
wagi. Jest przypieczętowaniem wiedzy oraz życiowej i moralnej postawy.
Włączenie w społeczność
zawodową aptekarzy jest
przejęciem prestiżu i szacunku, jakim otaczany jest
ten zawód.
Po drugie, imperatyw
przestrzegania Kodeksu

Etyki jest drogowskazem
w trudnych sprawach, pozwala podejmować właściwe decyzje i wobec pacjentów, i współpracowników.
Po trzecie, obligatoryjny obowiązek doskonalenia zawodowego daje
szansę na ustawiczny rozwój, zarówno poprzez zdobywanie nowej wiedzy, jak
i przez spotkania z innymi
farmaceutami i wymianę
doświadczeń.
Po czwarte, wypracowane procedury dyscyplinarne i Sądy Aptekarskie
dają szansę (w wypadku
popełnienia błędu) na niezależny osąd prowadzony
przez aptekarzy, czyli osoby znające specyfikę zawodu.
Po piąte, samorządowe działania kulturalne
i towarzyskie mają ogromne znaczenie dla pielęgno-

wania tradycji i budowania
przyszłości.
(E) Nie jestem aptekarzem, ale
jestem pewna, że świadome i aktywne przeżywanie
stowarzyszenia się, choćby
ze względu na wymienione
korzyści, może w wartościowy sposób wesprzeć osobisty i zawodowy rozwój. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior
Piśmiennictwo:
1. Myers D.G.  „Psychologia społeczna” Zysk
i S-ka Wydawnictwo, Wyd. I, str. 531
1. Myers D.G. „Psychologia społeczna” Zysk
i S-ka Wydawnictwo, Wyd. I, str. 532
2. Księga Koheleta 4, 10
1. Badania prowadzone na Uniwersytecie
w Michigan
2. Myers D.G. „Psychologia społeczna”
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Wyd. I.
1. Na drodze eksperymentu ustalono, że
ocena negatywna odbierana jest jako
bardziej profesjonalna, dlatego też mamy
tendencję do jej nadużywania. Łatwiej
jest w cudzych działaniach doszukać się
krytycznych elementów, niż mądrze je
wspierać.

War to wiedzieć

Nagroda Nobla przyznana
5 października 2015 roku Komitet Noblowski działający przy Instytucie
Karolinska w Sztokholmie podał do wiadomości decyzję o przyznaniu
Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2105 roku.
Laureatami zostało troje uczonych: pan profesor William C. Campbell
i pan profesor Satoshi Omura oraz pani profesor Youyou Tu.
Nagroda została podzielona: pół nagrody zdobyli wspólnie William
C. Campbell z USA i  Satoshi Omura z Japonii za odkrycie dotyczące nowej
terapii przeciwko infekcjom powodowanym przez pasożyty nicieni, a druga
połowa nagrody przypadła Youyou Tu z Chin za odkrycie nowej  terapii
przeciwko malarii. ■
więcej informacji:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/press.html
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Sierpień 2015:
słabiej, ale na plusie
względem analogicznego
miesiąca ubiegłego roku
Rynek apteczny w sierpniu 2015 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 178 mln PLN. Jest to o 43 mln PLN
(+2,02%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast  w porównaniu do lipca 2015 r.
wartość sprzedaży zmniejszyła się aż o 187 mln PLN
(-7,91%).

W sierpniu również zachowany został trend
wzrostowy rynku względem analogicznego okresu
ub. r., jednakże był to miesiąc o najniższym wzroście
od początku roku. Wartość sprzedaży rynku aptecznego liczona od początku roku była o 1 081 mln PLN
wyższa od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięczny wzrost wyniósł 135,1 mln PLN). Rynek apteczny osiągnął wzrost w tym okresie o 5,87%.  

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
W sierpniu 2015 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 150,5 tys. PLN.
Wartość sprzedaży statystycznej apteki była niższa
o 1,5 tys. PLN (-0,99%) od wartości z sierpnia 2014r.
Również względem lipca 2015 r. nastąpił spadek,
w tym przypadku znacznie większy, bo o 13,5 tys.
PLN (-8,23%).
Po ośmiu miesiącach roku średniomiesięczny wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki
wyniósł 1,50% wobec takiego samego okresu ub. r.
Analogicznie dla całego rynku wzrost ten wyniósł
5,87%.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w sierpniu 2015 r. wyniosła 16,96 PLN.
W porównaniu do sierpnia 2014 r. cena wzrosła
o 3,33%, a wobec poprzedniego miesiąca bieżącego roku zmniejszyła się o 0,08%. Od początku
obecnego roku średnia cena dla statystycznej apteki wzrosła o 3,56% wobec średniej ceny za osiem
miesięcy ubiegłego roku.
Marża apteczna była o 0,91 pp niższa od
marży z sierpnia 2014 r. Względem lipca br. marża wzrosła o 0,38 pp. Średnia marża w okresie od
stycznia do sierpnia br. była na poziomie 25,88%,
tj. o 1,40 pp mniej od marży za analogiczny okres

2014 r. W przypadku marży aptecznej utrzymuje się
trend, iż w każdym dotychczasowym miesiącu br.
marża apteczna była niższa od marży w analogicznym miesiącu ub. r.

Pacjent
W sierpniu 2015 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 150 pacjentów. To o 0,63% mniej
niż w analogicznym okresie ub. r. Liczba pacjentów
była również niższa o 6,25% niż przed miesiącem.
Średnia za osiem miesięcy bieżącego roku to 3 396
pacjentów na miesiąc. Była ona niższa o 1,66% od
średniej liczby pacjentów odwiedzających apteki
w analogicznym okresie ub. r.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w sierpniu 47,78 zł i była o 0,36%
niższa niż w sierpniu ubiegłego roku (47,95 zł).
Względem poprzedniego miesiąca br. (48,81 zł)
wartość ta spadła o 2,11%. Średnia wartość sprzedaży na pacjenta za okres od stycznia do sierpnia
2015 r. była wyższa o 3,15% wobec analogicznego
okresu 2014 r.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w sierpniu br. wyniósł 30,23%. Wskaźnik
ten był wyższy o 1,23 pp niż w lipcu 2015r. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 2,62

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

Statystyczna apteka

Średnia marża

Kluczowe segmenty rynku 08'2015 08'2014 zmiana trend
08'2015 07'2015 zmiana trend
Leki refundowane (Rx)
17,73% 18,70% -0,97%
-5,20% 17,73% 17,42%
0,31%
1,77%
Leki pełnopłatne (Rx)
27,24% 28,83% -1,59%
-5,52% 27,24% 27,16%
0,07%
0,26%
Sprzedaż odręczna (OTC)
31,25% 34,45% -3,21%
-9,31% 31,25% 30,42%
0,83%
2,71%
Całkowita sprzedaż
25,73% 26,65% -0,91%
-3,42% 25,73% 25,35%
0,38%
1,50%
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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

pp większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku.
W sierpniu pacjenci wydali na leki refundowane
253,3 mln PLN, tj. o 9,1 mln PLN mniej niż miesiąc
wcześniej oraz o 33,8 mln PLN więcej niż w sierpniu
2014 r.
W sierpniu pacjenci zapłacili 73,16% z 2 178
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja
ze strony Państwa). Względem lipca 2015 r. udział
ten wzrósł o 0,32 pp, ale wartościowo wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzedniego miesiąca o 129,43 mln PLN. W sierpniu pacjenci wydali
na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach blisko 1 594 mln PLN. To prawie o 34,0 mln PLN
więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Udział
pacjentów w zapłacie za leki był o 0,11 pp wyższy
od udziału z sierpnia 2014 r.

Prognoza
Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) prawie 29,8 mld PLN i będzie wyższa o 4,5% względem
wyniku, jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast
przewidywana wartość refundacji leków na koniec
2015 r. wyniesie blisko 7,9 mld PLN, tj. o 3,9% więcej
niż wartość refundacji za poprzedni rok.
Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi
statystyczną aptekę w roku 2015 to 41 709. Będzie
ich o 0,1% mniej niż w ub. r. Średnio (prognoza)
w aptece pacjent wyda podczas jednej transakcji
49,38 PLN (+1,0%), a za jedno opakowanie zapłaci
16,84 PLN, tj. o 2,1% więcej niż ubiegłym roku.
Prognozowana marża apteczna wyniesie na
koniec roku 26,56% i będzie o 0,9% niższa od marży
za rok 2014.  ■

Fot. Fotolia.com

dr Jarosław Frąckowiak
Prezes PharmaExpert
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – LIPIEC 2015
W lipcu 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 54 pozwolenia na dopuszczenie
produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 53 pozwolenia dla nowych
produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla preparatu już wcześniej zarejestrowanego (Arcoxia tabl. powl. 30 mg – Merck Sharp & Dohme), które zostało
pominięte w niniejszym zestawieniu, obejmującym 31 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 lipcu 2015 r.” został opublikowany przez Urząd 10 sierpnia 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
Pantoprazole: Pantoprazol Sun (Sun Pharmaceutical Industries) w postaci proszku do
sporządzania roztworu do wstrzykiwań to 43.
zarejestrowana marka pantoprazolu. Na rynek
wprowadzono 24 marki: Controloc i od czerwca
2009 Controloc Control (Takeda; lek oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc (Adamed), od
listopada 2007 Contix (Lekam), od grudnia 2007
Nolpaza (Krka), od października 2008 IPP (Sandoz; iniekcje wprowadzono od listopada 2008
pod pierwotną nazwą Pantoprazol Sandoz)
oraz Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol
(Apotex), od sierpnia 2009 Contracid (Recordati), od marca 2010 Panprazox tabl. (Polpharma;
zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus
jako Zoramyl, po wprowadzeniu na rynek jako
Panprazox skreślony z Rejestru; następnie
przejęcie leku Pantoprazole Phargem i zmiana
nazwy na Panprazox), od lipca 2010 Pantogen
48

(Generics), od sierpnia 2010 Gastrostad (Stada;
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tifizol
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic
(Teva; lek zarejestrowany początkowo pod
nazwą Zipantola, a następnie wprowadzony
na rynek w listopadzie 2008 pod nazwą Pantoprazolum Farmacom), od października 2010
Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD
(Lekam), od czerwca 2011 Panrazol (Actavis),
od października 2011 Prazopant (Actavis), od
marca 2012 Pantopraz (Biofarm), od sierpnia
2012 Pantoprazol 123ratio (lek zarejestrowany
pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą
Neutroflux; ostatnio zmiana nazwy na Pantoprazol Teva, ale lek o nowej nazwie jeszcze
nie pojawił się na rynku), Pantoprazole Bluefish
i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012
Pantoprazole Reig Jofre, od października 2012
Ozzion (Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza
Control (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Pantoprazol Pharmaheads), od
grudnia 2013 Panzol Pro (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Pantoprazol
Apotex), od kwietnia 2014 Pantoprazol Krka,
►
od czerwca 2014 Pantoprazole Genoptim
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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nazwą Pantoprazol Macleods) i Pantoprazole
Genoptim SPH (Synoptis; lek zarejestrowany
pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą
Prazafile), od sierpnia 2014 Pantopraz Bio
(Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Pharmafile pod nazwą Zolepharm) oraz
od stycznia 2015 Pamyl (Mylan) i Ranloc Med
(Ranbaxy).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5
leków: Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek
wprowadzony pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Sandoz), Nolpaza (Krka), Pantoprazole
Reig Jofre i Prazopant (Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 10 leków: Anesteloc Max (Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc Control (Takeda), Nolpaza Control (Krka),
Pantopraz Bio (Biofarm), Pantoprazol 123ratio
(nowa nazwa: Pantoprazol Teva), Pantoprazole
Genoptim SPH (Synoptis), Panzol Pro (Apotex),
Prazolacid (PharmaSwiss), Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostało jeszcze wprowadzonych do sprzedaży 15 preparatów doustnych: Acidwell (Sandoz), Gastrowell Control (Sun-Farm), Nelgast
(Glenmark), Panglen (Glenmark), Pantoprazol
Beximco, Pantoprazole Distriquimica (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Dialoc),
Pantoprazole Olinka (123ratio), Pantoprazole
Wockhardt, Pantoprazol Vitama, Surmera
(Takeda), Tecta (Takeda), a także 4 leki OTC
z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control,
Pantozol Control, Pantecta Control i Pantoloc
Control (wszystkie: Takeda).
W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze
w obrocie 4 leki: Panprazox (Polpharma),
Pantoprazol Accord (Accord Healthcare), Pantoprazole Agila (Agila Specialties), Pantoprazol-Ratiopharm (Farmaprojects).
Skreślono z Rejestru: Adozol (+Pharma), Dyspex (Takeda), Gastronorm (+Pharma), Gastropant (Mepha), Gastrostad Inj (Stada), Gastrowell (Sun-Farm), Panogastin (PharmaSwiss;
lek był obecny na rynku od września 2008),
Pantodia (Diamed), Pantomed (Ratiopharm),
Pantoprazol BMM Pharma, Pantoprazole Arrow (Actavis; lek był obecny na rynku od lutego
2012), Pantoprazol Mepha, Pantoprazol Polfa
Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm tabl. (lek był
obecny na rynku od czerwca 2008), Pantul (GeAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

rot), Pilopant (Tecnimede; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Tecnimede),
Pompec (Adamed), Prasec (Ratiopharm; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pantomol
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), Previfect
(Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Pantomol przez
firmę Alfred E. Tiefenbacher, a następnie pod
nazwą Prasec 20 mg przez firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva Kraków).
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika
Gliclazide: Gliclazide Actavis o zmodyfikowanym uwalnianiu to 16. zarejestrowana
marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 3
leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide
(Molteni), Diaprel (Servier) i Diazidan (PharmaSwiss), a także 5 leków o zmodyfikowanym
uwalnianiu: Diaprel MR w 2 dawkach (Anpharm
i Servier), od sierpnia 2008 Gliclada (Krka), od
października 2012 Diagen (Generics), od lipca
2013 Symazide MR (SymPhar; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Tabuk Poland pod
nazwą Corazide MR) i od października 2014
Gliclastad (Stada; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Gliclazide Lupin).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Diamicron (Servier),
Gliclagamma MR (Wörwag), Gliclazide Krka,
Gliclazide Zentiva, Gluctam MR (Egis; dawka
30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą
Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm),
Oziclide MR (Ranbaxy).
Skreślono z Rejestru: Diabezidum (Jelfa), Glazide (Galena; lek był obecny na rynku), Gliclabare
(Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide
Gentian Generics, Glimatin SR (Polpharma),
Glisan MR (Apotex), Normodiab MR (Actavis;
lek był obecny na rynku od czerwca 2011), Salson (Sandoz), Zeglidia (+Pharma).

B – Krew i układ
krwiotwórczy

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B –
Witamina K i inne hemostatyki; B02BD
►
– Czynniki krzepnięcia krwi
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Coagulation factor VIII: Optivate (Bio Products Laboratory) to 6. marka 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;
B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BB – Roztwory wpływające
na równowagę elektrolitową; B05BB02 –
Elektrolity z węglowodanami
Potassium chloride+glucose: Kalii chloridum
+ Glucosum Kabi (Fresenius Kabi) w 2 zestawieniach dawek to 2. rejestracja leku o podanym składzie. Na rynek od października 2013
wprowadzono Potassium Chloride + Glucose
B. Braun.

C – Układ sercowonaczyniowy

C05 – Środki ochraniające naczynia;
C05B – Leczenie przeciwżylakowe;
C05BA – Heparyny lub heparynoidy do
stosowania miejscowego
Heparin: Fortiven Activ Gel (Hasco-Lek) to 9.
zarejestrowana marka leku z heparyną do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 6 marek: Heparin-Hasco i Heparin-Hasco
forte (Hasco-Lek), Heparinum GSK (GlaxoSmithKline, Poznań), Heparizen (Ziaja), Lioton
(Menarini), Lioven Max (PharmaSwiss) i Lipohep (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Heparinum
Hasco (Hasco-Lek) i Vennifem (Polpharma).
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory
b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne
leki blokujące receptory b‑adrenergiczne;
Nebivolol: Nebivolol Sopharma to 15. zarejestrowana marka nebiwololu. Do sprzedaży
wprowadzono 14 leków: Nebilet (Berlin-Che50

mie), od lipca 2008 Nedal (Polfa Warszawa),
od stycznia 2009 Ebivol (Actavis), Nebinad
(Recordati) i Nebivor (Orion), od czerwca 2009
Nebicard (Biofarm), od września 2009 Nebitrix
(Glenmark), od października 2009 Nebilenin
(Adamed), od stycznia 2010 Nebispes (PharmaSwiss), od sierpnia 2010 Ezocem (Recordati), od września 2010 NebivoLek (Sandoz), od
maja 2014 Daneb (S-Lab; lek wprowadzony na
rynek od września 2011 przez firmę Specifar
pod nazwą Nebicon, następnie zmiana nazwy
na Daneb), od września 2014 Emzok (Teva; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nebivolol Teva) i od czerwca 2015 Ivineb (Bioton; lek
wprowadzony na rynek od listopada 2012 pod
nazwą Nebivas, następnie zmiana nazwy na
Ivineb). Skreślono z Rejestru: Lovispes (Specifar), Nebitens (Gerot), Nebivolol-1A Pharma
(poprzednia nazwa preparatu: Nebivolol Hexal), Nebivolol Pliva (Teva Kraków), Nebivolol
Torrent.

D – Leki stosowane
w dermatologii

D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; D11AX – Różne preparaty dermatologiczne
Ivermectin: Soolantra (Galderma) to 1. w tej
klasie zarejestrowana marka leku zawierającego iwermektynę. Produkt Soolantra jest wskazany w miejscowym leczeniu zmian zapalnych
w trądziku różowatym (grudkowo-krostkowym)
u pacjentów dorosłych.
Iwermektyna należy do leków z grupy awermektyny. Awermektyna wywiera działanie
przeciwzapalne poprzez hamowanie indukowanego lipopolisacharydem wytwarzania cytokin
zapalnych. Właściwości przeciwzapalne iwermektyny stosowanej na skórę zaobserwowano
w zwierzęcych modelach zapalenia skóry.
Iwermektyna powoduje również śmierć pasożytów, głównie poprzez selektywne wiązanie
i wysokie powinowactwo do kanałów chlorkowych bramkowanych glutaminianem, które
występują w komórkach nerwowych i mięśniowych u bezkręgowców. Mechanizm działania
produktu Soolantra w leczeniu zmian zapalnych
w trądziku różowatym nie jest znany, lecz może
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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być powiązany z przeciwzapalnymi działaniami
iwermektyny, jak również może powodować
śmierć roztoczy z rodzaju nużeńców (Demodex), które opisywano jako czynnik powodujący
zapalenie skóry.

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; G03AA12 – Drospirenon i etinylestradiol
Drospirenone+ethinylestradiol: Baradly, Modolew i zawierający tabletki placebo Xanthadu
(wszystkie: Adamed) to odpowiednio 33., 34.
i 35. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży
wprowadzono 20 marek tych środków: Yasmin
(Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer),
od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010
Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego
2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg +
0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon
Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva;
preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą
Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon
Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod
nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany
początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus
(Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva;
środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva;
środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon
Farma pod nazwą Pirestrol), od sierpnia 2013
Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter
Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach
3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej
przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

(Polpharma), od kwietnia 2014 Mywy (Zentiva),
od grudnia 2014 Cleonita (Actavis) i Cleosensa
(Actavis) oraz od maja 2015 Cleodette (Actavis).
Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane
(Bayer), Altforalle (Egis), Aneea (Gedeon Richter), Belusha (Gedeon Richter), Drosfemine,
Drosfemine forte i Drosfemine mini (Sun-Farm),
Femilux (Egis), Flexyess (Bayer), Hastina 21
(Axxon), Hastina 21+7 (Axxon), Hastina 24+4
(Axxon), Hastina Forte 21 (Axxon), Hastina
Forte 21+7 (Axxon), Linatera (Bayer; preparat
zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Gedeon
Richter), Maginon (Medreg), Palandra (Bayer).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu.
Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz
obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę
0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Altforalle (z placebo), Aneea, Belusha (z placebo),
Cleodette, Cleonita (z placebo), Daylette (z placebo), Drosfemine (z placebo), Drosfemine
mini, Femilux (z placebo), Flexyess, Hastina 21,
Hastina 21+7 (z placebo), Hastina 24+4 (z placebo), Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera,
Maginon (z placebo), Modolew, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella
20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini
(z placebo), Vixpo (z placebo), Xanthadu (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03
mg etynylestradiolu zawierają: Altforalle (z placebo), Asubtela, Baradly, Cleosensa, Cortelle,
Drosfemine forte, Hastina Forte 21, Hastina
Forte 21+7 (z placebo), Lesine, Lulina, Midiana,
Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.
G03AC – Progestogeny
Desogestrel: Lemena (Axxon) to 11. zarejestrowana marka preparatów dezogestrelu. Do
obrotu wprowadzono 7 środków: Cerazette
(Organon), od maja 2008 Azalia (Gedeon
Richter), od czerwca 2012 Ovulan (Polfa Pabianice) i Symonette (SymPhar), od lipca 2013
Dessette Mono (Sun-Farm), od sierpnia 2013
Limetic (Polpharma) i od kwietnia 2014 Diamilla
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży
preparaty: Desirett (Temapharm), Dezogestrel
Besins, Dezogestrel Famy Care. Skreślono
z Rejestru: Suzette (Teva).
►
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G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki
urologiczne; G04BD – Leki stosowane
w częstomoczu i nietrzymaniu moczu
Solifenacin: Belsanor (Gedeon Richter Polska)
to 4. zarejestrowana marka solifenacyny. Do
sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vesicare (Astellas). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Solifenacin PMCS (Pro.Med.CS) i Vesisol (G.L.
Pharma).

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie; J01D – Inne beta-laktamowe leki
przeciwbakteryjne;
J01DB – Cefalosporyny pierwszej generacji
Cefadroxil: Valdocef (Alkaloid-Int) to 4. zarejestrowana marka cefadroksylu. Do sprzedaży
wprowadzono 3 leki: Biodroxil (Sandoz), Duracef (PharmaSwiss; lek oryginalny) i Tadroxil
(Polfa Tarchomin).
J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji
Cefuroxime: Furocef (Krka) to 13. zarejestrowana doustna marka cefuroksymu. Do
sprzedaży wprowadzono 11 leków doustnych:
Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy),
Novocef (PharmaSwiss), Xorimax (Sandoz),
Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od
sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada
2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany
wcześniej jako CefuHexal), od września 2009
Zinoxx (Tabuk Poland), od czerwca 2014 Cefuroxim Aurobindo (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Cefuroxime Ceft Limited) i Cefuroximum 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Cefuroxime Teva) oraz od maja
2015 Tacefur (Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cefuroxime
Arrow). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży
preparat doustny Tarsime (Polfa Tarchomin).
Skreślono z Rejestru leki doustne: Cefuroxime
Glob, Cefuroxime-Ratiopharm i Xelacef (Actavis). Zarejestrowanych jest 8 iniekcyjnych marek
cefuroksymu.
Na rynek wprowadzono 6 leków iniekcyjnych:
Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa
Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoS52

mithKline; lek oryginalny), od grudnia 2008
Cefuroxim-MIP (MIP Pharma) i od lutego 2012
Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi). Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży iniekcyjne Cefuroksym
Hospira i Cefuroxime Actavis.
J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji
Cefixime: Xifia (Inn-Farm) w postaci granulatu
do sporządzania zawiesiny doustnej to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 3
marki cefiksymu. Na rynek wprowadzono Suprax (Gedeon Richter). Nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży Cefiksym Orchid Europe Ltd..
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Voriconazole: Voriconazole Mylan to 14. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży
wprowadzono 4 marki: Vfend (Pfizer; lek oryginalny), od września 2014 Voriconazole Accord
(Accord Healthcare), od kwietnia 2015 Voriconazol Polpharma i od lipca 2015 Voriconazole
Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Volric (Polpharma), Voriconazole Glenmark,
Voriconazole Hospira, Voriconazole Mylan, Voriconazole Stada, Voriconazole Tiefenbacher
(Alfred E. Tiefenbacher), Voriconazole Teva,
Voriconazole Zentiva, Voricostad (Stada).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające
ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające
leki przeciwwirusowe; J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem inhibitorów
odwrotnej transkryptazy
Valganciclovir: Valcyclox (Stada) to 5. zarejestrowana marka walgancyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Valcyte (Roche). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ceglar
(Sandoz), Valdamin (Egis) i Valganciclovir Teva.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BB – Analogi
puryny
Fludarabine: Fludarabine Mylan inj. to 7.
zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek
wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme),
od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od styczAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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nia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada
2009 Fludalym inj. (Actavis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty:
Fludarabine Actavis inj. i Fludarabine Kabi inj.
(Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Fludara
inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Asparaginase: Erwinase (EUSA Pharma) to
2. zarejestrowana marka asparaginazy. Enzym
pochodzi z Erwinia chrysanthemi, stąd nazywany jest także kryzantaspazą. Do sprzedaży
wprowadzono preparat Asparaginase Medac.
Skreślono z Rejestru: Kidrolase (Bellon; lek był
obecny na rynku).
Bortezomib: Bortezomib Adamed to 2.-3.
zarejestrowana marka bortezomibu, gdyż tego
samego dnia 20 lipca 2015 zarejestrowano centralnie w Unii Europejskiej preparat Bortezomib
Accord (Accord Healthcare). Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Velcade (Janssen-Cilag).

M – Układ mięśniowoszkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki
przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AC - Oksykamy
Meloxicam: Mel i Mel Forte (Hasco-Lek) to
22. zarejestrowana marka meloksykamu. Do
sprzedaży wprowadzono 14 marek: Aglan
(Zentiva), Aspicam (Biofarm), Meloksam (Gedeon Richter Polska), Meloxic (Polpharma),
Movalis (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny),
od września 2006 Meloxistad (Stada), od października 2006 Melobax (Ranbaxy), od listopada 2006 MeloxiLek (Sandoz), od lutego 2007
Lormed (Pro.Med), od czerwca 2010 dostępny
bez recepty Opokan w dawce 7,5 mg (Aflofarm;
wcześniejsza nazwa preparatu: Meloxicam), od
lipca 2010 receptowy Opokan forte w dawce
15 mg (Aflofarm; wcześniejsza nazwa preparatu: Meloxicam), od listopada 2011 Trosicam
(Alpex), od lipca 2012 Moilec (Gedeon Richter
Polska; wcześniejsza nazwa w dawce 7,5 mg:
Meloksam), od kwietnia 2014 Meloxicamum
123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie pod naAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

zwą Meloxicam Teva i wprowadzony na rynek
w sierpniu 2006; w grudniu 2008 zmiana nazwy
na Melotev, a w grudniu 2013 na Meloxicamum
123ratio) i od kwietnia 2015 Ortopedina Forte
(Actavis; lek wprowadzony na rynek od lipca
2008 pod pierwotną nazwą Meloxicam Arrow).
Spośród nich 3 leki dostępne są w postaci iniekcji: Aglan, Movalis i Opokan INJ.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Antrend
(Nord Farm), Celomix (Actavis), Enaros (Medochemie), Meloxicam Actavis (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Meloxicam
Arrow 7,5 mg), MeloxiMed i MeloxiMed Forte
(US Pharmacia), Noflamen (Egis), Ortopedina
(Actavis), Reumelox (Polpharma; wprowadzony
wcześniej w dawce 7,5 mg pod nazwą Meloxic).
Skreślono z Rejestru: Apo-Melox (Apotex), Galoxiway (Boots), Melokssia (Teva; lek był obecny na rynku), Melotev (Teva; lek był obecny na
rynku od lutego 2012 z importu równoległego
firmy Delfarma), Meloxicam Aurobindo, Mexan
(Medi-Lek), Movmax (Tabuk Poland; lek był
obecny na rynku od września 2010).
M01AX – Inne niesteroidowe środki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
Chondroitin: Cartexan (Bioiberica) to aktualnie
2. zarejestrowana marka produktu leczniczego
zawierającego sól sodową siarczanu chondroityny. Do sprzedaży wprowadzono Structum
(Pierre Fabre). Skreślono z Rejestru: Arthron-Chondro (Unipharm), Condral (SPA), Recalcin
(Hasco-Lek; był obecny na rynku).
Ponadto na rynek wprowadzono 3 środki spożywcze zawierające chondroitynę (podkreślono
aktualnie obecny na rynku farmaceutycznym):
Arthron Chondrex (Unipharm), Chondrex 500
mg (Unipharm), Chondroitin (Peak Performance Products).
M05 – Leki stosowane w chorobach kości;
M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA - Bifosfoniany
Zoledronic acid: Osporil (Egis) w postaci
roztworu do infuzji to rozszerzenie względem
wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów. Zarejestrowano
29 marek leków z kwasem zoledronowym. Na
rynek wprowadzono 17 leków, w tym 16 marek
wskazanych w zapobieganiu powikłaniom kost-►
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nym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej
chorobą nowotworową: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od
lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca
2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid
Actavis, od października 2013 Osporil (Egis)
i Symdronic (SymPhar), od grudnia 2013 Acidum
zoledronicum Medac i Zoledronic acid Zentiva,
od stycznia 2014 Zoledronic acid Polpharma, od
marca 2014 Zoledronic acid Sandoz, od czerwca
2014 Desinobon (Alvogen) i Zoledronic acid
Fresenius Kabi, od stycznia 2015 Zoledronic
acid Accord (Accord Healthcare), od maja 2015
Zendractin (PharmaSwiss) i od czerwca 2015
Zerlinda (Actavis). Do sprzedaży wprowadzono
także lek Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty:
Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Farmaprojects, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid
Mylan, Zoledronic acid Neogen, Zoledronic acid
Noridem (Noridem Enterprises), Zoledronic acid
Strides (Strides Arcolab), Zoledronic Fair-Med
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa
oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Agila (Agila Specialties), Zoledronic acid Hospira,
Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva
Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach
odpowiadających lekowi Aclasta.
Skreślono z Rejestru: Zolacitor (Chiesi),
Zoledronic acid Pfizer, Zoledronic acid Teva
Generics (Teva).

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do znieczulenia miejscowego; N01BB
– Amidy
Lidocaine: Dynexan (Kreussler) żel do stosowania w jamie ustnej to 10. 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% (AstraZene54

ca) i od marca 2015 Lidocaine Grindeks. Nie
pojawił się jeszcze na rynku Lignox Spray
(Chema-Elektromet). Skreślono z Rejestru preparat Lidokaina Grünenthal w postaci plastrów
leczniczych o stężeniu 5%.
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 –
Tramadol w połączeniach
Tramadol+paracetamol: Tradocomp (G.L.
Pharma) to 21. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent
(Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od
maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011
Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011
Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca
2012 Tramapar (Polfarmex), od października
2012 Exbol (PharmaSwiss) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter
Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex),
od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm
pod nazwą Calone), od grudnia 2013 Tramadol
+ Paracetamol Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm
pod nazwą Bacizol), od lutego 2014 Strenduo
(BGP Products Poland), od maja 2014 Symtram
(SymPhar) i od stycznia 2015 Palgotal (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral
Effervescent (Stada), Rampar (Generics),
Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm),
Tramadol hydrochloride + Paracetamol Bristol
Laboratories.
Skreślono z Rejestru: Azemdol (Labopharm),
Tramaparastad (Stada), Traparac (Teva) i Zaldiar Retard (Labopharm).
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX –
Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole SymPhar, Asduter
(Vipharm) i Arypiprazol Glenmark to odpowiednio 6., 7. i 8. zarejestrowana marka arypiprazolu.
Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Abilify
(Otsuka; lek oryginalny) w postaci iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz postaci doustnych, od
września 2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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o przedłużonym uwalnianiu oraz od kwietnia
2015 Aryzalera (Krka). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Aribit (Medana Pharma), Aripiprazole
Zentiva, Aripiprazole Pharmathen.
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Pochodne difenylometanu
Hydroxyzine: Hydroxyzinum Polfarmex syrop
to 8. zarejestrowana marka hydroksyzyny. Na
rynek wprowadzono 7 marek: Atarax (UCB; lek
oryginalny) w postaci doustnej jednodawkowej
(2 dawki) i wielodawkowej (syrop), Hydroxyzinum Teva inj., Hydroxyzinum Biogened syrop,
Hydroxyzinum VP (PharmaSwiss) tabl. powlekane i syrop, Hydroxyzinum Espefa tabl. powlekane i od listopada 2008 syrop Hydroxyzinum
Espefa, od września 2008 syrop Hydroxyzinum
Aflofarm i od marca 2015 syrop Hydroxyzinum
Hasco (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Atarax (UCB) w postaci iniekcyjnej (preparat był
obecny na rynku).
N05C – Leki nasenne i uspokajające
N05CM – Inne leki nasenne i uspokajające
Passiflorae herbae extractum: Pascoflair (Tak
Pharma) to 2. zarejestrowany produkt leczniczy
zawierający wyciąg z ziela męczennicy jadalnej.
Do sprzedaży wprowadzono syrop Passiflor
(Phytopharm Klęka). Skreślono z Rejestru płyn
doustny i tabletki powlekane Passiflor (Phytopharm Klęka).
N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki
psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe;
N06BX – Inne leki psychostymulujące
i nootropowe
Citicoline: Proaxon (Biofarm) to 1. zarejestrowana marka leku zawierającego cytykolinę.
Proaxon jest wskazany do leczenia zaburzeń
neurologicznych i poznawczych spowodowanych incydentem mózgowo-naczyniowym (np.
udarem) oraz leczenia zaburzeń neurologicznych i poznawczych spowodowanych urazami
czaszki.
Cytykolina pobudza biosyntezę fosfolipidów
strukturalnych wchodzących w skład błony
komórkowej neuronów, co wykazano w badaniach przeprowadzonych z zastosowaniem
spektroskopii rezonansu magnetycznego.
Dzięki temu działaniu cytykolina poprawia funkAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

cjonowanie błon komórkowych, w tym działanie
pompy sodowo-potasowej oraz receptorów
błonowych, których modulacja ma zasadnicze
znaczenie dla prawidłowej neurotransmisji. Ze
względu na działanie stabilizujące błony komórkowe cytykolina posiada właściwości, które
sprzyjają wchłanianiu obrzęku mózgu. Badania
doświadczalne wykazały, że cytykolina hamuje
aktywację niektórych fosfolipaz (A1, A 2, C i D),
zmniejszając w ten sposób tworzenie się wolnych rodników, zapobiegając uszkodzeniu błon
komórkowych oraz chroniąc antyoksydacyjny
układ ochronny (np. glutation). Cytykolina zapobiega zmniejszeniu rezerwy energetycznej
neuronów, hamuje apoptozę oraz stymuluje
syntezę acetylocholiny. Wykazano doświadczalnie, że cytykolina ma właściwości neuroprotekcyjne w stanach ogniskowego niedokrwienia
mózgu. W badaniach klinicznych wykazano, że
cytykolina istotnie poprawia stan pacjentów po
ostrym udarze niedokrwiennym mózgu, u których w badaniach neuroobrazowych stwierdzono zmniejszony wzrost zmian niedokrwiennych
w mózgu. U pacjentów z urazami głowy cytykolina przyspiesza powrót do zdrowia oraz skraca
czas trwania i zmniejsza nasilenie objawów
szoku pourazowego. Cytykolina zwiększa poziom uwagi i świadomości oraz działa korzystnie w amnezji i zaburzeniach poznawczych
związanych z niedokrwieniem mózgu.

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach
nosa; R01A – Środki udrożniające nos
i inne preparaty stosowane miejscowo do
nosa; R01AA – Sympatykomimetyki, leki
proste
Xylometazoline: Sudafed XyloSpray dla dzieci
(McNeil) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej aerozoli do nosa Sudafed
XyloSpray i Sudafed XyloSpray HA. Zarejestrowano 9 marek ksylometazoliny. Na rynek
wprowadzono 9 marek w różnych postaciach:
Otrivin i od maja 2014 Otrivin Menthol (Novartis), Xylogel (Polfa Warszawa), Xylometazolin
WZF (Polfa Warszawa), Xylometazolin VP
(PharmaSwiss), Xylorin (Omega Pharma), od
►
kwietnia 2010 Sudafed XyloSpray i Sudafed
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XyloSpray HA (McNeil), od sierpnia 2013 Xylometazolin Vibrocil (Novartis; lek wprowadzony
wcześniej pod nazwą Otrivin), od grudnia 2013
Xylometazolin 123ratio i od września 2014 Disnemar Xylo (BGP Products Poland; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Xyladur).
Skreślono z Rejestru: Donosan (Ratiopharm),
Ksylometazoliny Chlorowodorek Basic Pharma,
Nasorin (Orion; lek był obecny na rynku od
kwietnia 2010), Sudaxyl i Sudaxyl HA (McNeil)
oraz Xylo-Mepha (Mepha).
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych; R03D Inne leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
R03DX - Inne leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych
Fenspiride: Syresp (Medana Pharma) to 7. zarejestrowana marka fenspirydu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Eurespal tabl. powl. (Servier),
od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia
2009 Elofen (Polfarmex), od grudnia 2009
Fenspogal (Galena), od sierpnia 2011 Fosidal,
od kwietnia 2012 Fosidal PPH (Polpharma) i od
czerwca 2013 Eurefin (Hasco-Lek). Skreślono
z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu
i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych
zawierających środki przeciwkaszlowe;
R05CB – Leki mukolityczne
Ambroxol: Neo-Bronchol (JPZ Firma Doradcza) to 21. zarejestrowana marka ambroksolu.
W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór
i syrop) do sprzedaży wprowadzono 11 marek:
Ambroksol Takeda (preparat wprowadzony
wcześniej pod nazwą Ambroksol Nycomed),
Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin syrop (PharmaSwiss) i od grudnia 2013 Deflegmin płyn
(PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Mukambro), Entus Junior i Entus Max
(Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan
i Mucosolvan Mini (Boehringer Ingelheim; lek
oryginalny), od października 2011 Ambrotaxer

(Sopharma), od sierpnia 2012 Envil kaszel
i Envil kaszel junior (Aflofarm; lek wprowadzony
wcześniej na rynek przez Polfę Grodzisk pod
nazwą Mukobron, a następnie przez Aflofarm
pod nazwą Ambroxol Aflofarm), od października 2013 Ambroxol 123ratio, od kwietnia 2015
Medox (Zentiva) oraz od lipca 2015 Ambroksol
Hasco i Ambroksol Hasco Junior (Hasco-Lek).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ambrosolvan
(Teva), Ambroxol hydrochloride Cyathus (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs), Ambroxoli
hydrochloridum Fontane (Berlin-Chemie), Flavamed Max (Berlin-Chemie).
W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ambro (1A Pharma),
AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.
Med.CS), Deflegmin (PharmaSwiss), Flavamed
(Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), Tussal Expectorans
(Biofarm), od sierpnia 2012 Envil kaszel (Aflofarm; lek wprowadzony wcześniej na rynek
przez Polfę Grodzisk pod nazwą Mukobron,
a następnie przez Aflofarm pod nazwą Entus
Max) i od kwietnia 2015 Medox (Zentiva).
W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 2 leki:
Aflegan (PharmaSwiss) i AmbroHexal (Sandoz).
W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do
sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan
inhalacje (Boehringer Ingelheim).
Skreślono z Rejestru: Ambro tabl. (1A Pharma),
Ambro S (1A Pharma), Flavamed Max krople
(Berlin-Chemie; lek był obecny na rynku od
listopada 2010), Medox krople (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin), Mucosolvan granulat (Boehringer Ingelheim) i iniekcyjny
Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim).

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki
przeciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
Brinzolamide: Brizadopt (PharmaSwiss) to 4.
zarejestrowana marka brynzolamidu. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Azopt (Alcon; lek
oryginalny) i od czerwca 2015 Brinzolamide
Sandoz. Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Optilamid (Polpharma).
2015-09-12
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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.

Nowe rejestracje – UE – SIERPIEŃ 2015
W sierpniu 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 10 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 5 nowych substancji
czynnych (asfotaza alfa – lek sierocy, dinutuksymab – lek sierocy, panobinostat – lek sierocy, sebelipaza alfa – lek sierocy, sonidegib) oraz 5 substancji
czynnych już stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO
oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według
Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

A – Przewód pokarmowy
i metabolizm

A16/A16A – Pozostałe produkty działające na przewód pokarmowy i metabolizm;
A16AB – Enzymy
Asfotase alfa: Strensiq (Alexion Europe) jest
wskazany do stosowania w długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów
z hipofosfatazją dziecięcą w leczeniu objawów
kostnych choroby.
Hipofosfatazja jest rzadką, ciężką i potencjalnie
śmiertelną chorobą o podłożu genetycznym.
Jest ona powodowana przez mutację (mutacje)
prowadzącą do utraty aktywności genu kodującego tkankowo niespecyficzną alkaliczną
fosfatazę. Hipofosfatazja jest związana z licznymi objawami ze strony kości, włączając w to
krzywicę/osteomalację, zmiany metabolizmu
wapnia i fosforanów, zahamowany wzrost i ruchliwość, niewydolność układu oddechowego
mogącą prowadzić do konieczności stosowania
wspomagania oddychania oraz drgawki zależne od witaminy B6.
Asfotaza alfa jest to ludzka, rekombinowana,
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

tkankowo niespecyficzna alkaliczna fosfataza-Fc-dekaasparaginianowa (białko fuzyjne) posiadająca aktywność enzymatyczną, która
wspiera mineralizację kośćca u pacjentów z hipofosfatazją. Jest wytwarzana w hodowli linii
komórkowej jajnika chomika chińskiego CHO
(ang. Chinese Hamster Ovary) z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej. Asfotaza
alfa jest rozpuszczalną glikoproteiną składającą się z dwóch identycznych łańcuchów polipeptydowych, każdy o długości 726 aminokwasów, składających się z 3 elementów: domeny
katalitycznej ludzkiej tkankowo niespecyficznej
alkalicznej fosfatazy, fragmentu Fc ludzkiej immunoglobuliny G1 oraz domeny peptydowej dekaasparaginianu.
Decyzją Komisji Europejskiej z 3 grudnia 2008
asfotaza alfa została oznaczona jako sierocy
produkt leczniczy, a w okresie od 1 września
2015 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Sebelipase alfa: Kanuma (Synageva BioPharma) jest wskazany do stosowania w długookre►
sowej enzymatycznej terapii zastępczej (ang.
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enzyme replacement therapy, ERT) u pacjentów w każdym wieku z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ang. lysosomal acid lipase,
LAL).
Niedobór LAL jest to rzadka choroba związana
z dużą liczbą powikłań i znaczną śmiertelnością, która dotyka osoby od wieku niemowlęcego do dorosłości. Niedobór LAL występujący
u niemowlęcia jest naglącym stanem medycznym z szybką progresją choroby w ciągu tygodni i zwykle prowadzi do zgonu w pierwszych
6 miesiącach życia. Niedobór LAL jest dziedziczoną autosomalnie recesywnie lizosomalną
chorobą spichrzeniową wywołaną defektem
genetycznym powodującym znaczne zmniejszenie lub całkowity brak aktywności lizosomalnej kwaśnej lipazy (LAL). Niedobór enzymu LAL prowadzi do kumulacji w lizosomach
estrów cholesterolu i triglicerydów. W wątrobie
akumulacja ta prowadzi do powiększenia wątroby, zwiększenia zawartości tłuszczu w wątrobie, zwiększenia aktywności aminotransferaz wskazującego na przewlekłe uszkodzenie
wątroby i progresji do zwłóknienia, marskości
i powikłań schyłkowej niewydolności wątroby.
W śledzionie niedobór LAL prowadzi do powiększenia śledziony, niedokrwistości i małopłytkowości. Kumulacja lipidów w ścianie jelita
prowadzi do zaburzeń wchłaniania i zahamowania wzrostu. Często występuje dyslipidemia
ze zwiększonym stężeniem LDL i triglicerydów
i zmniejszonym stężeniem HDL, z towarzyszącym zwiększeniem zawartości tłuszczu w wątrobie i aktywności aminotransferaz. Poza chorobą wątroby pacjenci z niedoborem LAL są
w większym stopniu narażeni na wystąpienie
chorób układu krążenia i przyspieszonego rozwoju miażdżycy.
Sebelipaza alfa jest ludzką lizosomalną kwaśną lipazą (ang. recombinant human lysosomal
acid lipase, rhLAL), wytwarzaną w białku jaja
transgenicznych ptaków rodzaju Gallus metodą
rekombinacji DNA. Sebelipaza alfa wiąże się
z receptorami na powierzchni komórek za pośrednictwem glikanów obecnych na powierzchni białka, a następnie przemieszcza się do wnętrza lizosomów. Sebelipaza alfa katalizuje zachodzącą w lizosomach hydrolizę estrów cholesterolu i triglicerydów do wolnego cholesterolu,
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glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych. Uzupełnienie niedoboru enzymu LAL prowadzi do
zmniejszenia zawartości tłuszczu w wątrobie
i aktywności aminotransferaz oraz umożliwia
metabolizm estrów cholesterolu i triglicerydów
w lizosomach, prowadząc do zmniejszenia
stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein niskiej
gęstości (ang. low-density lipoprotein, LDL),
cholesterolu nie-HDL (ang. non-high-density
lipoprotein, non-HDL) i triglicerydów, a zwiększenia stężenia cholesterolu HDL. W wyniku
zmniejszenia zawartości substratów w jelitach
dochodzi do poprawy wzrostu.
Decyzją Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2010
sebelipaza alfa została oznaczona jako sierocy
produkt leczniczy, a w okresie od 1 września
2015 ma zagwarantowaną 10-letnią wyłączność rynkową.

B – Krew i układ
krwiotwórczy

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02A –
Leki przeciwfibrynolityczne; B02AB – Inhibitory proteinazy
Alfa1 antitrypsin: Respreeza (CSL Behring)
to 2. rejestracja w Polsce leku zawierającego
ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy.
Produkt Respreeza jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymującym w celu spowolnienia progresji rozedmy płuc u dorosłych z potwierdzonym ciężkim niedoborem inhibitora alfa1-proteinazy [np. z genotypem PiZZ, PiZ(null),
Pi(null,null), PiSZ]. Pacjenci powinni być objęci
optymalnym postępowaniem farmakologicznym i niefarmakologicznym i wykazywać oznaki
postępującej choroby płuc [np. mniejsza natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
(FEV1), upośledzona zdolność chodzenia lub
zwiększona liczba zaostrzeń] w ocenie lekarza
z doświadczeniem w leczeniu niedoboru inhibitora alfa1-proteinazy.
Ludzki inhibitor alfa1-proteinazy jest normalnym
składnikiem krwi człowieka, ma masę cząsteczkową 51 kDa i należy do rodziny inhibitorów
proteaz serynowych. Uważa się, że ludzki inhibitor alfa1-proteinazy jest głównym czynnikiem
antyproteazowym w dolnych drogach oddechowych, gdzie hamuje elastazę neutrofilową (NE).
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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Organizm normalnego zdrowego człowieka
wytwarza wystarczającą ilość inhibitora alfa1-proteinazy, aby kontrolować NE wytwarzaną
przez aktywowane neutrofile i tym samym zapobiegać niepożądanej proteolizie tkanki płucnej przez NE. Czynniki, które zwiększają kumulację i aktywację neutrofili w płucach, takie jak
zakażenie dróg oddechowych lub palenie tytoniu, zwiększają w efekcie stężenie NE. Jednakże osoby z niedoborem endogennego inhibitora
alfa1-proteinazy nie są w stanie utrzymywać
odpowiedniego poziomu ochrony przed działaniem proteaz, w związku z czym występuje
u nich szybsza proteoliza ścian pęcherzyków
płucnych, rozpoczynająca się jeszcze przed
wystąpieniem klinicznie jawnej obturacyjnej
choroby płuc w trzeciej lub czwartej dekadzie
życia. Podawanie produktu Respreeza zwiększa i utrzymuje zwiększone stężenie inhibitora alfa1-proteinazy w surowicy oraz w płynie
pokrywającym nabłonek (ang. epithelial lining
fluid, ELF) płuc, co prowadzi do spowolnienia
progresji rozedmy płuc.
W Polsce zarejestrowano wcześniej preparat Prolastin (Grifols) wskazany do stosowania w długotrwałym leczeniu wspomagającym
u pacjentów z niedoborem tego inhibitora i obturacją dróg oddechowych.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty
naturalne; L01CD – Taksany
Docetaxel: Docetaxel Hospira UK Limited to
18. zarejestrowany preparat docetakselu. Na
rynek wprowadzono 7 leków: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe
(Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel
Teva, od sierpnia 2011 Camitotic (Actavis; lek
wprowadzony do obrotu w grudniu 2010 pod
pierwotną nazwą Daxtere), od marca 2012
Docetaxel Hospira, od marca 2013 Docetaxel
Accord (Accord Healthcare) i od lutego 2015
Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Docefim (Alfred E. Tiefenbacher), Docetaksel StriAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

des (Strides Arcolab), Docetaxel AqVida, Docetaxel Egis, Docetaxel Lek (Sandoz), Docetaxel
Pfizer, Docetaxel Polpharma, Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma), Qvidadotax (AqVida),
Tolnexa (Krka).
Skreślono z rejestrów: Celotax (Celon), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe),
Docetaxel Apotex, Docetaxel Medana (Medana
Pharma), Docetaxel Mylan, Docetaxel Pharmaki Generics, Docetaxel Polpharma, Docetaxel
Stada (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cetadocure), Docetaxel Teva Generics,
Docetaxel Teva Pharma, Symtaxel (SymPhar),
Taxegis (Egis).
Docetaxel Hospira UK Limited jest wskazany
w leczeniu raka piersi, niedrobnokomórkowego
raka płuc, raka gruczołu krokowego, gruczolakoraka żołądka oraz raka głowy i szyi.
Docetaksel działa poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule i hamowanie
ich rozpadu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnej tubuliny. Wykazano in vitro, że
docetaksel przerywa w komórkach sieć mikrotubularną, która jest niezbędna do czynności
życiowych w komórce w fazie mitozy i interfazy.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Dinutuximab: Unituxin (United Therapeutics
Europe) przeznaczony jest do leczenia nerwiaka zarodkowego wysokiego ryzyka u pacjentów w wieku od 12 miesięcy do 17 lat, których
wcześniej leczono za pomocą chemioterapii
indukcyjnej z przynajmniej częściową odpowiedzią, a następnie terapii mieloablacyjnej
oraz autologicznym przeszczepem komórek
macierzystych (ASCT, ang. autologous stem
cell transplant). Podawany jest w skojarzeniu
z czynnikiem stymulującym tworzenie kolonii
granulocytów i makrofagów (GM-CSF, ang.
granulocyte-macrophage
colony-stimulating
factor), interleukiną-2 (IL-2) oraz izotretynoiną.
Dinutuksymab jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym, składającym się z mysich zmiennych regionów łańcuchów lekkich i ciężkich oraz stałego regionu
ludzkiego dla łańcucha ciężkiego IgG1 oraz
lekkiego łańcucha kappa, wytwarzanym w hodowli mysich komórek szpiczakowych (Sp2/0)►
w technologii rekombinacji DNA.
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Dinutuksymab reaguje swoiście z gangliozydem GD2 charakteryzującym się dużą ekspresją na powierzchni komórek nerwiaka zarodkowego, a jednocześnie minimalną ekspresją na
powierzchni zdrowych ludzkich neuronów, obwodowych włókien nerwowych i melanocytów
skóry. Wykazano, że dinutuksymab łączy się
z komórkami nerwiaka zarodkowego, o których
wiadomo, że wykazują ekspresję GD2 w warunkach in vitro. Ponadto wykazano, że powoduje
on zarówno cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciał (ADCC, ang. antibody dependent cellular cytotoxicity) jak i cytotoksyczność
zależną od dopełniacza in vitro. W szczególności, w obecności ludzkich komórek efektorowych, w tym jednojądrzastych komórek krwi
obwodowej (PMBC, ang. peripheral blood mononuclear cell) i granulocytów od zdrowych
dawców ludzkich, dinutuksymab pośredniczył
w niszczeniu kilku linii komórkowych nerwiaka zarodkowego w sposób zależny od dawki.
Zaobserwowano, że granulocyty wykazywały
większą niż PMBC skuteczność w pośredniczeniu w zależnej od dinutuksymabu cytotoksyczności wobec komórek nerwiaka zarodkowego,
a jednoczesne podanie GM-CSF zwiększało
zakres niszczenia komórek. Ponadto, w badaniach in vivo wykazano, że dinutuksymab, podawany samodzielnie lub w skojarzeniu z IL-2,
pozwala na częściowe zahamowanie wzrostu
guza u myszy. Zwiększenie ADCC w obecności GM-CSF i IL-2 stanowiło uzasadnienie skojarzenia tych cytokin z dinutuksymabem w toku
badań klinicznych. W toku badań nieklinicznych
wykazano, że wywołana dinutuksymabem neurotoksyczność związana jest prawdopodobnie z indukcją allodynii mechanicznej (ból pod
wpływem dotyku), na którą wpływać może reaktywność dinutuksymabu wobec antygenu
GD2 występującego na powierzchni obwodowych włókien nerwowych i/lub mieliny.
Decyzją Komisji Europejskiej z 21 czerwca
2011 dinutuksymab został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy, a w okresie od 18 sierpnia 2015 ma zagwarantowaną 10-letnią wyłączność rynkową.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Panobinostat: Farydak (Novartis Europharm)
w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazo60

nem, jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym i (lub) opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym (mnogim),
którzy wcześniej otrzymali przynajmniej dwa
schematy leczenia zawierające bortezomib
i lek immunomodulujący.
Panobinostat jest inhibitorem deacetylazy histonowej (HDAC) hamującym aktywność enzymatyczną enzymów HDAC w stężeniach nanomolarnych. Enzymy HDAC katalizują usuwanie
grup acetylowych z reszt lizynowych histonów
i pewnych białek niehistonowych. Zahamowanie aktywności HDAC skutkuje nasileniem
acetylacji białek histonowych, zmianą epigenetyczną powodującą relaksację chromatyny,
co prowadzi do aktywacji transkrypcji. In vitro
panobinostat powodował kumulację acetylowanych histonów i innych białek, co prowadziło do
zatrzymania cyklu komórkowego i (lub) apoptozy niektórych zmienionych komórek. W przeszczepach międzygatunkowych pobranych od
myszy leczonych panobinostatem obserwowano zwiększone stężenia acetylowanych histonów. Panobinostat wykazuje większe działanie
cytotoksyczne względem komórek nowotworowych niż wobec komórek prawidłowych. Leczenie komórek nowotworowych panobinostatem
powodowało zależny od dawki wzrost acetylacji
histonów H3 i H4 zarówno in vitro, jak i w nieklinicznych zwierzęcych modelach przeszczepów
międzygatunkowych, wykazując działanie hamujące w miejscach docelowych. Ponadto ekspozycja na panobinostat powodowała wzmożoną ekspresję genu supresorowego p21CDKNIA
(inhibitora kinaz cyklinozależnych 1/p21), będącego główną substancją pośredniczącą w zatrzymaniu i różnicowaniu fazy G1 cyklu komórki.
Decyzją Komisji Europejskiej z 8 listopada 2012
panobinostat został oznaczony jako sierocy
produkt leczniczy.
Sonidegib: Odomzo (Novartis Europharm)
jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów
z miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym (ang. basal cell carcinoma,
BCC), którzy nie kwalifikują się do leczniczej
operacji chirurgicznej lub radioterapii.
Sonidegib jest inhibitorem szlaku sygnałowego
Hh (tzw. hedgehog signaling pathway, pol. dosł.
szlak sygnałowy jeży, którego kluczową rolą jest
Aptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015
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regulacja organogenezy), biodostępnym po podaniu doustnym. Sonidegib wiąże się ze Smoothened (Smo), cząsteczką receptoro-podobną
sprzężoną z białkiem G, która pozytywnie reguluje szlak Hh, a w rezultacie aktywuje i uwalnia
czynniki transkrypcyjne GLI (glioma-associated
oncogene) indukując transkrypcję docelowych
genów Hh mających udział w proliferacji, różnicowaniu i przeżyciu. Wadliwy szlak sygnałowy
Hh został powiązany z patogenezą kilku rodzajów raka, w tym raka podstawnokomórkowego
(BCC). Wiązanie sonidegibu ze Smo zahamuje
szlak sygnałowy Hh, a w konsekwencji zablokuje transdukcję sygnału.

N – Układ nerwowy

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe
Pregabalin: Pregabalin Accord (Accord Healthcare) to 9. zarejestrowana marka pregabaliny.
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Lyrica (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku
preparaty: Pragiola (Krka), Pregabalin Mylan
(Generics), Pregabalin Mylan Pharma (Generics), Pregabalin Pfizer, Pregabalin Sandoz,
Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin Zentiva.
Preparat Pregabalin Accord jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów padaczkowych
częściowych u dorosłych, które są lub nie są
wtórnie uogólnione oraz w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety
Disorder - GAD) u osób dorosłych.
Pregabalina to pochodna kwasu gamma-aminomasłowego
[GABA:
kwas(S)-3-(aminometylo)-5-metyloheksanowy]. Pregabalina wiąże się z pomocniczą podjednostką (białko α2-δ) otwieranego poprzez zmianę napięcia
błonowego kanału wapniowego w ośrodkowym
układzie nerwowym.
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki
neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole Sandoz to 9. zarejestrowana marka arypiprazolu. Do sprzedaży
wprowadzono 2 marki: Abilify (Otsuka; lek
oryginalny) w postaci iniekcji o standardowym
uwalnianiu oraz postaci doustnych, od września
2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu oraz od kwietnia 2015 AryAptekarz Polski, 109(87e) wrzesień 2015

zalera (Krka). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Aribit (Medana Pharma), Aripiprazole Zentiva,
Aripiprazole Pharmathen oraz zarejestrowane
w Polsce w lipcu 2015 Aripiprazole SymPhar,
Asduter (Vipharm) i Arypiprazol Glenmark.
Aripiprazole Sandoz jest wskazany: do leczenia
schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15
lat i starszej; w leczeniu epizodów maniakalnych
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom
maniakalnym u dorosłych, u których występują
głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem; w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do
ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13
lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni.
Uważa się, że skuteczność arypiprazolu w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I jest związana ze skojarzonym działaniem częściowo agonistycznym
wobec receptora dopaminowego D2 i receptora
serotoninowego 5-HT1a oraz z działaniem
antagonistycznym wobec receptora serotoninowego 5-HT2a. W warunkach in vitro arypiprazol
wykazuje silne powinowactwo do receptorów
dopaminowych D2 i D3, serotoninowych 5HT1a
i 5HT2a oraz umiarkowane powinowactwo do
receptorów dopaminowych D4, serotoninowych
5HT2c i 5HT7, a także adrenergicznych alfa1 i histaminowych H1. Arypiprazol wykazuje
także umiarkowane powinowactwo do miejsc
wychwytu zwrotnego serotoniny, nie wykazuje
natomiast istotnego powinowactwa do cholinergicznych receptorów muskarynowych. Interakcje
z receptorami innymi niż podtypy receptorów
dopaminowych i serotoninowych pozwalają na
wyjaśnienie niektórych innych właściwości klinicznych arypiprazolu. Lek podawany doustnie
w dawkach od 0,5 mg do 30 mg raz na dobę
przez 2 tygodnie zdrowym ochotnikom powoduje
zależne od dawki zmniejszenie wiązania rakloprydu znakowanego 11C, ligandu receptora D2/
D3, w jądrze ogoniastym i skorupie, co można
wykryć za pomocą pozytronowej tomografii
emisyjnej.
Abilify Maintena jest wskazany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów
ze stabilizacją choroby za pomocą doustnej►
postaci arypiprazolu.
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N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki
przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki
przeciwdepresyjne
Duloxetine: Duloxetine Zentiva to 6. zarejestrowany preparat duloksetyny ze wskazaniami przeciwdepresyjnymi. Wcześniej w ramach
centralnej procedury unijnej zarejestrowano
5 leków: Cymbalta (Eli Lilly), Duloksetyna Lilly
(Eli Lilly), Duloxetine Mylan (Generics), Dulsevia
(Krka) i Xeristar (Eli Lilly). Na rynek w Polsce
wprowadzono preparat Cymbalta.
Duloxetine Zentiva jest wskazany w leczeniu
dużych zaburzeń depresyjnych, leczeniu bólu
w obwodowej neuropatii cukrzycowej oraz leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych u osób
dorosłych.
Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny (NA).
Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy,
nie wykazując istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminergicznych,
cholinergicznych i adrenergicznych. Duloksetyna zależnie od dawki powoduje zwiększenie
zewnątrzkomórkowego stężenia serotoniny
i noradrenaliny w różnych obszarach mózgu
u zwierząt. Duloksetyna powodowała normalizację progu bólowego w badaniach przedklinicznych z wykorzystaniem różnych modeli bólu
neuropatycznego i bólu wywołanego procesem
zapalnym oraz zmniejszała nasilenie zachowań związanych z bólem w modelu ciągłego
bólu. Uważa się, że mechanizm hamowania
bólu przez duloksetynę polega na zwiększeniu
aktywności zstępujących szlaków hamowania
bólu w ośrodkowym układzie nerwowym.
Uwaga: WHO dla duloksetyny przewiduje tylko
jedną klasę N06AX, chociaż wskazania obejmują także inne jednostki chorobowe. W ra-
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mach centralnej rejestracji unijnej zarejestrowano 2 preparaty duloksetyny przeznaczone do
leczenia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem
moczu (WNM): Ariclaim i Yentreve (oba: Eli Lilly), ale żaden z nich nie pojawił się jeszcze na
rynku w Polsce.
W badaniach na zwierzętach wykazano, że
zwiększenie stężenia 5-HT i NA w odcinku
krzyżowym rdzenia kręgowego prowadzi do
zwiększenia napięcia cewki moczowej przez
nasilenie stymulacji mięśnia poprzecznie prążkowanego cewki moczowej przez nerw sromowy, tylko podczas fazy gromadzenia moczu.
Uważa się, że analogiczny mechanizm u kobiet powoduje silniejsze zamknięcie cewki moczowej podczas gromadzenia moczu w czasie
wysiłku fizycznego, co mogłoby wyjaśniać skuteczność stosowania duloksetyny w leczeniu
kobiet z WNM.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
decyzja z 13 VII 2015 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza z 18 VI 2015, pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi Zoledronic acid Teva
Generics (Teva), zarejestrowanego 27 III 2014
– substancja czynna: zoledronic acid, klasa
M05BA.
2015-09-10

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.
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NOWOŚCI NA RYNKU – SIERPIEŃ 2015
W sierpniu 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 10 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

C02KX

Bosentan

Bosentan Sandoz

Sandoz

PL 03.2014

G04BE

Sildenafil

Maxon

Adamed

PL 03.2011 Sildenafilum
Farmacom, zm. 05.2015
Maxon

G04CB

Finasteride

Finasteridum
Bluefish

Bluefish

PL 12.2013

N02AE

Buprenorphine

Melodyn

G.L. Pharma

PL 09.2010 Buprenorphin
Acino, zm. 02.2012 Nermin,
zm. 10.2013 Buprendal*,
zm. 05.2015 Melodyn

N02BA51

Acetylsalicylic acid
+ ascorbic acid +
caffeine

Polopiryna Max Hot Polpharma

PL 10.2012 Polopiryna
Active, zm. 03.2015
Polopiryna Max Hot

N03AF

Oxcarbazepine

Karbostad

Stada

PL 04.2014 Oxcarbazepine
Jubilant Pharmaceuticals,
zm. 07.2014 Karbostad

N05AH

Quetiapine

Quetiapine Accord

Accord
Healthcare

PL 10.2011

N05AX

Aripiprazole

Aribit

Medana
Pharma

PL 06.2015

N07CA

Betahistine

Betahistine
dihydrochloride
Accord

Accord
Healthcare

PL 09.2011

R05CA

Hederae helicis folii
extractum

HeliPico

Medana
Pharma

PL 10.2003 Helical*, zm.
08.2014 HeliPico

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w sierpniu 2015 r. wprowadzono
do sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
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• C09BB07, ramipril+amlodipine – Ramizek
Combi (Adamed), PL 06.2014 Ramizek*,
zm. 2015 Ramizek Combi;
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►

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku
• D06BB, aciclovir – Hascovir Lipożel Pro
(Hasco-Lek), PL 05.2015.

C – Układ sercowonaczyniowy

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09B - Inhibitory konwertazy
angiotensyny w połączeniach; C09BB Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z blokerami kanału wapniowego; C09BB07 – Ramipryl i amlodypina

D – Leki stosowane
w dermatologii

R – Układ oddechowy

D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii; D06B – Chemioterapeutyki stosowane miejscowo; D06BB –
Leki przeciwwirusowe

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe

G04– Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
G04C – Leki stosowane w łagodnym
przeroście gruczołu krokowego; G04CB –
Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu

N – Układ nerwowy

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BA – Kwas salicylowy i pochodne; N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy w połączeniach z wyłączeniem
leków psychotropowych
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AF
– Pochodne karboksamidu
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny
N05AX – Inne leki neuroleptyczne
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07C/N07CA – Preparaty stosowane
w zawrotach głowy

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AE – Pochodne orypawiny

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CA
– Leki wykrztuśne
2015-09-26

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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