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29 stycznia rozpocznie się
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy
Okładka Aptekarza Polskiego informuje, że wkrótce odbędzie
się VII Krajowy Zjazd Aptekarzy, którego rozpoczęcie zostało wyznaczone na 29 dzień stycznia 2016 roku.
Wybrani w okręgowych izbach aptekarskich delegaci na Zjazd
będą reprezentować całe środowisko aptekarskie.
Znaczenia Krajowego Zjazdu Aptekarzy nie da się przecenić.
Rezultaty tego spotkania będą miały wpływ na kondycję i funkcjonowanie samorządu aptekarskiego, który jest organizacją aptekarską
zrzeszającą wszystkich praktykujących aptekarzy oraz seniorów naszego zawodu.
Delegatom na Zjazd wypada życzyć, żeby, w kontekście rozległych uprawnień nadanych samorządowi aptekarskiemu ustawą
o izbach aptekarskich uchwalili program działania na kolejne cztery
lata skrojony na miarę wyznaczoną przez XXI wiek i spełniający, w jak
największym stopniu, oczekiwania szeregowych członków samorządu
aptekarskiego. Od trafności tego programu zależeć będzie w niemałym stopniu codzienność wykonywania zawodu aptekarza.
Przedstawiciele redakcji Aptekarza Polskiego będą obecni na
Zjeździe i przedstawią relacje z jego przebiegu.
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Sitko i Magdalenę Bucior, autorki artykułów ukazujących się pod winietą W APTECE. Tematyka tych pisanych w formie dialogów artykułów związana była z towarzyszącymi aptekarzom sytuacjom, problemom lub wyzwaniom, które były przedstawiane z punktu widzenia
psychologii społecznej i socjologii. Dziełem Autorek jest kilkadziesiąt
znakomitych esejów obrazujących aptekarstwo z humanistycznego,
„ludzkiego” punktu widzenia.
W bieżącym numerze publikujemy dialog - „Czym obdarzam,
co otrzymuję – refleksje na początek i na koniec roku”. Dialogiem
tym autorki żegnają się z czytelnikami Aptekarza Polskiego. Trudno
powstrzymać wzruszenie. To był dobry czas, a rezultaty jego bardzo
udane.
W imieniu czytelników dziękujemy pani Ewo, dziękujemy
pani Magdo.
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Plon, którym są dialogi „W Aptece” jest osiągnięciem, z którego
cieszyć się możemy wszyscy. Na szczęście zbiór esejów jest dostępny
w archiwalnych numerach, do których każdy czytelnik ma dostęp on
- line.
xxx
Redakcja Aptekarza Polskiego informuje z satysfakcją, że poczytność redagowanego przez nas miesięcznika jest bardzo wysoka.
Przez ostatnie półtora roku zainteresowanie Aptekarzem Polskim
przejawiało każdego dnia (!) ponad 2000 czytelników. Dziękujemy za
zaufanie i zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. ■
Redakcja Aptekarza Polskiego
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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Felieton Prezesa NRA

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

MĄDRY
WYBÓR

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Na początku VI kadencji samorządu
aptekarskiego, kiedy ponownie obejmowałem stanowisko prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, zaprosiłem do
współpracy wszystkich, którym leży na sercu dalsze
porządkowanie rynku farmaceutycznego i ratowanie
polskiego aptekarstwa. Tym, którzy to zaproszenie
przyjęli i wsparli mnie w działaniach na rzecz naszego środowiska, serdecznie dziękuję. Dziękuję za
słowa otuchy i zaangażowanie w przedsięwzięcia
inicjowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Cztery
lata temu zapowiadałem niełatwą walkę o „korzystne
dla środowiska aptekarskiego zmiany w prawie, o to,
żeby apteka znów stała się apteką – placówką ochrony zdrowia publicznego – a nie butikiem z lekami”.
Uczestnicząc w pracach sejmowej i senackiej Komisji
Zdrowia, prezentowaliśmy stanowisko samorządu
aptekarskiego, występowaliśmy w obronie interesów
naszego zawodu i rodzimego aptekarstwa, zgłaszaliśmy propozycje zmian w prawie korzystne dla
polskich aptek. Konsekwentnie i bezkompromisowo
walczyliśmy z przeciwnikami zakazu reklamy aptek,
punktów aptecznych i ich działalności, przeciwstawiając się działaniom mającym na celu rozluźnienie
obowiązujących przepisów (art. 94a ustawy – Prawo
farmaceutyczne). W czasie prac legislacyjnych nad
tzw. ustawą antywywozową złożyliśmy projekty poprawek zmierzających do zagwarantowania wszyst4

kim aptekom i ich pacjentom stałego i równego
dostępu do leków refundowanych. Niestety, rządząca
wówczas koalicja odrzuciła te propozycje, a „ustawa
antywywozowa” nie doprowadziła do poprawy zaopatrzenia aptek w deficytowe produkty lecznicze.
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Dziękuję wszystkim farmaceutom, którzy
poparli działania Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie braku leków w aptekach
i zaprotestowali przeciw reglamentacji
produktów leczniczych refundowanych ze środków
publicznych. Podziękowania składam również farmaceutom, którzy podpisali się pod LISTEM APTEKARZY
DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA,
sprzeciwiając się jakimkolwiek zmianom dotyczącym
zakazu reklamy apteki i ich działalności. Opinia publiczna została poinformowana o sprzeciwie farmaceutów wobec działań zmierzających do podważenia
zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz
reklamy aptek, a minister zdrowia ostatecznie zapewnił samorząd aptekarski, że art.94a ustawy – Prawo
farmaceutyczne nie zostanie zmieniony. Obie akcje
protestacyjne – list aptekarzy do ministra zdrowia
Bartosza Arłukowicza i protest aptekarzy przeciw
bezczynności ministra zdrowia i polskiego rządu oraz
zaniechaniu zdecydowanych działań mających na
celu zagwarantowanie wszystkim aptekom równego
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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i stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie
– łącznie poparło około 10 tysięcy farmaceutów!
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Ewidentnym sukcesem naszego samorządu była zmiana rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie recept
lekarskich, uwzględniająca propozycje
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Departament Legislacyjny Naczelnej Rady Aptekarskiej przygotował
wiele projektów przepisów do ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie recept lekarskich. Dokonano przełomu
i wprowadzono bardzo istotne normy prawne, które
złagodziły formalizm przy realizacji recept.
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Domagaliśmy się podjęcia pilnych prac
zmierzających do podniesienia wysokości marży detalicznej na leki refundowane. Wnioskując o podwyższenie marży,
podkreślaliśmy, że marża liczona od ceny hurtowej
stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej
nie gwarantuje pokrycia nakładów i kosztów związanych z prowadzeniem apteki. Opiniując przesłany
przez ministra zdrowia projekt założeń do projektu
ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych
ustaw, zakwestionowaliśmy nie tylko wysokość marży
detalicznej na leki refundowane, ale postulowaliśmy
także zmianę zasad jej obliczania (nie od limitu, lecz
od ceny hurtowej leku).
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W licznych wystąpieniach, między innymi
do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(pismo prezesa NRA z 27 października
2015 r.), prezesa Rady Ministrów RP (pisma prezesa NRA z 20 lutego 2014 r. i 1 października
2014 r.) i ministra zdrowia (pisma prezesa NRA z 17
grudnia 2013 r., 21 lipca 2015 r. i 27 listopada 2015 r.)
domagaliśmy się radykalnego ograniczenia obrotu
produktami leczniczymi poza aptekami. W ostatnich
dniach 2015 r. Departament Legislacyjny NRA zakończył prace nad zmianą kryteriów klasyfikacji
leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego. Efekty tych prac przedstawiliśmy ministrowi
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

zdrowia. Konieczne jest wyłączenie sklepów ogólnodostępnych z katalogu placówek, które mogą
prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi.
Leki muszą wrócić do apteki!
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Od wielu lat ostrzegamy przed skutkami monopolizacji rynku detalicznego
i hurtowego leków. Jednym z najważniejszych postulatów naszego samorządu jest konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących ustawowych zakazów koncentracji, a także
egzekwowania ich przestrzegania przez właściwe
organy państwa. W trakcie VI kadencji Naczelna Izba
Aptekarska wielokrotnie występowała w tej sprawie
do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przepisy antykoncentracyjne muszą być przestrzegane. NIA
konsekwentnie domaga się, by obowiązujące prawo
było respektowane! W ocenie samorządu aptekarskiego art. 99 ustawy – Prawo farmaceutyczne nie
jest idealny, a cel tego przepisu nie jest realizowany.
Badaniu powinny podlegać nie tylko relacje kontroli
czy zależności pomiędzy podmiotami wskazanymi
w tych przepisach, ale również wszelkie powiązania
o charakterze finansowym i ekonomicznym. Chcąc
osiągnąć cel, jakim jest zapobieganie monopolizacji rynku aptek ogólnodostępnych, trzeba między
innymi dążyć do zacieśnienia współpracy między
wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym a prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
co pozwoli właściwie ocenić poziom koncentracji
w danej sprawie.
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Opracowaliśmy koncepcję mapy potrzeb usług farmaceutycznych (prace
nad tym projektem koordynował wiceprezes NRA dr Marek Jędrzejczak).
Zaproponowane przez samorząd aptekarski regulacje pozwolą dostosować rozmieszczenie aptek do
potrzeb pacjentów. Przedstawiliśmy je już nowemu
ministrowi zdrowia. Obecnie obowiązujące w Polsce
przepisy nie przewidują ograniczeń w zakładaniu
aptek ogólnodostępnych ze względu na ich liczbę
na danym obszarze lub odległość od innych aptek.
Brak jakichkolwiek zasad dotyczących rozmieszczenia
aptek ogólnodostępnych, odnoszących się w szcze►
gólności do uwarunkowań demograficznych lub
5
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terytorialnych, powoduje wzrost ich liczby. Zjawisku
temu, występującemu przede wszystkim w dużych
miastach, towarzyszą różne negatywne następstwa,
które rzutują na możliwość prawidłowego realizowania przez apteki ich zadań. Nie ulega wątpliwości, że
niekontrolowany wzrost liczby aptek na określonym
obszarze czyni tę formę działalności gospodarczej
coraz mniej opłacalną. Tymczasem apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego musi się stać
silnym ogniwem systemu dystrybucji leków. Trzeba jej
zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające
warunki do prowadzenia działalności.
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Opracowaliśmy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich
(prace nad tym projektem koordynował
wiceprezes NRA dr Marek Jędrzejczak).
Projekt tej ustawy udało się przygotować dzięki
współpracy z okręgowymi izbami aptekarskimi.
Obecna wersja tego dokumentu to efekt kilkunastoletniej dyskusji na temat zasad wykonywania
zawodu farmaceuty w nowych warunkach prawnych,
organizacyjnych i ekonomicznych. Projekt uwzględnia
dotychczasowy dorobek samorządu aptekarskiego,
a przede wszystkim zawiera również normy prawne
uchwalone dzięki staraniom członków Naczelnej
Rady Aptekarskiej poprzednich kadencji. Przyjęliśmy
bowiem założenie, że procedowanie dwóch odrębnych projektów ustaw, czyli projektu ustawy o zawodzie farmaceuty i projektu ustawy o zmianie ustawy
o izbach aptekarskich łączyłoby się z koniecznością
ponownego uchwalenia wielu przepisów, które już
obowiązują.
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W ostatnich latach nastąpiło wyraźne
wzmocnienie pozycji apteki szpitalnej,
zakładowej względem działu farmacji
szpitalnej, między innymi dzięki zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej, w którym uwzględniono propozycje NIA i Departamentu Farmacji
Szpitalnej NRA (dodatkowe punkty). Wzrasta liczba
aptek szpitalnych (w grudniu 2014 r. było ich ok. 466,
a obecnie – 519); zwiększa się też liczba farmaceutów
zatrudnionych w szpitalach.

6
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Do spraw, które udało się załatwić
dzięki działaniom NIA, należy zaliczyć między innymi: uwzględnienie przez Sejm poprawki zgłoszonej przez NIA, dzięki której repelenty i atraktanty
mogą być sprzedawane w aptekach ogólnodostępnych; dzięki zdecydowanym działaniom NIA z projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wykreślono przepis nakładający wysokie kary na tego, kto
nie przestrzega określonego rozkładu godzin pracy
apteki; dzięki staraniom NIA zmniejszono wysokość opłaty za dokonanie zmiany w zezwoleniu
na prowadzenie apteki.
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W ciągu ostatnich lat poz ycja samorządu aptekarskiego
w przestrzeni publicznej została
wzmocniona. Dostrzegam to jako
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Naczelna Izba
Aptekarska postrzegana jest jako podmiot odgrywający istotną rolę w debacie publicznej nad bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków. Jesteśmy obecni
w mediach, bierzemy udział w debatach i konferencjach. Prowadzimy dialog z Ministerstwem Zdrowia,
inspekcją farmaceutyczną i wieloma podmiotami
funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia, w tym
z przedstawicielami innych samorządów zawodów
zaufania publicznego. W nasz głos z uwagą wsłuchują
się posłowie i senatorowie. Ten kapitał społecznego
zaufania to liczący się dorobek naszego samorządu,
którego nie wolno roztrwonić.
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Mocnym akordem kończącej
się kadencji będzie posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia
w styczniu 2016 r., na którym
przedstawiona zostanie „INFORMACJA NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ O SYTUACJI POLSKICH
APTEK I PROPOZYCJACH ZMIAN W PRAWIE
FARMACEUTYCZNYM (PAKT DLA FARMACJI)”.
Najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego,
nazwane PAKTEM DLA FARMACJI, dotyczą praw
polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek
jako placówek ochrony zdrowia publicznego oraz
zasad wykonywania zawodu farmaceuty. Zwrócimy
się do parlamentarzystów i Rządu RP o podjęcie
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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pilnych prac legislacyjnych i wprowadzenie regulacji
prawnych, które poprawią sytuację polskich aptek.
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Toczy się kampania wyborcza
przed VII Krajowym Zjazdem
Aptekarzy. Jedna z potencjalnych
kandydatek na prezesa Naczelnej
Rady Aptekarskiej prezentuje swój program wyborczy
w artykule zatytułowanym „NIA nie może działać
samodzielnie” („Puls Farmacji”, grudzień 2015 r.).
Dużą wartością samorządu aptekarskiego jest obecnie jego niezależność. Przypomnieć trzeba, że ustawa
o izbach aptekarskich w art. 2 ust. 2 wprost stanowi,
że „Samorząd zawodu aptekarskiego jest niezależny
i podlega tylko ustawom”. Wyrażone w przytoczonym
tytule przez tę konkretną farmaceutkę podejście do
roli i znaczenia samorządu aptekarskiego, a w szczególności ogólnokrajowej jednostki samorządu aptekarskiego, nie dziwi. Swoim dotychczasowym postępowaniem przyczyniła się ona przecież do sytuacji,
gdy wśród delegatów z okręgowej izby aptekarskiej,
której radą kieruje, nie ma praktycznie farmaceutów
prowadzących samodzielne i niezależne apteki.
Z pewnością nie może także być wskazywana jako
wzór działacza o koncyliacyjnym podejściu i dbającego o wypracowanie kompromisowych stanowisk
w ramach struktur samorządowych. Można odnieść
wrażenie, że w swojej aktywności, jako członek NRA,
bardziej zainteresowana była podkreślaniem różnic
i eskalowaniem konfliktów niż tworzeniem platformy
do wypracowania wspólnego stanowiska.
Nie można zgodzić się z hasłem ubezwłasnowolnienia Naczelnej Izby Aptekarskiej. Zadania tej
jednostki są jasno określone i mają inny charakter
niż te zdefiniowane w kontekście izb okręgowych.
NIA ma obowiązek zajmowania się sprawami najważniejszymi dla całego środowiska. Cele i zadania
okręgowych izb aptekarskich muszą być oczywiście
uwzględniane, jednakże postulat, że NIA będzie
ubezwłasnowolniana i zależna od poszczególnych
okręgowych izb aptekarskich, podważa sens istnienia
centralnej jednostki samorządu aptekarskiego. Konstytucyjna i ustawowa pozycja samorządu jest dokładnie odwrotna od tej, która została zadekretowana
przez koleżankę. Od początku istnienia samorządu
aptekarskiego farmaceuci, którzy prawidłowo odczytują istotę misji organizacji samorządu zawodowego,
zawsze zabiegali o urzeczywistnienie jej niezależAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

ności i samodzielności. Naczelna Izba Aptekarska
ma wyznaczać kierunki i inicjować przedsięwzięcia
ważne dla wszystkich farmaceutów, a nie zajmować
się niekończącymi się konsultacjami i dyskusjami,
aby usatysfakcjonować i dowartościować niektórych
działaczy samorządowych.
Nie ma zgody na jakąkolwiek formę braku samodzielności jednostek samorządu aptekarskiego,
w tym przede wszystkim Naczelnej Izby Aptekarskiej.
W szczególności nie można się godzić na przejmowanie kontroli nad samorządem przez przedsiębiorców
niebędących farmaceutami oraz przez sieci tworzone
przez takie podmioty. Niezależność i samodzielność
farmaceutów obecnie jest zagrożona, a w wielu przypadkach istnieją mniej lub bardziej jawne próby narzucania farmaceutom stanowisk i poglądów sprzecznych z istotą wykonywanego przez nich zawodu.
Samorząd aptekarski musi być bastionem i obroną
przed wszelkimi formami godzenia w samodzielność
zawodu, której wyrazem jest także samodzielność
jego samorządu.
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Wierzę, że delegaci na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy dokonają
mądrego wyboru nie tylko prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
ale również członków NRA. Samorząd aptekarski
jest naszym wspólnym dobrem. Potrzebuje ludzi
doświadczonych, którzy sprawdzili się w ciągu
wielu lat działalności dla swojego środowiska
zawodowego. Potrzebuje ludzi przewidywalnych,
roztropnych, o jasnych intencjach, mających określony dorobek zawodowy i samorządowy. Na funkcję prezesa NRA zamierza kandydować dr n. farm.
Marek Jędrzejczak, który w jednym z ostatnio
udzielonych wywiadów tak mówi o sobie: „Jako wieloletni samorządowiec i wiceprezes Naczelnej Rady
Aptekarskiej doskonale znam problemy i potrzeby
środowiska farmaceutycznego. Potrafię jednoczyć
ludzi wokół siebie, tworzyć drużynę i kierować nią.
Jestem zwolennikiem konsensusu i kompromisu jako
głównych narzędzi dochodzenia do celu. Jest to metoda sprawdzona przeze mnie w pracy na poziomie
zarówno okręgowej izby aptekarskiej, jak i Naczelnej
Izby Aptekarskiej. Moje wieloletnie doświadczenie
w pracy samorządowej, wiedzę uzyskaną w trakcie
wielu posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia, w których
uczestniczyłem, pragnę wykorzystać w dalszej działalności dla dobra naszej społeczności zawodowej”. ■
7

Felieton Prezesa NRA

Brudna
batalia
Na portalu mgr.farm, który zaangażował się
w popieranie jednej z kandydatek na stanowisko
prezesa NRA, jeszcze w roku ubiegłym opublikowane zostały przemyślenia jednego z farmaceutów,
kolegi M. Politowicza, pt. „Batalia wyborcza”. Tekst
jest nierzetelny i tendencyjny.
Autor pisze m.in.: „Wszak kilka tegorocznych

osiągnięć dla farmaceutów dokonało się poza nieskuteczną grupą zarządzającą. Usunięcie z projektowanych przepisów wysokich kar finansowych (do 50
tys. PLN!) dla aptek nie mogących dyżurować nie
wzięło się z powietrza, ani na podstawie jednego listu do odpowiedniego ministerstwa”.
To nieprawda. Poprawkę, która przewidywała
wykreślenie przepisu nakładającego kary na apteki,
przygotował Departament Legislacyjny Naczelnej
Rady Aptekarskiej. Przedstawiciele NIA przedstawili tę poprawkę jednemu z posłów, który następnie
ją zgłosił. Znalazła ona uznanie wśród pozostałych
posłów.
Autor tekstu na portalu mgr.farm donosi: „Sa-

mi przyznają, że przy procedowaniu ustawy antywywozowej nie przeszła żadna poprawka NIA, a ta,
której najgłośniej się domagali (wszystkie leki bez
ograniczeń dla wszystkich hurtowni), paradoksalnie
była identyczna z wnioskiem eksporterów równoległych”.
Każda krytyka musi być oparta na faktach,
wymaga także elementarnej znajomości dziedziny,
której dotyczy. W naszym przypadku krytyka nie
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może stanowić bezrefleksyjnego powtarzania argumentów przeciwników samorządu aptekarskiego
i farmaceutów prowadzących apteki. Szczególna
staranność w gromadzeniu informacji oraz wyrażaniu opinii powinna cechować członków samorządu aptekarskiego korzystających z cyfrowych
mediów. Osoby z pokolenia cyfrowego, a przede
wszystkim jego orędownicy i propagatorzy, w tym
kolega M. Politowicz, nie mogą być zwolnione
z rzetelności, a łatwość wypowiadania sądów do
szerokiego kręgu odbiorców nie może łączyć się
z ich miałkością i godzeniem w dobre imię innych
farmaceutów. Nieznajomość podstawowych postulatów samorządu aptekarskiego powoduje, że
wypaczony, negatywny obraz działań Naczelnej
Izby Aptekarskiej rozpowszechniany jest w środowisku aptekarskim. Ile złej woli trzeba wykazać lub
jak powierzchowną wiedzę trzeba posiadać, aby
ogłaszać w Internecie, że w trakcie prac nad tzw.
ustawą antywowozową przedstawiciele samorządu
domagali się, aby wszystkie leki były dostępne bez
ograniczeń dla wszystkich hurtowni. Ten nieprawdziwy przekaz, który był stworzony i rozpowszechniany przez przeciwników samorządu aptekarskiego, jest obecnie bezmyślnie powtarzany przez
osoby przedstawiające się jako przedstawiciele tej
lepszej, cyfrowej części farmaceutów. Oczywiście
pisać każdy może, a zapis cyfrowy wszystko przyjmie, nawet więcej niż papier, jednakże powszechnie wiadomo, że aby napisać jedno mądre zdanie,
trzeba wcześniej bardzo wiele zdań przeczytać…
i nie tylko cyfrowych. W przeciwnym razie żyje się
w czarnej cyfrowej dziurze. W omawianym przypadku wystarczyło – jak przystało na człowieka
z pokolenia cyfrowego – wejść na stronę Sejmu RP
i zapoznać się z poprawką samorządu aptekarskiego. Zakładała ona, że podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktów leczniczych miałby obowiązek samodzielnie lub z udziałem innych
uprawnionych podmiotów zapewnić przedsiębiorcy
prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną stałe dostawy refundowanych produktów leczniczych, objęAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

Felieton Prezesa NRA
dal w przebrzmiałej i kompromitującej jej głosicieli
teorii o „identyczności stanowiska NIA z wnioskami
eksporterów równoległych”. Powyższe oznacza, że
piewcy cyfryzacji albo nie są w rzeczywistości tacy
cyfrowi i daleko im do nowoczesnego postrzegania
świata, albo realizują z góry nakreślony scenariusz,
który zakłada dyskredytowanie samorządu farmaceutów i jego działań.
Autor tekstu na portalu mgr.farm pisze: „Systematyczne podwyższanie sobie apanaży i wyraźnie widoczne plany wymiany pomiędzy sobą foteli,
w obecnej sytuacji nie są przychylnie odbierane”.
Należy podkreślić, że praktycznie żaden z działaczy samorządu aptekarskiego w NIA nie pobiera
wynagrodzenia, a wewnętrzne regulacje przewidują
jedynie zwrot kosztów związanych z wykonywaniem
funkcji w organach samorządu. Ponadto, jedyne wynagrodzenie, które przewidziane jest dla funkcyjnego członka samorządu, zostało istotnie obniżone
w trakcie VI kadencji NRA. ■
dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes NRA

Fot. Fotolia.com

tych zakresem posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia, ale wyłącznie w ilości niezbędnej
do zaspokajania potrzeb pacjentów. Pojęcie „Ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb pacjentów”
zostało zdefiniowane jako łączna ilość produktów
leczniczych wynikająca z zamówień aptek i punktów
aptecznych, potwierdzonych w obrocie receptami
lekarskimi albo zapotrzebowaniami.
Czarny PR, jaki był prowadzony przeciwko
przedstawicielom samorządu aptekarskiego w trakcie prac nad wspomnianym projektem tzw. ustawy
antywywozowej, zmierzał do utrwalenia poglądu,
że stanowisko przedstawicieli samorządu jest tożsame ze stanowiskiem eksporterów równoległych, co
miało sugerować, że Naczelna Izba Aptekarska popiera tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji. Z uwagi
na fakt, że teza była wyjątkowo absurdalna i nie miała najmniejszego związku z rzeczywistością została
wkrótce zarzucona przez jej twórców. Okazuje się
jednak, że niektórzy koledzy, którzy z cyfrową prędkością eksplorują źródła informacji i natychmiast
reagują na zmiany w otaczającym świecie, tkwią na-

Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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System
zarządzania jakością

Fot. Fotolia.com

– korzyści dla apteki szpitalnej

Po raz kolejny mam przyjemność i zaszczyt gościć
na łamach Aptekarza Polskiego. Jest mi tym bardziej
miło, bo wiem, iż cieszy się on coraz większą poczytnością i uznaniem wśród farmaceutów. W niniejszym
artykule chciałabym podzielić się z Państwem moimi
doświadczeniami oraz wynikającymi z nich refleksjami dotyczącymi pracy w aptece szpitalnej w oparciu
o systemy zarządzania jakością.

M

oja „przygoda” z apteką szpitalną rozpoczęła
się ponad 20 lat temu.
Niektórzy powiedzą, że to dużo,
inni - że mało. Na pewno jednak daje to możliwość spojrzenia
na moją pracę jako farmaceuty
szpitalnego z perspektywy czasu i porównania wymagań, które
kiedyś były, a które są obecnie
stawiane przed apteką szpitalną.
Kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że apteka szpitalna jest sercem każdego szpitala.
10

Górnolotne? Przesadzone? Śmiem
jednak twierdzić, że większość
z Państwa podziela tę opinię. Powód jest prosty. Jest nim wielokierunkowość zagadnień z jakimi
spotykają się farmaceuci szpitalni
w codziennej pracy oraz wielopoziomowość ich działań. Specyfika naszej pracy to coraz większe
i większe wyzwania. Nie tylko
z dziedziny farmacji, ale z zakresu
prawa, administracji, logistyki.
Jak to wszystko poukładać
i pozamykać, żeby gospodarka

produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi była prowadzona prawidłowo i przekładała
się na łatwiejsze poruszanie się
w tym obszarze nie tylko w aptece, ale również w całym szpitalu?
Z doświadczenia mojego i moich
współpracowników wynika, że
pomocne są właśnie procedury,
które zostały opracowane przez
aptekę w oparciu o wymagania,
jakie stawiają przed nami systemy
zarządzania jakością.
W Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego
w Łodzi, w którym pracuję, obowiązują następujące systemy zarządzania jakością:
• ISO 9001:2009 (system zarządzania jakością),
• OHSAS 18001:2007 (system
zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy)
• ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego);
Nasz szpital posiada także certyfikat akredytacyjny.
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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Wprowadzenie tych systemów wymagało od szpitala przeanalizowania wszystkich
możliwych zagrożeń, które mogą
wystąpić podczas jego działalności i opracowania sposobu postępowania, który wyeliminowałby
niepożądane sytuacje lub chociaż
w znacznym stopniu zminimalizowałby ich efekty. Doprowadziło to do opracowania procedur,
w oparciu o które funkcjonuje
teraz szpital.
Jakie procedury dotyczą
bezpośrednio zadań wynikających z działalności apteki szpitalnej? Czy jest ich dużo? Ile wysiłku
włożono w ich opracowywanie?
Czy są one pomocne dla nas
w codziennej pracy? Postaram
się pokrótce odpowiedzieć na te
pytania.
O farmaceutach mówi się,
że są to osoby bardzo dokładne i odpowiedzialne. Po co więc
opracowywać procedury? Po co
dokładać sobie obowiązków?
Przecież my we krwi mamy właśnie takie podejście do pracy! Po
co na papier przelewać oczywistość?
Z perspektywy czasu wiem
jednak, że cała nasza ciężka praca opłaciła się. Największą korzyścią opracowania i wdrożenia
procedur jest przede wszystkim
znaczne ułatwienie pracy polegające na określeniu czytelnych
i jednoznacznych zasad postępowania. Ich przygotowanie nie było
jednak łatwe. Przy tworzeniu procedur należy pamiętać, że tworzymy je dla siebie. Muszą one być
napisane w prosty i czytelny sposób, ale przede wszystkim skonstruowane tak, aby były możliwe
do wykonania. To, czy potrafimy
stosować się do zapisów zawartych w procedurach oraz to jak
one tak naprawdę funkcjonują
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

sprawdzane jest zarówno przez
audytorów wewnętrznych, jak
i zewnętrznych.
W naszym szpitalu funkcjonują następujące opracowane
przez aptekę procedury regulujące poszczególne aspekty gospodarki produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi:
1. Gospodarka produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi zamawianymi przez aptekę
szpitalną. Obejmuje ona m. in.
następujące zagadnienia:
• sposób zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
• wielkość niezbędnych zapasów produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;
• sposób przechowywania oraz
zabezpieczania produktów
leczniczych i wyrobów medycznych;
• zasady zbierania zamówień
oraz dystrybucji produktów
leczniczych i wyrobów medycznych do miejsc, w których są one podawane pacjentom;
• zasady realizacji zakupu produktu leczniczego i wyrobu
medycznego;
• zasady zakupu produktu leczniczego i wyrobu medycznego z przeznaczeniem na pacjenta, spoza receptariusza
szpitalnego lub na import docelowy;
• zasady postępowania w przypadku wstrzymania lub wycofania z obrotu produktu leczniczego;
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego działania leku;
• zasady nadzoru nad produktami leczniczymi i wyrobami
medycznymi;

Procedura ta zawiera także załączniki, w których wymienione
są leki z wykazu A, środki odurzające i psychotropowe, leki
wysokiego ryzyka. Wykazy tych
leków opracowane są z uwzględnieniem tych produktów leczniczych, które są używane w naszym szpitalu.
2. Procedura dotycząca postępowania z niewykorzystanymi
lekami, której celem jest unieszkodliwienie leków przeterminowanych lub niewykorzystanych.
3. Procedura dotycząca pozyskiwania leków w trybie nagłym,
której celem jest zapewnienie
możliwości sprowadzenia leku
„na cito” dla ratowania życia
i zdrowia pacjenta.
4. Procedura dotycząca cytostatyków, której celem jest prawidłowe zamawianie, przygotowywanie, transport i podawanie leków cytostatycznych.
Oczywiście nazwa procedury i zawarta w niej treść to indywidualna sprawa każdej apteki,
która zależy od wykonywanych
przez nią czynności.
Wszystkie wymienione przeze mnie procedury „żyją”. Są systematycznie aktualizowane w taki
sposób, aby spełniały wymagania
wdrożonych norm ISO oraz standardów akredytacyjnych. Najważniejszą rzeczą jest jednak to, żeby
ich treść zmieniała się w oparciu
o doświadczenia wynikające z ich
stosowania w codziennej pracy.
Modyfikujemy je w taki sposób,
aby ją nam ułatwiały. Nigdy nie
pozwólmy na to, żeby nasze zapisy zawarte w procedurze powodowały konieczność dostosowania się do nich wbrew rozsądkowi.►
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Zawsze podczas audytów
spotykam się z pytaniami dotyczącymi receptariusza szpitalnego. Dokument ten, którego celem
jest racjonalizacja farmakoterapii
uwzględniająca najnowsze osiągnięcia w farmakologii oraz farmakoekonomikę, został opracowany
przez Komitet Terapeutyczny.
Zawiera on skład Komitetu Terapeutycznego, informacje dotyczące stosowania leków poza
wskazaniami, zasady prewencji
niekorzystnych interakcji leków
stosowanych w polifarmakoterapii, zasady przekazywania na
oddziały szpitalne komunikatów
bezpieczeństwa oraz wymienione z nazwy procedury regulujące
w naszym szpitalu aspekty gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. No
i oczywiście szpitalną listę leków
wraz zasadami dopisania lub
wykreślenia leku, a także wraz
z określeniem zasad wydawania
leków na poszczególne oddziały.
Pomimo tego, że był on
opracowany z uwzględnieniem
sugestii zawartych w standardzie
akredytacyjnym „Farmakoterapia”
wiem, że wkrótce poproszę - po
przedyskutowaniu tego z pozostałymi członkami Komitetu Terapeutycznego – o jego uaktualnienie, które uwzględniać będzie
pytania zadawane nam podczas
ostatniej wizyty akredytacyjnej.
Farmaceuci szpitalni podczas wykonywania swoich codziennych zadań nie korzystają
tylko z procedur opracowanych
przez nich samych. W szpitalu
funkcjonują także inne procedury, np. procedura „Gospodarka
odpadami”, „Szpitalna polityka
antybiotykowa”, „Terapie żywieniowe”, czy też instrukcja „Me-
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todyka sprawdzania przyrządów
pomiarowych”.
Celem procedury „Gospodarka odpadami” jest prowadzenie prawidłowej gospodarki
odpadami na terenie szpitala.
Zawiera ona bardzo istotne dla
nas informacje, uwzględniające
zasady BHP oraz wymogi ochrony środowiska, dotyczące zarówno postępowania z odpadami
niebezpiecznymi (np. z opakowaniami po niektórych środkach
dezynfekcyjnych lub lekach cytostatycznych), jak i tymi, które nie
są uznane za niebezpieczne.
Procedura „Polityka antybiotykowa” wprowadzona została
celem racjonalizacji antybiotykoterapii i zawiera zasady stosowania antybiotyków w profilaktyce
okołooperacyjnej, reguły antybiotykoterapii w najczęstszych
sytuacjach klinicznych występujących w naszym szpitalu oraz
zasady profilaktycznego włączania antybiotyków u pacjentów
leczonych w naszym szpitalu.
Procedura ta znacznie ułatwia
nam pracę przy przygotowywaniu przetargów.
Ułatwieniem dla nas są także
informacje zawarte w procedurze
„Terapie żywieniowe”, której celem
jest zapewnienie odpowiedniego
żywienia i leczenia żywieniowego,
stosownie do chorób i stanu pacjentów. Zawiera ona także zasady
dotyczące odżywiania dojelitowego i pozajelitowego.
Metodyka sprawdz ania
przyrządów pomiarowych pozwala nam na prawidłowe walidowanie termometrów i termohigrometrów używanych w aptece
celem zapewnienia wiarygodnych
pomiarów temperatury i wilgot-

ności w pomieszczeniach aptecznych, w których przechowywane
są produkty lecznicze i wyroby
medyczne.
Opieranie się na funkcjonujących w szpitalu procedurach
znacznie przyczyniło się do poprawy jakości naszej pracy. I choć
trzeba było włożyć bardzo dużo
wysiłku w przekonanie personelu co do zasadności ich opracowania, a następnie wdrożenia
i stosowania w codziennej pracy,
teraz widzimy same korzyści. Korzyści te to usystematyzowanie,
a w konsekwencji ułatwienie pracy poprzez wprowadzenie takich
samych, czytelnych zasad postępowania w aptece i w oddziałach
szpitala.
Chciałabym jednak zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe
bez częstych wizyt na oddziałach szpitala, bez wsłuchiwania
się w ich potrzeby i bolączki, bez
współpracy z innymi komórkami.
Wszystkie te doświadczenia były
bardzo rozwijające, pozwoliły nam
na szerokie spojrzenie na „życie”
naszego zakładu pracy. Mamy
także świadomość tego, że stosowanie się do wdrożonych u nas
systemów zarządzania jakością to
obszar do ciągłego doskonalenia.
Taka świadomość broni nas przed
rutyną w postępowaniu. Co jakiś
czas sami dochodzimy do wniosku, że można zmienić już istniejące zapisy w taki sposób, by
pracowało się nam lepiej i bezpieczniej. ■
mgr farm. Zdzisława Cywińska
Kierownik Apteki
USK Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
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Orzechy

Fot. Fotolia.com

– popularne
przez wieki

O

d czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy,
orzechy na całym świecie,
stanowiły i stanowią bardzo ważne źródło substancji odżywczych.
Na terenie obecnego Izraela odkryto dowody, że w tych rejonach
spożywano migdały. Z tych wykopalisk dowiadujemy się, że były
one obecne w diecie tamtejszych
mieszkańców już 780 tysięcy lat
temu. Na obszarze Iraku odnaleziono natomiast orzechy, których
wiek oszacowano na około 50 tysięcy lat, zaś w Teksasie, w pobliżu
ludzkich artefaktów znajdowano
znaczące ilości pekanów (nasiono
orzesznika jadalnego), datowanych na 6 tysięcy lat p.n.e. Odkrycia dokumentujące spożywanie najpopularniejszych w naszej
diecie orzechów włoskich sięgają
7 tysięcy lat p.n.e., a pierwsze doniesienia będące potwierdzeniem
ich użytkowania pochodzą z obszaru dawnej Persji. Najstarsze
szczątki pistacji datowane są na
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

szóste tysiąclecie p.n.e. Stwierdzano je na terenie Afganistanu
i południowo-wschodniego Iranu.
Powyżej zaprezentowane informacje świadczą o jednym – orzechy są z człowiekiem od zawsze.
Barwne wspomnienia o nich
możemy odnaleźć również w literaturze, kronikach, opowieściach
i dawnych pracach. I tak – jak
wyliczyli znawcy Biblii – wzmianki
o nich pojawiają się w tymże dziele aż dziesięciokrotnie. Ze starożytnych inskrypcji dowiadujemy
się także, iż orzechy włoskie uprawiano w wiszących ogrodach Semiramidy. Według mitologii greckiej, Dionizos zakochał się w córce króla Lakonii. Kiedy zazdrosne
starsze siostry starały się zapobiec szczęściu dwojga kochanków,
Bóg wina zamienił je w kamienie,
a swoją ukochaną właśnie w drzewo orzechowe. Rzymianie uznawali natomiast orzechy włoskie za
pokarm ich bóstw. Różnorodne

orzechy często posiadały ważny
wymiar symboliczno-magiczny.
W Rzymie kandyzowano migdały
i wręczano je jako prezent ślubny
z życzeniami płodności. Według
jednej z legend, kochankowie,
którzy wyznawali sobie miłość
nocą pod drzewem pistacji, mieli zapewnione wspólne szczęście
i pomyślność. Duszone orzechy
włoskie serwowano zaś na weselach, by pobłogosławić gości.
Pan młody na znak porzucenia
życia młodzieńczego, by rozpocząć nową drogę dorosłego życia – rzucał za siebie orzechami
włoskimi. Za ważny symbol miłości i macierzyństwa był uznawany
również orzech laskowy, a leszczynowe drzewo czczono w wielu
krajach jako święte.
Kolejnym, jakże ważnym
aspektem wykorzystania orzechów było ich użytkowanie medyczne, częstokroć notowane
►
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dycynie ludowej. Hipokrates, nazywany ojcem nauk medycznych,
w dziele Corpus Hippocraticum
pisał o odżywczych, pożywnych,
tłustych i mięsistych migdałach.
W greckiej kulturze klasyfikowano je jako gorące, suche jedzenie
i zalecano przy przeziębieniach.
Starożytni uważali, że orzechy
te także zapobiegają zatruciom.
Pliniusz polecał je również przed
obficie zakrapianymi ucztami.
W Rzymie stosowano je w walce
z bezsennością, aby wyostrzyć
apetyt, uważno, iż mają działanie
przeczyszczające oraz moczopędne. Olej migdałowy był stosowany
jako lek w wielu kulturach europejskich i bliskowschodnich jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.
Sympatycy medycyny naturalnej
do dziś nadal używają go do leczenia niestrawności, jako środek
przeczyszczający, dla złagodzenia
kaszlu i podczas leczenia symptomów zapalenia krtani. Polecany
jest także jako środek nawilżający
do pielęgnacji skóry.
W starożytności wartościowe leki sporządzano również
z orzechów włoskich. Już wówczas doceniano ich właściwości
ściągające. Heraklides z Tarentu
– grecki lekarz, zalecał natomiast
ich konsumpcję na początku posiłku, w celu pobudzenia apetytu.
Napar z liści orzecha włoskiego
stosowano w tamtych czasach
zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie w leczeniu obrzęku węzłów chłonnych i ran. Dodatkowo,
olej z orzechów włoskich zalecany
był na kolki i w problemach gastrycznych. Sok z zielonych łupin tych orzechów, rozcieńczony
w ciepłej wodzie stosowano natomiast jako płyn do płukania ust.
A sproszkowaną korę – podczas
leczenia grzybicy. Współcześnie,
14

według monografii Komisji E surowiec Juglandis Folium wykazuje
działanie ściągające. W medycynie chińskiej liść orzecha włoskiego używany jest w kuracjach astmy, choroby beri-beri, impotencji
i zaparć, zaś medycyna indyjska
poleca go w walce z reumatyzmem. Inne surowce z orzecha
włoskiego Gemmae, Turio, Cortex
Juglandis fructus (Pericarpium),
Flos, Cortex Juglandis stanowią do
tej pory zielarskie medykamenty
użyteczne w odkażaniu, działające rozkurczowo, ściągająco, przeciwrobaczo, przeciwszkorbutowo,
przeciwzapalnie, przeciwkrwotocznie, moczopędnie, wzmacniająco, odtruwająco, przeciwkaszlowo, kojąco na problemy skórne
i wspomagająco funkcjonowanie
układu pokarmowego.
Kolejną, od dawna cenioną grupę orzechów stosowanych
jako remedium na różne dolegliwości stanowią pistacje. Uznawano je za antidotum na ukąszenia
przez jadowite zwierzęta. Avicenna opisał pistacje jako środek
zwiększający popęd płciowy, jak
również lekarstwo na problemy
z wątrobą. Dużą rolę w starożytnej medycynie przypisywano
także orzeszkom piniowym. Wierzono że spożywanie ich działa
przeciwkaszlowo i zwalcza ból
w klatce piersiowej, a konsumowanie wraz z miodem stanowi lek
na infekcje układu oddechowego. Według starożytnych źródeł
orzechy te dają energię, pobudzają popęd seksualny i „wzmacniają
nasienie”.
Podobnie w tamtych czasach sądzono o orzechach laskowych, które powszechnie stosowano. Lekarz grecki Pedanius
Dioskurydes podkreślał ich zdrowotne właściwości i szczególnie

zalecał konsumpcję w kuracji
przywracającej witalność włosów.
W obecnych czasach istnieje już wiele dowodów naukowych
na temat dobroczynnego wpływu różnego rodzaju orzechów
na zdrowie. Przy zastosowaniu
technik i metod laboratoryjnych,
czy też analitycznych poznaliśmy
już budowę, strukturę i skład biochemiczny orzechów, jak również
oddziaływanie poszczególnych
elementów na funkcjonowanie
organizmu ludzkiego. Współcześnie okazało się, że intuicyjne zastosowanie przez naszych
przodków, ma niejednokrotnie
przełożenie na współczesne zalecenia żywieniowe.
Pod względem botanicznym orzechy to szczególne owoce
zawierające jedno suche nasionko – stanowiące jadalną część,
zamkniętą w łupinie. Okrywa nasienna bywa zwykle zdrewniała,
natomiast owocnia jest najczęściej
mięsista i całkowicie lub w jakiejś
części pokrywa skorupę nasienną.
Ze względu na podobieństwo budowy, jak i zbliżony sposób użytkowania, nazwa "orzech" stosowana jest także do opisu nasion
czy też owoców, posiadających jadalne jądro zamknięte w twardej
lub suchej skorupie, dotyczy to
między innymi fistaszków, owoców orzachy podziemnej – rośliny
należącej do roślin strączkowych.
Polskie ustawodawstwo do orzechów zalicza: kasztany jadalne,
orzechy kokosowe, orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały,
orzeszki ziemne (syn. arachidowe)
i orzechy pistacjowe.
Oprócz wymienionych, aktualnie w obrocie na naszym rynku znajdują się nie tylko orzechy
krajowe, ale również niejednokrotnie na półkach sklepowych
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

Wszechnica aptekarska
czy w sklepach internetowych odnaleźć można te mało popularne,
pochodzące z krajów tropikalnych
m.in. pekany, migdały indyjskie,
orzechy nanerczowe, orzechy cedrowe, orzechy drzewipestu orzechodajnego, orzechy makadamia,
orzechy tungowca molukańskiego, orzeszki pini, orzechy drzewa butelkowego, orzechy kola,
orzechy z drzewa kalite, orzechy
pochutnika, orzechy brazylijskie,
orzechy nerkowca i orzechy mangongo, orzechy indyjskie czy różnorodne żołędzie.
Orzechy dostępne dla nas
są w różnych formach, zakupić
możemy zarówno produkty szeroko uznawane za świeże, jak
również smażone, pieczone, prażone, kandyzowane, ze słodkimi
jak i słonymi dodatkami, w panierce czy też w ziołach. Są one
także składnikiem przysmaków
i przekąsek takich jak czekolady,
ciastka, chrupki czy desery. Mają
także zastosowanie jako dodatki
do mięs, serów czy ekskluzywnych napojów alkoholowych.
Kawa, mąka, olej, mleko czy
olej to kolejne dostępne dla nas
orzechowe dobra. I tu pora na
zagadnienie – czy rzeczywiście
powinniśmy spożywać orzechy?
Do niedawna pytanie to stanowi-

ło „twardy orzech do zgryzienia”
dla dietetyków. Obecnie, na podstawie wielu wyników badań dowiedziono, że tak – jak najbardziej
winny one stanowić ważny element diety. Amerykańskie dane
literaturowe na temat wskazówek
dietetycznych zalecają konsumpcję 1,5 uncji (co stanowi blisko 1/3
szklanki) orzechów, cztery do pięciu razy w tygodniu. Przekłada się
to – w zależności od rodzaju orzechów – na dostarczenie w jednej
porcji od 104 do 305 kalorii i od
1 g do 32 g tłuszczów. Jak wynika
z powyższych wyliczeń, orzechy
cechuje więc duża wartość energetyczna. Determinowane jest to
zawartością wspomnianych tłuszczów, które (wyjątkiem jest orzech
kokosowy) charakteryzuje jednak
mała zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, a stosunkowo
duża ilość tych jedno- i wielonienasyconych. Poziom białek i węglowodanów jest w orzechach
zróżnicowany w zależności od
rodzaju, ale generalnie nie ma
większego wpływu na ich wartość
odżywczą.
Orzechy bogate są także
w minerały, które wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie organizmu, między innymi regulując
ciśnienie krwi oraz działanie mięś-

Pistacje, często smaczne przekąski to
bogactwo witaminy B6, jak również
potasu i błonnika. Są to jedyne orzechy
zawierające w swoim składzie luteinę
i zeaksantynę, dwa przeciwutleniacze
pełniące ważną rolę w ochronie oczu.
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

ni i układu nerwowego. W dodatku zawierają witaminy z grupy B
i E. Są również bogactwem błonnika i wielu związków o charakterze przeciwutleniaczy. Dla osób
unikających w swojej diecie nabiału, bardzo wskazane, ze względu
na wysoką zawartość wapnia
są szczególnie migdały. Skórka
migdałów obfita jest w flawonoidy, które dodatkowo chronią
nasze serce. Idealnym wariantem
dla osób z problemami z tarczycą, są orzechy brazylijskie. Selen
w nich zawarty, wspiera ponadto
odporność i pomaga leczyć rany.
Fistaszki spośród całego orzechowego asortymentu zawierają najwięcej białka (25g/100g). Kolejna
ich cecha to duża ilość witaminy
B3, witaminy E i kwasu foliowego.
Mimo to nie zaleca się ich kobietom w ciąży – ze względu na
alergie, których mogą być przyczyną. Dla wegetarian najbardziej
wskazane są orzechy nerkowca,
ze względu na fakt, iż posiadają
wysoką ( jak na orzechy) zawartość białka i stanowią doskonałe
źródło minerałów takich jak żelazo, magnez i cynk.
Mało kto wie, ale za najmniej kaloryczne orzechy uznawane są kasztany, bogate w skrobię,
węglowodany i błonnik, zawierają
wartościowe witaminy z grupy B,
a zwłaszcza B6 . Natomiast największą zawartością tłuszczu spośród opisywanego asortymentu
dostępnego na rynku cechują
się orzechy makadamia, będące
równocześnie bogatym źródłem
błonnika oraz magnezu, wapnia
i potasu. Duża zawartość tłuszczu
to także cecha charakterystyczna
orzeszków piniowych, bogatych
dodatkowo w kwas linolenowy
i oleinowy. Orzechy te stanowią znaczące źródło manganu
►
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min z grupy B. Dla kobiet w ciąży
dobrym wyborem będą orzechy
laskowe, bogate w bardzo duże
ilości kwasu foliowego.
Mało popularne w naszym
kraju orzechy pekan mogą stanowić doskonałe uzupełnienie diety
w sterole roślinne, które skutecznie obniżają poziom cholesterolu. Zawierają także wiele cennych
przeciwutleniaczy oraz kwas oleinowy i witaminę B3 – doskonale
niwelującą skutki zmęczenia.
Pistacje, często smaczne
przekąski to bogactwo witaminy
B6, jak również potasu i błonnika.
Są to jedyne orzechy zawierające
w swoim składzie luteinę i zeaksantynę, dwa przeciwutleniacze
pełniące ważną rolę w ochronie
oczu.
Orzechy włoskie to dla nas
bardzo wartościowe źródło zdrowych kwasów tłuszczowych. Obliczono, iż konsumpcja dzienna na
poziomie 25g orzechów włoskich

dostarcza około 90% zalecanego dziennego spożycia kwasów
tłuszczowych omega 3. Również
w ich składzie odnaleźć można
melatoninę, kwas elagowy, witaminę E, karotenoidy i polifenole.
Są to substancje, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Warto wspomnieć, że orzechy stanowią także wartościowe
źródło miedzi, manganu, potasu,
wapnia, żelaza, magnezu i cynku.
Ważnym orzechem z punktu widzenia zdrowotnego jest
także orzech kokosowy, bogaty
w kwas laurynowy, a sok – popularnie zwany mleczkiem kokosowym to doskonałe źródło cukrów
prostych, elektrolitów, minerałów
(głównie miedzi, wapnia, żelaza)
i substancji biologicznie czynnych, takich jak cytokininy (np.
kinetyna), oraz enzymy (fosfataza kwaśna, katalazy, peroksydazy,
dehydrogenazy itp.) pomocnych
m.in. w prawidłowym przebiegu

procesów metabolicznych. Orzechy kokosowe, to także źródło
witamin z grupy B.
Jako ciekawostkę, potwierdzającą aprobatę konsumpcji
orzechów można podać, iż United States Food and Drug Administration przyjęła oświadczenie
zdrowotne dla orzechów, które
stwierdza „(...) umiarkowane ilości
orzechów w ogólnej zdrowej diecie
mogą zmniejszyć ryzyko chorób
serca (...)”
Często zajadamy się różnorodnymi orzechami, ale czy wiemy o nich wystarczająco dużo?
Po pierwsze musimy mieć świadomość, że większość orzechów,
które dostępne są jako surowe
i świeże, zostały faktycznie osuszone lub namoczone w celu
usunięcia szkodliwych substancji. Orzechy w stanie surowym
zawierają niewiele sodu, jednak
miejmy na uwadze, że większość
producentów podczas przygoto-
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wywania do sprzedaży dodaje do
nich sól, którą jak wiemy, spożywamy i tak w nadmiarze. Starajmy
się więc poszukiwać niesolonego
wariantu – będzie dla nas zdrowszy. Dla osób, którym jednak nie
odpowiada taka opcja, polecam
smak surowych orzechów z cynamonem, rozmarynem lub odrobiną czosnku. Jeśli chodzi o kaloryczność, to uważajmy na orzechy
prażone w oleju, mają one więcej
kalorii niżeli te świeże.
Kolejnym aspektem wpływającym na jakość i mogącym
determinować nasz wybór jest
fakt, iż surowe orzechy, pochodzące z niepewnych źródeł, mogą
być siedliskiem niebezpiecznych
patogenów. Rzetelny producent
prowadzi zabiegi zabezpieczające
i prewencyjne na etapie wytwarzania, prowadząc między innymi
do eliminacji mikroorganizmów
i pleśni. Niebezpieczeństwo,
szczególnie w fistaszkach, stanowią aflatoksyny, co wpłynęło na
fakt że tak popularna jest przetworzona forma tego smakołyku.
Na dodatek - co związane jest
z wymogami bezpieczeństwa ręcznie sortuje się je po obróbce,
usuwając orzeszki z przebarwieniami. Przy zakupie orzechów
niełuskanych spójrzmy więc na
cechy zewnętrzne, oceńmy kolor,

zapach, sprawdźmy ciężar w ręce.
Zdrowe orzechy powinny być wolne od pęknięć, pleśni i plam.
Jaka forma orzechów dostępnych na rynku jest zdrowsza,
ergo lepsza – ciężko jest stwierdzić jednoznacznie. Sprawę tę należy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Niestety i te łuskane,
jak i te świeże bywają napiętnowane szkodliwymi substancjami.
Na przykład często te łuskane,
dostępne w marketach orzechy
są zabezpieczane i konserwowane dodatkowo związkami siarki,
a te sprzedawane w łupinie (np.
orzechy włoskie) mogą być traktowane chlorkiem sodu, co ma na
celu walkę ze szkodnikami. Z tego
też względu nabywajmy krajowe
orzechy z pewnych, jeśli to możliwe ekologicznych źródeł, a kupując te zagraniczne, egzotyczne
postawmy na dobre jakościowo,
cenione marki. Jeśli dokonamy
już wyboru, przestrzegajmy także
koniecznie zasad przechowywania orzechów. Świeże, bez straty
składników odżywczych magazynować można około miesiąca. Jeśli
chcemy przedłużyć ich trwałość,
należy skorzystać z lodówki. Taki
zabieg daje nam gwarancję, że
będziemy mieć pełnowartościowy produkt przez blisko pół roku.
Niektórzy preferują zamrażanie,

wówczas nawet przez rok orzechy
będą nadawać się do konsumpcji,
lecz już nie jako bogate źródło witaminy E, gdyż niska temperatura
niszczy jej strukturę.
Pamiętajmy, że pomimo
wielu walorów odżywczych, jakie niewątpliwie posiadają orzechy, nie należy pomijać jednak
faktu, iż - jak wyliczyli naukowcy - więcej niż 15 ich rodzajów
może wywoływać silne reakcje alergiczne. Blisko połowa to
uczulenie na fistaszki, ale należy
także wymienić te spowodowane
przez orzechy laskowe, włoskie,
kasztany czy migdały. Alergia to
niestety często choroba całego
życia i może powodować silne,
nawet zagrażające życiu reakcje
anafilaktyczne na niewielkie nawet ilości wchodzącego w skład
wymienionych orzechów białka,
na przykład drobiny znajdujące
się na niedomytych naczyniach
kuchennych. Dlatego też wprowadzono powszechny obowiązek
umieszczania na opakowaniach
artykułów spożywczych danych
na temat nawet śladowej zawartości orzechów w asortymencie
przeznaczonym do konsumpcji.
Łatwo jest zrozumieć, dlaczego orzechy były i są tak popularne przez wieki. W rzeczywistości prawdopodobnie te „dary na-

Pamiętajmy, że pomimo wielu walorów odżywczych,
jakie niewątpliwie posiadają orzechy, nie należy pomijać jednak
faktu, iż – jak wyliczyli naukowcy – więcej niż 15 ich rodzajów może
wywoływać silne reakcje alergiczne. Blisko połowa to uczulenie na
fistaszki, ale należy także wymienić te spowodowane przez orzechy
laskowe, włoskie, kasztany czy migdały.
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tury” były jednymi z pierwszych
mrożonek, ze względu na zdolność do przechowywania przez
kilka miesięcy, w szczególności
podczas długich, mroźnych zim.
Kolejny aspekt to fakt ogromnej
wszechstronności ich wykorzystania. Stanowią element żywienia,
można je jeść prosto po rozłupaniu, w postaci oleju, konsumować
jako mąkę, masło, mleko, kawę, na
słodko, słono... Ale ważne są także dla innych gałęzi gospodarki.
Niegdyś popularnie wykorzystywano drewno z orzecha czarnego, uznawane je za bardzo twardy, wartościowy materiał. Także
wiosenny sok pobrany z orzecha
włoskiego czy czarnego może
mieć zastosowanie jako baza do
produkcji syropu czy fermentowanych, orzeźwiających napoi.
Orzechy to także ważny surowiec
przemysłu kosmetycznego, wykorzystuje się je do kremów, farb
do włosów emulsji i balsamów.
Warty zaznaczenia jest także walor dekoracyjny orzechów - stosowane są w stroikach, biżuterii czy
po prostu jako ozdoby, a twarde
łupinki niejednokrotnie służą do
wyrobu użytecznych narzędzi
i przyrządów. Olej z orzeszków cedrowych używany jest natomiast
powszechnie w laboratoriach, tak
zwany olejek immersyjny powstający z owych orzechów zwiększa
zdolność rozdzielczą w mikroskopach optycznych. Stearyna
kokosowa – tłuszcz kokosowy
używany jest na przykład do wyrobu świec. Powszechnie również
w wielu dziedzinach życia stosuje
się: olej arachidowy (w przemyśle
farmaceutycznym służy on do
wytwarzania roztworów części
leków, jak również używany jest
jako rozpuszczalnik substancji do
iniekcji domięśniowych - Oleum
Arachidis pro iniectione), olej andi18

roba, kokosowy, migdałowy, olej
z orzechów włoskich, olej kukui,
olej makadamia czy ciekawy - olej
cedrowy.
Słowem podsumowania
należy zaznaczyć, iż konsumowane w rozsądnych ilościach,
pochodzące ze sprawdzonych
źródeł, prawidłowo przechowywane wszelakiego rodzaju orzechy to samo zdrowie, bogactwo
wartościowych tłuszczów i składników odżywczych niezbędnych
dla dobrego zdrowia. Pamiętajmy
jednak, że należy zachować szczególną ostrożność przy ich wyborze. Nie jedzmy orzechów starych,
uszkodzonych, pokrytych dziwnymi nalotami, o niepewnej woni,
miękkich, ponieważ to co stanowi
o niesamowitości orzechów może
stać się przekleństwem. Zdecydowane zachowanie podstaw higieny i zdrowego rozsądku, pozwoli nam cieszyć się niezwykłym
smakiem i walorami odżywczymi
wszelakich orzechów. ■
mgr Michał Stawarczyk
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Emulsje

Emulsja to układ rozproszony dwóch faz, które nie
mieszają się ze sobą. Faza rozproszona zwana jest
wewnętrzną (emulgendum), a rozpraszająca – zewnętrzną lub ośrodkiem (menstruum). Emulsje na
ogół mają postać mlecznych cieczy. Nawiązanie do
mleka wybrzmiewa w samej nazwie tej grupy preparatów – łacińskie emulgeo, emulgere znaczy „doić”
lub „wysysać”).

P

ierwsze emulsje jakie wytwarzano w lecznictwie
były preparatami otrzymywanymi przez rozgniatanie nasion
z dodatkiem wody. W ten sposób
otrzymywano emulsję migdałową (Emulsio amygdalina) czy
emulsję makową (Emulsio papaveris). Emulgatorem tych układów
było białko zawarte w nasionach.

Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

Dopiero w XVIII wieku nauczono
się otrzymywać emulsje poprzez
umiejętne łączenie olejów i wody.
Wyróżnia się dwa podstawowe typy emulsji – olej w wodzie
(o/w) oraz woda w oleju (w/o).
Oprócz powyższych emulsji
występują także emulsje podwójne o/w/o lub w/o/w. Powstają one
przez zemulgowanie gotowych

już emulsji określonego typu.
Mają one zastosowanie przy uzyskiwaniu przedłużonego działania
leków oraz w kosmetologii. Spotyka się także emulsje wielokrotne,
gdzie poszczególne fazy emulsji
są w sobie nawzajem pozamykane np. w/o/w/o oraz tak zwane
dwuemulsje, w których kropelki
wewnętrznej fazy olejowej zawierają oleje różnego typu. Optymalna zawartość fazy rozproszonej to
40-60%. Powyżej 70% może dojść
do zmiany typu emulsji (inwersji).
W klasycznej emulsji średnica cząstek fazy rozproszonej
jest większa od 0,1 mikrometra
i w trwałej emulsji jest ona wielkością stałą. W odróżnieniu od
dyspersji ciał stałych w cieczy,
gdzie cząsteczki fazy rozproszonej mogą mieć różny kształt –
w emulsji są one zawsze kuliste.
W moździerzu, zlewce lub butelce
►
można uzyskać emulsję o stosun19
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kowo dużych cząsteczkach. Aby
uzyskać emulsje o małych rozmiarach cząsteczek fazy wewnętrznej,
należy skorzystać z mieszadeł
ścinających, a w dalszym etapie
– celem ujednolicenia i dalszego
zmniejszenia rozmiarów – z homogenizatorów.
EMULGATORY

Ryc. 1. Typy emulsji. Fazę wodną stanowi przede wszystkim woda, roztwór
wodny (np. Vit. A+D3 krople), mieszanina wody z etanolem lub glicerolem.
Fazę olejową stanowi przede wszystkim olej mineralny lub roślinny oraz roztwory tych płynów lipofilowych, zawierające rozpuszczone w nich substancje
(np. roztwór mentolu w parafinie).

Tab. 1. Zastosowanie emulsji.
OLEJ W WODZIE

WODA W OLEJU

Do użytku wewnętrznego - poprawa
wchłaniania substancji oleistych lub
związków w nich rozpuszczonych, maskowanie nieprzyjemnego smaku oleju.

Do użytku wewnętrznego - iniekcje domięśniowe tego typu cechuje umiarkowanie przedłużone działanie. Dyfuzja
do tkanek odbywa się z szybkością zależną od współczynnika podziału olej/
woda.

Do użytku zewnętrznego - nawilże- Do użytku zewnętrznego - zmięknie skóry, łatwa zmywalność prepa- czają, działają ochronnie bez nadaratu.
wania nadmiernej tłustości i uczucia lepkości.

Tab. 2. Wielkość cząstek w emulsji.
Makroemulsje (zwykłe emulsje)

1-100 mikrometrów

Emulsje submikronowe

0,1-1 mikrometra*

* Dożylnie mogą być podane emulsje o wielkości cząstek poniżej jednego mikrometra.
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Do wytworzenia emulsji
konieczna jest energia, którą dostarczamy poprzez pracę pistlem,
wytrząsanie w butelce lub przez
użycie mieszadła. Zabieg ten pozwala na zwiększenie kontaktu
między fazami, ale jednocześnie
rośnie energia powierzchniowa
układu, który dąży do wyzbycia
się jej poprzez powrót do stanu
wyjściowego. Dlatego, aby uzyskać emulsję trwałą niezbędny jest
dodatek emulgatora – substancji,
która gromadząc się na granicy faz
zmniejsza napięcie powierzchniowe i stabilizuje układ. Dzięki emulgatorowi, cząstki fazy rozproszonej są od siebie oddzielone, co
zapobiega ich zlewaniu się.
Warto przypomnieć, czym
jest napięcie powierzchniowe.
Opisowo – to siła, która powoduje, że powierzchnia cieczy zachowuje się jak sprężysta błonka.
To dzięki niej ciecz formuje się
w krople np. wypływając z pipety
i układa w menisk przy krawędzi
cylindra.
Do sporządzenia trwałej
emulsji potrzebny jest dodatek
emulgatora w ilości około 2-5%
(taką wartość można przyjąć za
zasadną jako quantum satis).
Można także wyliczyć ilość potrzebnego emulgatora przyjmując, że powinna ona stanowić 1020% fazy wewnętrznej. W przypadku gumy arabskiej może być
konieczna ilość większa, wynikaAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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Tab. 3. Rodzaje emulgatorów.
EMULGATORY NATURALNE (rzekome, zwiększające lepkość)
Polisacharydy
Typ emulsji: o/w

Półsyntetyczne polisacharydy
Typ emulsji: o/w

Proszki nieorganiczne
Typ emulsji: o/w i w/o

•
•
•
•
•

•
•

•
•

guma arabska (akacjowa)
tragakanta
agar
skrobia
pektyny

Uwagi: są nietoksyczne, niedrażniące i mają obojętny smak, są
odpowiednie do emulsji do użytku
wewnętrznego.
Uwagi: cechują się dużą przylepnością.

metyloceluloza
karboksymetyloceluloza

•

bentonit
krzemian magnezowo-glinowy
koloidalne wodorotlenki
magnezu i glinu

Uwagi: dają liczne niezgodności
m.in. z taniną, ichtiolem i kwasami.

TENZYDY (surfaktanty) - związki powierzchniowo czynne
ANIONOWO CZYNNE
Do użytku zewnętrznego.
1. Mydła alkaliczne (amonowe, sodowe, potasowe):
- stearynian sodu;
typ emulsji: o/w
Uwagi: trwałe w zasadowym pH (>10)
Uwagi: w towarzystwie kationów wielowartościowych
dochodzi do złamania emulsji
2. Mydła metali dwu i trójwartościowych:
- palmitynian wapnia;
typ emulsji: w/o
3. Mydła mono-, di- i trietanoloaminowe:
- oleinian trietanoloaminy
typ emulsji: o/w
Uwagi: mają odczyn obojętny i większą od mydeł
alkalicznych zdolność emulgowania. Często stosowane
w kremach.
4. Siarczany i sulfoniany alkilowe:
- laurylosiarczan sodu
typ emulsji: o/w
Uwagi: mniej zasadowy odczyn, szeroko stosowane w
kosmetykach.
5. Saponiny

Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

NIEJONOWE
Zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Typ emulsji zależy od wartości HLB.
1. Alkohole
- alkohol cetylowy, alkohol stearylowy w/o
- cholesterol w/o
2. Estry
 estry alkoholi i kwasów tłuszczowych - woski:
- cera alba, cera flava
- olbrot
- lanolina
 estry sorbitanu i wyższych kwasów tłuszczowych
- Span®
 estry polioksyetylenosorbitanu i wyższych kwasów
tłuszczowych
- polisorbat (Tween®)
 estry PEG i wyższych kwasów tłuszczowych
- Myrj®
3. Etery
 etery wyższych alkoholi tłuszczowych i PEG
- Brij®
- Cremophor®
- Cetomakrogol®
 etery polioksyetyleno-polioksypropylenowe
- Poloxamer®
Uwagi: trwałe w szerokim zakresie pH,
niewrażliwe na działanie elektrolitów, nie dają
niezgodności z tenzydami jonowymi.
►
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KATIONOWO CZYNNE
Do użytku zewnętrznego, ograniczone zastosowanie ze
względu na dużą toksyczność.
1. Czwartorzędowe sole amonowe:
- cetrimid
- chlorek benzalkoniowy
- bromek benzalkoniowy
Typ emulsji: o/w
Uwagi: cechują się właściwościami
przeciwbakteryjnymi.
Uwagi: trwałe w kwaśnym pH.
Uwagi: połączone z tenzydami anionowymi prowadzą
do złamania emulsji.
jąca z potrzeby zachowania proporcji (objaśnienia
w części poświęconej wykonywaniu emulsji). Emulgatora w układzie musi być tyle, aby wystarczyło go
na wytworzenie błon dookoła wszystkich kuleczek.
Jeżeli będzie go zbyt mało – błonki będą cienkie,
a emulsja – nietrwała. Powyżej pewnego optimum
dalszy dodatek emulgatora nie ma już wpływu na
stabilność emulsji.
Typ emulsji zależy od rozpuszczalności emulgatora. Faza, w której lepiej rozpuszcza się emulgator jest fazą rozpraszającą ( jest to tzw. reguła
Bancrofta). Rozpuszczalność emulgatora wynika
z jego budowy chemicznej oraz od obecności substancji zmieniających rozpuszczalność emulgatora.
Przykładem odwrócenia faz jest przerobienie śmietany (emulsja o/w) na masło (emulsja w/o).
Emulgatory rzekome – pęczniejące w wodzie substancje koloidalne, działają przede wszystkim
poprzez wytworzenie roztworu o znacznej lepkości.
Mechanizm działania ochronnego na emulsję polega przede wszystkim na powstawaniu grubej otoczki solwatacyjnej wokół zaadsorbowanych na granicy
faz cząstek koloidalnych. W roztworach lepkich ruchy
kuleczek zemulgowanych są utrudnione, zatem spada prawdopodobieństwo ich stykania się i łączenia
ze sobą. Z kolei pyły nierozpuszczalnych ciał stałych
działają głównie poprzez adsorbowanie się na powierzchni międzyfazowej i mechaniczne utrudnianie
łączenia się cząstek fazy rozproszonej. Emulgatory te
nie działają poprzez wpływ na napięcie powierzchniowe na granicy faz.
Tenzydy mają charakter amfifilowy – składają
się z części lipofilowej i hydrofilowej, zatem umiej22

AMFOTERYCZNE
W zależności od pH stają się związkami kationowo lub
anionowoczynnymi.
•

proteiny: żelatyna, kazeina o/w
Uwagi: ze względu na zwiększanie lepkości
żelatyna bywa zaliczana także do emulgatorów
koloidalnych.

•

lecytyna o/w i w/o

scawiają się zawsze na granicy faz, przy czym dany
emulgator zawsze lepiej rozpuszcza się w jednej
z faz. Ich właściwości to:
• zmniejszają napięcie powierzchniowe, czym
ograniczają energię wewnętrzną układu;
• tworzą barierę pomiędzy poszczególnymi kropelkami fazy rozproszonej;
• tenzydy jonowe tworzą ładunek na granicy faz,
a jednoimiennie naładowane cząsteczki odpychają się.
Tenzydy jonowe, posiadające ładunek gromadzą się w fazie wodnej, a zatem wytwarzają emulsje
typu o/w. Wyjątek stanowią sole kationów dwuwartościowych lub trójwartościowych. W ich przypadku, aby wyrównać ładunek potrzebne są dwie lub
więcej reszt kwasowych, których powinowactwo do
fazy tłuszczowej przewyższa powinowactwo nośników ładunku i przeważa o wytworzeniu układu w/o.
Właściwości te można zaobserwować przeprowadzając następujący eksperyment: jeżeli do emulsji
oleju parafinowego w wodzie, którą emulguje mydło
sodowe dodamy siarczan magnezowy – wytwarza
się mydło magnezowe i następuje odwrócenie faz.
Dużą grupę tenzydów stanowią mydła
o ogólnym wzorze R-COO-M, gdzie „R” to łańcuch
węglowodorowy nasycony lub nienasycony, a „M” to
sód, potas, grupa amonowa, trietanoloamina. Mydła
w których skład wchodzą nasycone kwasy tłuszczowe są twarde. Jeżeli anionem jest rodnik nienasycony – mydła są tym miękksze im więcej podwójnych
wiązań w cząsteczce.
Lecytyna, emulgator amfoteryczny, jest mieszaniną fosfolipidów, głównie fosfatydylocholiny. Za
jej pomocą można uzyskać emulsje zarówno typu
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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Ryc. 2. Wyjaśnienie zasady powstawania emulsji różnego typu w zależności od rodzaju emulgatora.
o/w jak i w/o. Fosfolipidy są naturalnymi składnikami osocza krwi, lecytyna jest więc wysoce zgodna
biologicznie i może być składnikiem preparatów parenteralnych. Można ją otrzymać z roślin oleistych
lub żółtek jaj.
Jednym z najpopularniejszych emulgatorów
jest obecna praktycznie w każdej izbie recepturowej
lanolina. Dodatkowo, przez hydrolizę lanoliny otrzymuje się mieszaninę alkoholi steroidowych. Mieszanka ta nosi nazwę eucerytu. Euceryt z wazeliną tworzy
równie popularną w recepturze eucerynę. Euceryt
stał się podstawą sukcesu kremu Nivea, którego
współwynalazcą był Oskar Troplowitz, farmaceuta
i właściciel firmy kosmetycznej. Jego sukces polegał
na docenieniu znakomitych właściwości emulgujących eucerytu, pozwalających na uzyskanie stabilnej
emulsji o dobrych parametrach użytkowych.
Zmieszanie dwóch lub kilku emulgatorów
daje emulsje trwalsze niż przy użyciu tylko jednego
emulgatora. Takie zestawienia noszą także nazwę
„emulgatorów kompleksowych” lub „wosków
emulgujących”. Na ogół jest to emulgator o/w plus
emulgator pomocniczy w/o. Bardzo popularna jest
mieszanina laurylosiarczanu sodu z alkoholem cetylowym i stearylowym (alkohol cetostearylowy to
mieszanina tych dwóch alkoholi).
Specyficznym rodzajem emulsji trwałym bez
emulgatora są wody aromatyczne będące silnie rozcieńczonymi emulsjami, w których ilość fazy rozproAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

szonej jest bardzo mała. Trwałość zapewniona jest
dzięki ładunkowi elektrycznemu.
PARAMETR HLB – ZNACZENIE I OBLICZENIA
Typ powstającej emulsji w przypadku tenzydów niejonowych zależy od wartości HLB (hydrophilic–lipophilic balance) – parametru mówiącego
w jakim stopniu emulgator jest hydrofilowy lub lipofilowy. Skala ta tradycyjnie przyjmuje wartość od
zera do dwudziestu i obejmuje niejonowe środki powierzchniowo czynne. Eksperymentalnie wyznaczono wartość HLB dla związków jonowych, dla których
jest ona znacząco większa od 20-stu. Na skali HLB
jest miejsce nie tylko dla emulgatorów, ale również
dla środków o innych zastosowaniach.
Co ciekawe – mieszaninie środków powierzchniowo czynnych można przypisać wspólną
wartość HLB. W praktyce korzysta się często z mieszanin dobranych tak, aby sumaryczne HLB odpowiadało wymaganej, „żądanej” wartości. Stosowanie takich połączeń powoduje mieszane obsadzenie
granicy faz oraz wzajemną solubilizację wszystkich
składników.
Rp.
Olei oliv. 50,0
Sir. simplicis 40,0
Aquae destill. ad 100,0
M.f. emulsio

►
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Składnik
Olej z oliwek

Żądane HLB w/o

Żądane HLB o/w

6

14

Emulgator

HLB

Span 60®

4,7

Polisorbat 40®

15,0

Należy wykonać emulsję do użytku wewnętrznego, a więc olej w wodzie, potrzebne zatem
jest HLB o wielkości 14. Łączna potrzebna ilość emulgatora to 5g (5% z 100g). Potrzebne ilości emulgatorów Span 60® i Polisorbat 40® można wyliczyć
z następującej proporcji, w której za niewiadomą
x przyjęto ilość gramów spanu (a zatem ilość polisorbatu to 5 gramów - x).
HLB spanu
razy
ilość spanu
(g)

+

HLB polisorbatu
razy
ilość polisorbatu
(g)

=

HLB żądane
razy
łączna ilość
emulgatorów
(g)

4,7*xg + 15*(5g-xg) = 14*5g
Emulgatory niejonowe nie zwiększają lepkości, toteż częsty w przypadku ich użycia jest dodatek syropu. Same mają też nieszczególnie przyjemny
smak, toteż syrop działa jako corrigens (Cerasi – wiśniowy, Simplex – prosty).

Ryc. 3. Właściwości środków powierzchniowo
czynnych w zależności od HLB.

PROCESY STARZENIA SIĘ EMULSJI
Jeżeli dwie fazy tworzące emulsję różnią
się znacznie gęstością, to dochodzi do powolnego, kierunkowego ich rozchodzenia się. Jeżeli faza
rozproszona jest lżejsza, dochodzi do tak zwanego
śmietanowania (kremowania). Jest ono odwracalne
poprzez wstrząsanie, ale sprzyja procesowi koalescencji. Sedymentacja emulsji (odstawanie) jest procesem podobnym do śmietanowania, jednak polega
na gromadzeniu się fazy rozproszonej na dnie naczynia na skutek działania siły grawitacji.
Do opisu tych procesów stosuje się często
prawo Stokesa, chociaż w przypadku emulsji nie
jest ono całkowicie spełnione:

υ=

2 ( d1 − d 2 )
×
× r2g
9
η

υ – szybkość sedymentacji
d1 – gęstość fazy wewnętrznej
d2 – gęstość fazy zewnętrznej
η – lepkość fazy zewnętrznej
g – przyspieszenie ziemskie = 9,8157 m/s2
Zgodnie z tym wzorem nie mamy wpływu
jedynie na przyspieszenie ziemskie. Pozostałe parametry możemy modyfikować w celu stabilizacji
układu. Dla zwiększenia trwałości emulsji należy albo
zmniejszyć mianownik równania, albo zwiększyć jego
licznik, a zatem:
• zwiększyć lepkość ośrodka;
• zmniejszyć różnice w gęstości faz;
• zmniejszyć wielkość cząstek fazy rozproszonej.
Zjawiskom kremowania i sedymentacji można zapobiegać poprzez zwiększenie subtelności rozdrobnienia kuleczek emulsji, zwiększenie lepkości
ośrodka zawieszającego lub zmniejszenie różnicy
gęstości między obiema fazami. Podniesienie lepkości można uzyskać poprzez dodatek do emulsji

Tab. 4. Właściwości środków powierzchniowo czynnych w zależności od HLB.
1,5-3
środek
przeciwpieniący
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3-6
emulgator
w/o
spany
mydła wapniowe

6-9

9-12

12-15

15-20

środek zwilżający

emulgator o/w

środek piorący

solubilizator

polisorbaty
mydła alkaliczne
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o/w gumy arabskiej lub roztworu metylocelulozy,
a do emulsji w/o np. wosków. Gęstość fazy wodnej
zwiększa dodatek glicerolu, co może mieć niekorzystny wpływ na trwałość emulsji. Jako ciekawostkę
historyczną można podać fakt, że niegdyś w przypadku leków reumatologicznych stosowano dodatek chloroformu do fazy oleistej, dzięki czemu jej
gęstość zbliżała się do gęstości wody.
Flokulacja (od ang. flock – stado) jest odwracalnym procesem łączenia się kuleczek we flokuły
(kłaczki) – skupiska, kiście cząstek fazy zawieszonej,
ale bez ich zlewania się ze sobą. Na ogół przyczyną
jest zbyt mała ilość emulgatora. Czasami przeprowadza się tak zwaną kontrolowaną flokulację, która
polega na tym, że prowokuje się powstawanie zbitka
flokuł, ale o konsystencji puszystego osadu, łatwego do jednolitego rozproszenia. Osiąga się to przez
dodanie polimerów lub odpowiednich elektrolitów.
Niekorzystna sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy
powstałych flokulatów nie udaje się rozproszyć nawet mechanicznie.
Koalescencja zachodzi, kiedy w emulsji nie
ma wystarczającej ilości emulgatora. Poprzez ruchy
Browna micele zderzają się i łączą ze sobą. Jest to
proces nieodwracalny i może prowadzić do złamania
emulsji, a więc do jej całkowitego rozkładu na dwie
osobne warstwy.
Ostatnim procesem prowadzącym do zmian
w emulsji jest Ostwaldowskie dojrzewanie emulsji.
Ma ono związek z ciśnieniem wewnątrz miceli, które
jest wyższe niż w fazie zewnętrznej. Podczas długiego przechowywania emulsji, ta różnica ciśnień prowadzi do dyfuzji składników emulsji fazy wewnętrznej z mniejszych miceli do większych. W wyniku tego
procesu dochodzi do zaniku małych miceli na rzecz
dużych. Z punktu widzenia trwałości korzystne byłoby zatem, aby kuleczki fazy wewnętrznej były możliwie jednolite. Można to uzyskać poprzez „rzetelne”
ucieranie emulsji w moździerzu lub zastosowanie
homogenizatora.
Na trwałość emulsji negatywnie wpływają
zarówno wysoka, jak i niska temperatura. W temperaturze zamarzania wody wzrasta ciśnienie w fazie
wodnej, zaś wysokie temperatury zmniejszają lepkość i przyspieszają ruchy Browna, a zatem sprzyjają
śmietanowaniu i złamaniu emulsji.
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W przypadku emulsji stabilizowanych mydłami, dodatek substancji o charakterze kwaśnym (fenol, rezorcynol, mentol, kwas salicylowy, mlekowy,
octowy) powoduje rozpad mydła z wytworzeniem
kwasu tłuszczowego rozpuszczalnego w oleju i zanik
emulgatora.

Ryc. 4. Procesy zachodzące w emulsjach.
W trakcie przygotowywania emulsji warto
pamiętać o unikaniu zjawisk typowo zagrażających
powodzeniu wykonania preparatu takich jak:
• gwałtowne zmiany temperatury;
• dodatek etanolu w stężeniu powyżej 10% (powyżej guma arabska ścina się);
• mieszanie emulgatorów anionowych i kationowych;
• dopuszczanie do powstania opisanych interakcji.
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Woda obecna w emulsjach może sprzyjać
rozwojowi mikroflory, układ można zabezpieczyć
dodatkiem środków konserwujących. W przypadku
najczęściej wykonywanych emulsji z gumą arabską,
szczególnie podatnej na wzrost pleśni, można – ze
względu na pH gumy ok, 5,0 – dodać kwas benzoesowy w stężeniu 0,1%-0,2%, benzoesan sodu lub
kwas sorbowy.
Emulsje na bazie wody wapiennej nie wymagają na ogół konserwowania, gdyż wysokie pH
tego surowca chroni przed rozwojem bakterii. Inne
emulsje do użytku zewnętrznego – jeżeli nie zawierają składników antyseptycznych mogą być konserwowane nipaginami.
Emulsje do użytku wewnętrznego powinny
być przechowywane w lodówce, a do użytku ze►
wnętrznego – w temperaturze pokojowej.
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►
GUMA ARABSKA

SPORZĄDZANIE EMULSJI

Zdecydowana większość farmaceutów w swojej codziennej pracy recepturowej ma do czynienia
z gumą arabską. Ten popularny emulgator koloidalny
używany jest także jako dodatek do żywności – symbol E414.
Guma arabska nie rozpuszcza się w alkoholu
i olejach. Rozpuszcza się w wodzie – z tego powodu
nadaje się do tworzenia emulsji o/w. Proces jej rozpuszczania jest powolny, ale całkowity przy zachowaniu proporcji co najmniej 1:2. W pierwszym momencie ze względu na lepkość gumy i jej skłonność do
tworzenia aglomeratów guma pęcznieje, tworzą się
zbitki. Trudno ten proces przyspieszyć mieszaniem
czy podniesieniem temperatury – guma rozpuści się
samoistnie. Powstający roztwór gumy arabskiej jest
roztworem koloidalnym.
Niekiedy surowiec jest sproszkowany; według
FP VIII jest to „guma arabska suszona rozpyłowo”
(Gummi Acaciae dispersione dessiccatum).
Głównym składnikiem gumy arabskiej jest polisacharyd zwany arabiną, jednak bardziej zajmująca
pod względem technologii postaci leku jest obecność
enzymów utleniających – oksydaz i peroksydaz, które
mogą dawać niezgodności z surowcami wrażliwymi
na procesy utleniania – antybiotykami, witaminami,
hormonami. Także emulsja tranowa (Emulsio Olei Jecoris Aselli) – jeżeli ktoś pokusiłby się o jej wykonanie
powinna być wykonana z wykorzystaniem Gummi
arabicum desenzymatum (lub opcjonalnie z metylocelulozą). Enzymy utleniające można unieczynnić
przez ogrzewanie w temp. 80°C przez godzinę lub
w autoklawie w temp. 120°C przez 20 min.

Emulsje do użytku wewnętrznego
Emulsiones pro usu interno,
Emulsiones perorales

Tab. 5. Proporcje jądra emulsji z gumą arabską.
Olej

Guma
arabska

Woda

Zastosowanie

2

1

1,5

Najbardziej popularna proporcja, stosowana w receptach
z olejem tłustym, jeżeli jego
zawartość nie przekracza 20%.

4

1

2

Jeżeli zawartość oleju tłustego przekracza 20%, np. 30%
Emuls. Jecoris Aselli.

3

1

2

Dla olejów mineralnych (parafina).

2

1

1

Dla olejków eterycznych i lotnych.
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Na ogół są to emulsje olej w wodzie. Jeżeli
nie zlecono inaczej, do przygotowania emulsji do
użytku wewnętrznego należy użyć gumy arabskiej.
Guma arabska, podobnie jak agar, pektyny, alginian
sodu oraz MC i KMC są nazywane emulgatorami rzekomymi (quasi-emulgatorami), gdyż ich właściwości
powierzchniowo czynne są niewielkie, ale pęczniejąc
w wodzie tworzą roztwór o znacznej lepkości. Emulgatory pochodzenia roślinnego trzeba stosować
w stosunkowo dużych ilościach, a ponadto łatwo
ulegają skażeniu mikrobiologicznemu. Mają jednak
neutralny smak.
Rp.
Emulsionis Olei Paraffini 100,0
D.S. Na noc łyżkę stołową
Emulsja do użytku wewnętrznego powinna
zawierać 10% oleju i taką należy przygotować, jeśli
lekarz nie określił stężenia.
Rp.
Emulsionis oleosae 100,0
D.S. Raz dziennie łyżkę
Jeżeli lekarz nie wskazał, jaki olej powinien zostać użyty do recepty – należy ją wykonać na oleju
rycynowym. [10][11]
Metoda kontynentalna
Postępowanie rozpoczyna się od wytworzenia jądra emulsji (emulsji pierwotnej, emulsji stężonej). Jest to metoda polecana do zastosowania
przede wszystkim w przypadku gumy arabskiej.
W emulsjach z gumą arabską to olej jest fazą
wewnętrzną i to do jego ilości muszą być wyliczone
potrzebne ilości pozostałych składników jądra. Cała
ilość przepisanego oleju powinna być zemulgowana
w emulsji pierwotnej. Jeżeli w przepisie jest więcej
niż jeden olej, należy obliczyć ilość gumy arabskiej
dla ich sumy.
Tryb postępowania podczas sporządzania
emulsji metodą kontynentalną jest następujący:
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1. Jądro emulsji zaczynamy wykonywać od tego, że
gumę arabską „nawilżamy” olejem (olej i gumę
bez ucierania mieszamy lekko w suchym moździerzu).
2. Niezwłocznie dodajemy wodę w ilości wynikającej z proporcji i rozpoczynamy energiczne ucieranie aż do momentu, w którym można usłyszeć
charakterystyczny trzask (łac. crepitatio) podczas
kontaktu ucieranej mieszaniny z pistlem. Biały
kolor emulsji pierwotnej świadczy o uzyskaniu
mniejszych cząstek fazy rozproszonej.
3. Stopniowo rozcieńczamy pozostałą resztą fazy
rozpraszającej, dodajemy ewentualnie pozostałe
składniki i przenosimy do opakowania.
Przygotowanie jądra emulsji poprzez rozproszenie gumy w oleju zapewnia jej równomierne
pęcznienie z ograniczoną ilością wody. Niemniej niektóre źródła podają [12], iż przygotowanie emulsji
pierwotnej należy rozpocząć od spęcznienia gumy
arabskiej wodą (trwa to na ogół kilka minut). Do kleiku należy następnie dodać olej kroplami (wszystko
zgodnie z proporcją z tabeli). Oleje zimne emulgują
trudniej, łatwiej ogrzane do temperatury pokojowej.
Metoda angielska
Tryb postępowania podczas sporządzania
emulsji metodą angielską jest następujący:
1. Emulgator rozpuszczamy w fazie rozpraszającej,
następnie dodajemy porcjami fazę rozpraszaną.
2. Dodajemy pozostałą ilości wody i pozostałe
składniki.
Jest to metoda trudniejsza, bardziej czasochłonna, ale uważa się, że daje emulsje o większej
trwałości. Jest metodą o uniwersalnym charakterze,
najczęściej jednak używana jest, jeżeli emulsję tworzy się z udziałem mieszadła szybkoobrotowego.
Należy wówczas uważać na ryzyko napowietrzenia
preparatu (aerację). Pęcherzyki powietrza adsorbują
środki pomocnicze i emulgatory, co może zmniejszać trwałość układu. Powietrze może także prowokować procesy utleniania leków. Zaleca się mieszadła
z łopatkami pionowymi, a samo mieszadło należy
ustawić raczej pod kątem.
Metoda angielska jest szeroko wykorzystywana w przypadku użycia emulgatorów innych niż
guma arabska. Metodą tą można wykonać między
innymi następującą receptę:
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Rp.
Paraffini lig. 50,0
Emulgatori q.s.
Cerasi sir.
Aquae destill ad 120,0
M.f. emulsio
Jako ciekawostkę można podać fakt, że taki
sam tryb postępowania jak w metodzie angielskiej
stosujemy przygotowując domowy majonez, który
jest emulsją oleju zemulgowanego za pomocą żółtka.
WPROWADZANIE SUBSTANCJI LECZNICZYCH
Jeżeli w skład emulsji wchodzą dodatkowe
środki lecznicze to postępuje się następująco:
• substancje stałe rozpuszczalne w wodzie rozpuszczamy w niej; jeżeli substancje te mogą
mieć wpływ na trwałość emulsji (związki o charakterze kwasowym, elektrolity) powinno się
rozpuszczać je w wodzie pozostałej po odjęciu
ilości niezbędnej do wytworzenia jądra emulsji;
• olejki eteryczne można łączyć z olejem przed
przystąpieniem do wykonania preparatu (na
zimno, np. cytrynowy – Citri Aetheroleum; miętowy – Menthae piperitae aetheroleum) lub dodać na końcu do gotowej emulsji;
• nalewki, syropy, wody aromatyczne, wyciągi
płynne – dodaje się do przygotowanych już
emulsji;
• substancje stałe rozpuszczalne w olejach rozpuszcza się w oleju na łaźni wodnej, przed jego
emulgowaniem;
• substancje stałe, których nie da się rozpuścić
w wodzie ani w oleju, rozciera się w moździerzu
( jeżeli potrzeba – z dodatkiem substancji lewigujących) i dodaje się do nich porcjami stężoną
emulsję, co powoduje dodatkowe rozdrobnienie
i jednocześnie zawieszenie w emulsji;
• substancje takie jak etanol i nalewki mogące
wpłynąć na trwałość emulsji dodaje się pod
koniec procesu emulgowania;
W przypadku dodawania substancji leczniczych do emulsji gotowych należy koniecznie zwrócić uwagę na typ emulsji i rozpuszczalność dodawanej substancji. Naturalnie proces jest łatwiejszy
w przypadku dodawania substancji rozpuszczalnych
w fazie zewnętrznej, gdzie zasadniczo wprowadza
►
się substancję bezpośrednio do emulsji.
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►

Tab. 6. Sposób postępowania w przypadku wprowadzania substancji rozpuszczalnej w fazie wewnętrznej.
Emulsja
w/o

Substancję rozpuszczalną w wodzie należy rozpuścić w możliwie najmniejszej
ilości wody i wprowadzić do emulsji.
Jeżeli wprowadzana ilość jest znacząca
i jeżeli jest to możliwe – należy uzupełnić ilość emulgatora.

Emulsja
o/w

Substancję nierozpuszczalną w wodzie
należy rozetrzeć z substancją mieszającą się z wodą np. z glicerolem i wprowadzić do emulsji. Jeżeli wprowadzana
ilość jest znacząca i jeżeli jest to możliwe – należy uzupełnić ilość emulgatora.

Emulsje do użytku zewnętrznego
Emulsiones pro usu externum
Przykładem tego typu emulsji do użytku zewnętrznego są na mazidła (linimenta), preparaty
pielęgnacyjne typu mleczko, formułę emulsji mogą
mieć także niektóre maści, kremy czy krople do nosa.
Rzadziej występują emulsje na błony śluzowe, do
oka lub doodbytnicze.
Preparaty przygotowywane w recepturze to
często emulsje powstające ex tempore, a zatem
układy z emulgatorem powstającym podczas sporządzania. Zasada polega na wytrząsaniu w butelce
oleju (zawierającego wolne wyższe kwasy tłuszczowe) z wodnym roztworem zawierającym kationy
pochodzące z wodorotlenku wapnia, amonu lub
potasu. Kationem organicznym może być także trietanoloamina. Wskutek reakcji chemicznej powstają
mydła, które są emulgatorami tego układu, a rodzaj
emulsji zależy od wartościowości kationu. Emulsje
w/o powstają przy kationach wielowartościowych,
a o/w – przy kationach jednowartościowych.
Przykładowo Linimentum Calcis powstaje
przez wytrząśnięcie w butelce oleju lnianego z wodą
wapienną. Wolne kwasy tłuszczowe reagują z jonami wapnia i tworzy się mydło będące emulgatorem
w/o. Mazidło wapienne było popularnym środkiem
w przypadku poparzeń skóry. Podobnie poprzez wymieszanie i energiczne mieszanie w butelce oleju
rzepakowego z amoniakiem otrzymujemy mydło
amonowe, które stabilizuje powstały układ w emul28

sję o/w. Preparat taki może być wykorzystany do
nacierania.
Ilość emulgatora, jaka powstanie w procesie
zmydlania zależy od zawartości wolnych kwasów
tłuszczowych. Najbogatszy w wolne kwasy tłuszczowe jest olej z oliwek, a przypadku innych olejów ilość
powstającego emulgatora można zwiększyć poprzez
dodatek kwasu olejowego (oleinowego) w proporcji
1g:30g. Powstające mydło – oleinian, zwiększa właściwości emulgujące układu.
Składnikiem mazideł może być także dostępne
jako gotowy surowiec mydło potasowe (Sapo Kalini)
– rezultat zmydlenia oleju lnianego wodorotlenkiem
potasu.
Rp.
Thymoli 2,0
Saponis kalini 60,0
Spiritus salicylati 100,0
M.f. saponimentum
D.S. Do mycia głowy (antiseborrhoica)
Mazidła mogą mieć właściwości takie jak: rubefacientia, antirheumatica, adstringentia, protectiva.
Olej tłusty zwiększa przyczepność do skóry, co ułatwia wcieranie. Częstym w nich dodatkiem są olejki
eteryczne (na ogół maksymalnie 10 kropli na 100
gramów mazidła). Wśród mazideł wyróżnić można:
Tab. 7. Rodzaje mazideł
Rodzaj mazidła

Sposób otrzymania

Mazidła olejowe
(Olimenta)

Zmydlenie oleju poprzez zmieszanie oleju z roztworem zasad:
Olej lniany + woda wapienna
Olej rzepakowy + amoniak
Olejek kamforowy + amoniak

Mazidła olejowe
mineralne
(Vasolimenta)

Zamiast oleju tłustego występuje parafina.

Mazidła mydlane
(Saponimenta)

Zmydlenie oleju i rozpuszczenie
mydła w etanolu lub roztworze
spirytusowym.

Mydła sodowe i potasowe rozpuszczają się
znakomicie w spirytusie. Mydło w saponimenta
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zmiękcza skórę i rozpuszcza wydzielinę gruczołów
łojowych, a co za tym idzie – zwiększa resorpcję
substancji czynnych. Może służyć także jako własnej produkcji mydło do mycia rąk o właściwościach
antyseptycznych.
Klasycznym przykładem mazidła farmakopealnego jest Linimentum Saponato-Camphoratum
(opodeldok). Podłożem tego mazidła jest powstające z kwasu stearynowego i wodorotlenku sodu
mydło: stearynian sodu. Właściwości rumieniące
wywiera zawarty w przepisie etanol, kamfora i olejek jałowcowy.
Należy pamiętać, że zemulgowane w mazidłach oleje na skutek dużej powierzchni zetknięcia
z roztworem o odczynie zasadowym ulegają łatwo
jełczeniu. Mogą także gęstnieć na skutek postępującego procesu zmydlania.
Niekiedy w recepturze wykonuje się także
krople do nosa o charakterze emulsji. Przykładowa
recepta ma następujący skład:
Rp.
Aluminii acetici sol. 1,0
0,1% Sol. Epinephrini 1,0
Adipis Lanae anhydricum 1,5
Paraffini liq. 20,0
M.f. gutt. rhinologicae
Emulgatorem w tej recepcie jest lanolina –
umożliwia ona połączenie roztworów wodnych z parafiną.
USTALANIE SKŁADU FAZOWEGO
Znajomość typu emulsji jest istotna ze względu na wybór sposobu wprowadzania leku do emulsji
i możliwość jej rozcieńczenia. W warunkach recepturowych typ emulsji można określić wykorzystując
najprostsze metody:
• metoda zwilżania – jeżeli pasek bibuły filtracyjnej zanurzony w emulsji ulegnie zwilżeniu mamy
do czynienia z emulsją o/w;
• metoda rozcieńczeń – emulsję można rozcieńczyć tylko cieczą, która dobrze miesza się z fazą
zewnętrzną, a reguła ta sprawdza się nawet przy
dużej zawartości fazy wewnętrznej. Do wyko-
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nania eksperymentu wystarczy zlewka z wodą
do której wprowadzamy małą próbkę badanej
emulsji. Jeżeli pod wpływem łagodnego mieszania próbka ulegnie rozproszeniu lub samoistnemu rozpłynięciu się – mamy do czynienia
z emulsją, w której fazą zewnętrzną jest woda.
Inne metody możliwe do zastosowania, wymagające jednak odczynników lub przyrządów to:
• metoda barwnikowa – do próbek emulsji dodaje się barwników hydrofilowych (błękit metylenowy) i hydrofobowych (czerwień Sudan). Następuje wybarwienie fazy zewnętrznej na kolor
niebieski lub czerwony;
• metoda badania przewodnictwa – jeżeli fazą
rozpraszającą jest faza wodna, emulsja będzie
wykazywała wysokie przewodnictwo.
W przypadku emulsji dostępnych w handlu np.
kosmetyków, ze względu na złożoną budowę i skład
tych układów metody te mogą nie dać prawidłowych
rezultatów. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
Fot. Fotolia.pl; Ryciny – Autorka
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Nowoczesna
anestezjologia
Większość osób zapytanych o to, z czym kojarzy im
się słowo: anestezjologia, odpowie, że z działaniem
usługowym na rzecz lekarzy wykonujących operacje:
chirurgów, ginekologów, ortopedów i innych. Istotą
tego działania usługowego jest znieczulenie, czyli
zapewnienie: z jednej strony pacjentowi bezpiecznego, bezbolesnego i bezstresowego przeżycia operacji, z drugiej strony operatorowi komfortu pracy
w poczuciu bezpieczeństwa.

T

ytuł tego tekstu może być
odczytany jako prowokujący: co kryje się pod określeniem „nowoczesna anestezjologia”? Jest to stosunkowo młoda
dziedzina medycyny. Jej początki, związane z wziewnymi lekami
znieczulenia ogólnego, to połowa
XIX stulecia. Starsza siostra – chi-
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rurgia ma tradycję liczoną setkami
lat. Nowoczesna anestezjologia to
ta, którą obecnie uprawiają moje
koleżanki i moi koledzy w polskich
szpitalach. Z zastosowaniem wytycznych, standardów i procedur
opartych o EBM (evidence-based
medicine – medycynę opartą na
dowodach naukowych), uwzględ-

niającą metaanalizy i przeglądy
systemowe. Nie można pominąć tych aspektów naszej pracy,
z którymi mamy do czynienia od
niedawna: konieczności obniżania
kosztów i zmniejszającej się liczby
anestezjologów. Anestezjologia
obecnie, to są działania daleko
wykraczające poza salę operacyjną. Postępujące starzenie się społeczeństwa i większe niż dotychczas obciążenia pacjentów kwalifikowanych do operacji powodują,
że mówi się o anestezjologii jako
o medycynie okołooperacyjnej.
Za równie ważne jak działania na
bloku operacyjnym, należy uznać
właściwe przygotowanie chorego do operacji i leczenie po niej.
Oczywiście te działania mają charakter interdyscyplinarny i często
uczestniczy w nich kilku specjalistów. Ich prawidłowa współpraca
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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jest gwarancją sukcesu operacyjnego.
Według Reinharda Larsena, autora jednego z najbardziej
popularnych wśród polskich anestezjologów podręczników w tej
dziedzinie, najważniejsze zmiany
w ostatnich latach to:
• Przygotowanie przedoperacyjne: podział pacjentów
ze względu na obciążenia
wynikające z wywiadu, uszeregowanie różnych chorób
towarzyszących w klasyfikacji
ASA (American Society of Anesthesiologists – Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego), przeprowadzenie wywiadu o możliwym
krwawieniu, nowe dane związane z umieralnością wskutek
działań anestezjologicznych.
• Układ krzepnięcia: diagnostyka point-of-care (szybka
i prosta analiza), wytyczne
dot yczące ant ykoagulacji
przedoperacyjnej, okołooperacyjne stosowanie preparatów hamujących agregację
płytek krwi, farmakologiczna
profilaktyka przeciwzakrzepowa.
• Klasyfikacja kardiologicznych
czynników ryzyka podczas
różnych operacji.
• Aktualne wytyczne ACC/AHA
(American College of Cardiology/American Heart Association – Amerykańskiego
Towarzystwa Kardiologicznego/Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca)
odnośnie przedoperacyjnych
badań kardiologicznych.
• Aktualne zalecenia opieki nad
pacjentami z chorobą niedokrwienną serca przed operacją: podaż statyn, stosowanie
leków hamujących agregację
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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płytek krwi, anestetyki wziewne jako protekcja mięśnia
sercowego, okołooperacyjna
kontrola poziomu glukozy we
krwi, wskazania do okołooperacyjnych transfuzji krwi.
Farmakologic zna terapia
stopniowana nadciśnienia
tętniczego.
Interakcje między clopidogrelem a inhibitorami pompy
protonowej.
Utrzymywanie prawidłowej
temperatury ciała pacjenta,
ochrona chorego przed utratą
ciepła.
Ocena metod kontroli prawidłowego położenia rurki
intubacyjnej.
Aktualne zalecenia Niemieckiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(DGA I ) dot yczące blokad
centralnych i profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Nowe założenia odnoszące
się do przedoperacyjnych
deficytów płynowych i utraty płynów podczas operacji
i zalecenia płynoterapii śródoperacyjnej.
Wy t yczne ASA co do zewnątrzoponowego stosowania opioidów w pooperacyjnej
terapii przeciwbólowej.
Resuscytacja: zespół poresuscytacyjny i poresuscytacyjne
uszkodzenie mózgu, terapia
po resuscytacji.
Położnictwo: zalecenia DGAI,
znieczulenie podpajęcz ynówkowe low-dose do cięcia
cesarskiego, zasady postepowania w przypadku placenta
previa, powikłania neurologiczne podczas stosowania
blokad centralnych.
Pediatria: zalecenia DGAI co
do wykonywania znieczuleń
u dzieci (dzieci z pełnym żo-

łądkiem) oraz płynoterapii
okołooperacyjnej.
• Kardiochirurgia: profilaktyka krwawień, zapobieganie
uszkodzeniom centralnego
układu nerwowego.
• Uraz wielonarządowy: zaburzenia układu krzepnięcia i ich
leczenie.
• Przygotowanie chorego do
operacji, badanie przedoperacyjne.
Anestezjolog podejmuje
decyzję o znieczuleniu pacjenta
w bardzo różnych okolicznościach. Najbardziej komfortowa
jest sytuacja, kiedy chory jest
przygotowywany do operacji
planowej. Jest wówczas czas na
wykonanie koniecznych badań:
laboratoryjnych, dotyczących
układu krążenia i oddechowego,
w tym badań obrazowych. Czasami konieczna jest konsultacja innego specjalisty. Bywają sytuacje,
w których anestezjolog dyskwalifikuje chorego co do znieczulenia,
uznając, że jest on niewłaściwie
przygotowany do operacji i że ryzyko związane z tym faktem jest
większe, niż potencjalna korzyść
pacjenta. Najczęściej stosowaną
praktyką jest wizyta anestezjologa u pacjenta w przeddzień operacji. Zasadą powinno być, że tę
wizytę składa anestezjolog, który następnego dnia będzie prowadził znieczulenie. W polskich
szpitalach rzadko jest to możliwe.
Bywa, że wynikiem wizyty anestezjologicznej jest stwierdzenie
poważnych odchyleń od normy,
których nie da się skorygować
lub wyjaśnić w ciągu kilku godzin.
Dlatego dobrą praktyką jest informowanie anestezjologów o problematycznym pacjencie kilka dni
przed operacją. W czasach, kiedy
z powodu zmniejszania kosztów,
►
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tala w przeddzień operacji lub • analgezja uzyskiwana przez
Leki wziewne
w dniu, kiedy ma być ona wykopodawanie silnie działających
nana, jest to często niemożliwe.
przeciwbólowych leków opioStosowanym gazem jest
Zupełnie inna jest sytuacja, kiedy
idowych;
operacja ma uratować życie pa- • wyłączenie lub osłabienie fi- podtlenek azotu, gaz stosowany
cjenta. Wówczas bilans korzyści
zjologicznych somatycznych, głównie jako uzupełnienie zniei ryzyka wygląda zupełnie inaczej.
trzewno-somatycznych i auto- czulenia ogólnego, albowiem
Nie może być mowy o zmianie
nomicznych reakcji na szkodli- zwiększa działanie innych leków
znieczulenia ogólnego i pozwala
terminu operacji. Ocena ryzyka
we bodźce;
zmniejszyć ich dawki. Leki stosoznieczulenia najczęściej opierana • zwiotczenie mięśni;
wane przy użyciu parowników to
jest na schemacie podanym przez
izofluran, desfluran i sewofluran.
Amerykańskie Towarzystwo AnTen ostatni jest rekomendowany
estezjologiczne ASA (American
do znieczulania osób z chorobą
Society of Anesthesiologists) i klawieńcową, ze względu na niesyfikuje chorych do pięciu grup:
W planowym
wielki wpływ na częstość akcji
od pacjenta zdrowego, po
przygotowaniu
chorego
serca, co pozytywnie przepacjenta umierającego,
do leczenia operacyjnego
kłada się na bilans tlenoktóry może nie przewy mięśnia sercowego.
żyć najbliższych 24
problemami, przed którymi
godzin, bez względu
staje obecnie anestezjolog są:
Leki dożylne
na to czy operacja
zostanie wykonana,
coraz bardziej zaawansowany wiek
Dożylnie paczy nie.
pacjentów, powszechność takich chorób cjenci podczas znieBez względu
czulenia otrzymują
na tryb operacji:
jak cukrzyca, przewlekła obturacyjna
propofol, etomidat,
planowa, pilna, nachoroba płuc, nadciśnienie tętnicze,
ketamina, leki z grupy
gła czy ze wskazań
miażdżyca naczyń i jej pochodne:
benzodwuazepin: miżyciowych, najważdazolam, flunitrazepam,
niejszą decyzją anchoroba niedokrwienna serca,
diazepam, a z barbituraestezjologa jest wybór
powikłania neurologiczne.
nów – tiopental. Spośród
postępowania anestezjowymienionych leków najczęściej
logicznego. Bywa, że prawidstosowane są propofol, etomidat
łowe przygotowanie chorego, lei midazolam.
czonego wiele lat z powodu przeEtomidat w yróżnia się
wlekłej choroby i optymalizacja
wśród anestetyków dożylnych
jego stanu pod kątem znieczuletym, że ma najmniejszy wpływ
nia i operacji bywa bardzo trudne.
Leki stosowane
na układ krążenia, chętnie jest
Czasami konieczna jest współpraw znieczuleniu ogólnym
stosowany w celu wprowadzenia
ca kilku specjalistów. Bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji
Obecnie nie ma ograniczeń w stan znieczulenia ogólnego.
Ketamina wyróżnia się z kosą algorytmy postępowania.
w dostępie do nowoczesnych
leków anestezjologicznych, bez- lei pobudzeniem układu krążenia,
Cele znieczulenia ogólnego
piecznych i skutecznych. Ograni- co bywa wskazane w niektórych
czeniem stosowania niektórych przypadkach, wyklucza natomiast
Podstawowe cele stosowa- spośród nich bywa cena. Często stosowanie tego leku u pacjentów
nia znieczulenia ogólnego to:
anestezjolog musi przekony- z chorobą niedokrwienną serca.
Benzodwuazepiny często
• wyłączenie świadomości i nie- wać osoby odpowiedzialne za
pamięć, osiągane poprzez finanse szpitala, że użycie leków bywają stosowane w premedystosowanie anestetyków do- droższych przynosi oszczędności kacji, czyli w przygotowaniu pacjenta do znieczulenia ogólnego
żylnych i wziewnych;
w okresie pooperacyjnym.
32

Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

Manuał aptekarski
oraz do znieczulenia pacjentów
o podwyższonym ryzyku.
Znieczulenie całkowicie
dożylne – TIVA (total
intravenous anesthesia)
Większość operacji, które
wymagają znieczulenia ogólnego, odbywa się w znieczuleniu
złożonym, w którym leki podawane są drogami dożylną i wziewną. W omawianej teraz metodzie
znieczulenia do osiągnięcia celów
znieczulenia ogólnego używane
są wyłącznie leki podawane dożylnie. TIVA to zwykle podawanie leków wywołujących sen oraz
leków przeciwbólowych. Środki
zwiotczające mięśnie podawane
są razie potrzeby. W metodzie tej
używane są chętnie leki krótko
działające. Często jest to połączenie propofolu i remifentanylu.
Wskazaniami do tej metody bywa
konieczność wentylowania pacjenta 100% tlenem oraz sytuacje,
w których należy zrezygnować ze
stosowania anestetyków wziewnych. Zaletami TIVA są: gładkie
wprowadzenie do znieczulenia,
możliwość szybkiej zmiany głębokości znieczulenia oraz szybkie budzenie pacjenta. Metodę
tę rekomenduje się do operacji
neurochirurgicznych i kardiochirurgicznych.
Leki przeciwbólowe
Jako leki przeciwbólowe
najczęściej stosuje się w anestezjologii opioidy. Obecnie rzadziej
są to substancje pochodzenia
naturalnego, na przykład morfina. Nie zmienia to faktu, że syntetyczne opioidy często bywają do
niej porównywane. Najczęściej
używane są pochodne anilino-
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piperydynowe – fentanyl, alfentanyl, sufentanyl i remifentanyl.
Pomiędzy wymienionymi lekami
występują bardzo duże różnice
co do siły działania, co przekłada
się na zalecane dawkowanie oraz
co do czasu działania, a to z kolei
powoduje różnice w zastosowaniu w różnych rodzajach operacji.
Siła działania przeciwbólowego
fentanylu bywa opisywana jako
100 razy większa niż działanie
morfiny, natomiast siła takiego
działania sufentanylu jest prawie
10 razy większa niż fentanylu.
Maksymalne działanie remifentanylu występuje po czasie krótszym niż 2 minuty i trwa do 10-20
minut, sufentanyl daje efekt po 4
minutach, ale działa do 150 minut. Dlatego leki te znajdują różne zastosowanie w procedurach
anestezjologicznych. Jako zaleta
remifentanylu poczytywany jest
fakt, że sterowanie jego dawkami porównywane jest do łatwości
sterowania dawkami anestetyków
wziewnych.
Leki zwiotczające mięśnie
Główne powody stosowania
leków zwiotczających mięśnie to
ułatwienie intubacji dotchawiczej
i w niektórych rodzajach operacji
– poprawa warunków wykonywania zabiegu. Podstawową różnicą pomiędzy lekami zwiotczającymi mięśnie jest rodzaj bloku
nerwowo-mięśniowego przez nie
wywoływanego. Są zatem leki
działające poprzez blok depolaryzacyjny (sukcynylocholina) i blok
niedepolaryzacyjny. Kolejną różnicą pomiędzy lekami omawianej
grupy jest długość ich działania.
Zaletami sukcynylocholiny są
szybkie działanie dające zwiotczenie mięśni oraz krótki czas dzia-

łania. Jednak obecnie zastosowanie tego leku w anestezjologii
ograniczone jest do konkretnych
sytuacji. W znieczuleniu do planowych operacji anestezjolodzy
korzystają z niedepolaryzujących
leków zwiotczających mięśnie:
atrakurium, cis-atrakurium, miwakurium, rokuronium, wekuronium
i pankuronium. Dwa pierwsze są
lekami o średnio długim czasie
działania, zaletą drugiego z nich
jest słabsze uwalnianie histaminy. Miwakurium to lek o krótkim
czasie działania, jest najkrócej
działającym lekiem niedepolaryzującym zwiotczającym mięśnie.
Rokuronium z kolei działa najszybciej z wymienionych leków,
co powoduje, że chętnie jest wykorzystywane do intubacji. Cechą
wyróżniającą wekuronium jest to,
że jako jedyny lek z tej grupy nie
działa – nawet w dużych dawkach
– na czynność zwojów autonomicznych. Przy stosowaniu tego
leku najrzadziej występują objawy niepożądane ze strony układu
krążenia. Pankuronium, ze względu na długi czas działania, stosowane jest przy operacjach trwających długo, szczególnie wówczas,
kiedy nie planuje się powrotu
pacjenta do własnego oddechu
i usunięcia rurki intubacyjnej na
stole operacyjnym.
Znieczulenie miejscowe
Ważnym działem anestezjologii jest umożliwienie wykonania
operacji, czasami bardzo rozległych, przez zastosowanie znieczulenia miejscowego: blokady
nerwów, znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe.
Jest to temat bardzo obszerny,
wymagający oddzielnego omó►
wienia.
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Nadzór i monitorowanie
Znieczulenie i operacja to
dla każdego organizmu znaczący uraz i zaburzenie homeostazy ogólnoustrojowej. Dlatego
właściwy nadzór i monitorowanie ważnych dla życia funkcji są
podstawą bezpiecznego przeprowadzenia chorego przez ten
trudny czas. Rutynowo nadzoruje
się i monitoruje funkcje ośrodkowego układu nerwowego, układu
oddechowego, krążenia i wydalniczego oraz temperaturę ciała
chorego. Podstawowe działania
to monitorowanie: głębokości
znieczulenia i stopnia zwiotczenia mięśni, układu krążenia, oddychania: natlenienia i wentylacji, stężenia tlenu w mieszaninie
oddechowej. W tym celu stosuje
się monitor ekg, pomiar ciśnienia
tętniczego, pulsoksymetr, kapnometr, termometr elektryczny.
Nadzór specjalistyczny, stosowany podczas dużych operacji,
obejmuje pomiar ośrodkowego
ciśnienia żylnego, ciągły, bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego oraz gazometrię krwi tętniczej
dzięki cewnikowi założonemu do
tętnicy, badanie wybranych parametrów laboratoryjnych a także
kontrolę diurezy dzięki cewnikowaniu pęcherza moczowego.
W wybranych rodzajach
operacji monitorowanie może być
rozszerzone, na przykład w kardiochirurgii o pomiar ciśnienia
w tętnicy płucnej i ciśnienia zaklinowania dzięki cewnikowi złożonemu do tętnicy płucnej oraz pomiar pojemności minutowej serca
i innych parametrów hemodynamicznych. Alternatywą jest obecnie pomiar pojemności minutowej
serca na podstawie analizy krzywej tętna. Ważnym uzupełnieniem
34

monitorowania bywa echokardiografia przezprzełykowa. W neurochirurgii zakres monitorowania
bywa poszerzony o pomiar ciśnienia śródczaszkowego. Głębokość znieczulenia ocenia się na
podstawie objawów klinicznych
oraz dzięki monitorowaniu funkcji
mózgu, poprzez badanie elektroencefalografii. Popularną i chętnie
wykorzystywaną metodą jest indeks bispektralny – BIS (bispectral index). W dużych operacjach
kardiochirurgicznych, na przykład
przy protezowaniu aorty piersiowej z powodu tętniaka, cennym
sposobem monitorowania jest
oksymetria mózgowa. Stopień
zwiotczenia mięśni, oprócz oceny klinicznej, monitorowany jest
przez zastosowanie stymulatora
nerwów – TOF (train-of-four).
Leczenie pooperacyjne
Pierwsze godziny po operacji, bez względu na jej charakter i rozległość oraz rodzaj znieczulenia chory powinien spędzić
w warunkach intensywnego nadzoru i monitorowania ważnych

funkcji życiowych. Powszechnie
akceptowanym i często stosowanym sposobem jest pobyt w sali
wybudzeń, znajdującej się na
bloku operacyjnym. Jeśli przebieg znieczulenia i operacji nie
był powikłany, po okresie obserwacji i przy braku komplikacji
chory może być przekazany na
salę pooperacyjną „rodzimego”
oddziału. W razie powikłań i objawów niewydolności układu oddechowego, układu krążenia czy
układu wydalniczego może być
przekazany do Oddziału Intensywnej Terapii w celu dalszego
leczenia. Jeżeli wczesny przebieg
pooperacyjny nie jest powikłany, leczenie planowo prowadzone jest w oddziale zabiegowym.
Bardzo korzystny dla pacjenta
scenariusz, to niepowikłany przebieg około i pooperacyjny oraz
jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji. ■
dr n. med. Ryszard Golański
Opracowano na podstawie:
Reinhard Larsen Anestezjologia, redakcja
wydania III polskiego Andrzej Kȕbler, Elsevier
Urban i Partner, Wrocław 2013
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Czym obdarzam,
co otrzymuję
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– refleksje na początek
i na koniec roku

Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło,
które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać
Marek Aureliusz

D

o pierwszego artykułu,
wysłanego do Aptekarza
Polskiego w 2009 roku,
przylgnął w mojej pamięci taki
obraz – do dużej pustej skrzyni
wrzucam piłeczkę i słyszę odgłos
jej wpadania, słyszę, bo jest wokół
niej dużo wolnego miejsca. Kiedy w roku 2016 piszemy ostatni
tekst, to już nie wrzucam go do
tej skrzyni, ale wkładam z dużą
uwagą, bo brakuje wolnej przestrzeni. Szukam tej przestrzeni
i stwierdzam, że musi nastąpić
zmiana kierunku, że nadszedł czas
wybierania. Jest takie zdanie (dla
mnie bardzo ważkie) – Tyle możesz dać innym, ile sam posiadasz.
Zadaję sobie pytanie, jak na drodze dawania, dzielenia się refleksją z czytelnikami, zwiększył się
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

stan naszego posiadania. Co wyraźniej, mocniej sobie uświadomiłyśmy, na ile wchodzenie w przestrzeń apteki wpłynęło na szersze,
głębsze rozumienie świata.
Dawanie i branie. W naturze
przeciwstawne orientacje zawsze
utrzymywane są w równowadze.
Na gruncie relacji międzyludzkich
to prawo również znajdzie swój
wyraz w zachowaniu harmonii
między dawaniem i braniem. Co
chciałyśmy dać, a co zyskałyśmy?
Ewo, jest druga połowa
2010 roku. Od tej chwili będę
miała przyjemność wspólnego,
razem z Tobą, przygotowywania
artykułów do Aptekarza Polskiego. Obraz, który noszę w sobie,
to obraz niepokoju – czy dam

radę być twórczym, refleksyjnym,
rzetelnym partnerem w tym działaniu? Czy odnajdę w sobie takie
refleksje, które będą ważne dla
czytelników Aptekarza Polskiego,
czy wystarczy mi doświadczeń,
aby dojrzale i w wyważony sposób odnosić się do zgłaszanych
przez nich potrzeb, problemów.
Co aptekarze chcieliby odnaleźć
w zakładce „W aptece”? Czy my,
nie będąc aptekarzami, będziemy
umiały tym oczekiwaniom sprostać?
Za chwilę skończy się rok
2015. Odczuwam wzruszenie.
Kończy się nie tylko rok. Pierwsza
refleksja dotyczy upływu czas.
Druga – to poczucie jego dobrego wykorzystania. Pytania, które
zadałam sobie w 2010 roku, wskazały mi drogę postępowania. Pracować rzetelnie i odpowiedzialnie,
dotrzymywać wyznaczonych terminów. To, co się przydarza w życiu osobistym i w zawodowym, reflektować „tu i teraz” oraz wtedy,
►
gdy emocje już opadną. Pozwolić
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sobie na wysłuchanie opinii innych. Uznać, że doświadczenia naszej zawodowej drogi mają szerszy charakter i mogą być cenne
dla kogoś, kto wykonuje zupełnie
inną pracę. Sentencja Marka Aureliusza, którą zamieściłyśmy w jednym z pierwszych wspólnych artykułów, a która dziś rozszerza tytuł,
staje się sentencją prawdziwą.
Magdo, Panie Redaktorze,
Czytelniku! Adresuję wspólnie, bo
to właśnie odbiorcy (ty, Madziu
i Pan Redaktor – zawsze pierwsi) są najważniejsi w obdarzaniu
i obdarowywaniu. Pozwoliliście,
aby mój „stan posiadania” umocnił się w przekonaniu, iż mimo,
że wokół coraz mocniej rozkwita
(a właściwie panoszy się) powierzchowne opisywanie zjawisk i zatrzymywanie się na tym, co zewnętrzne, to są osoby, które chcą
sięgać głębiej i dostrzegać istotę
rzeczy.
Ewo, kiedy myślę o dawaniu i otrzymywaniu, nie mogę
pominąć doświadczeń wspólnej
pracy. Wzajemnego dzielenia się
pomysłami i spostrzeżeniami. To,
co było dla mnie bardzo ważne
– obdarzania się energią i siłą.
Wspólnego, wielogodzinnego
przeczesywania się przez książki
specjalistyczne, artykuły popularnonaukowe – tak, aby nasze rozważania wzbogacić o cenne fakty,
sprawdzone opinie, wyniki badań
specjalistów. Wspólne wertowanie
własnych notatek. Ustalanie treści kolejnych artykułów i ich ostatecznej wizji. Nasza wspólna praca
staje się dla mnie, po raz kolejny,
okazją do czerpania z Twojej mądrości i rozwagi. W tym ostatnim
artykule nie może więc zabraknąć
kierowanych do Ciebie słów podziękowania oraz słów wdzięczności dla pana Redaktora i Czytelników. I za okazane niegdyś
zaufanie, i za ten wspólny czas.

36

Zaufanie i wspólny czas
(dobro, którego doświadczyłam
również od Ciebie, Magdo) kieruje
moją myśl na poczucie wspólnoty zawodowej. Moja wewnętrzna
strefa posiadania (jestem pewna,
że Twoja również) wzbogaciła się
o refleksję, że kodeksy etyki regulujące zawodowe funkcjonowanie, przynależność do organizacji
zrzeszających przedstawicieli danego zawodu, mimo, że naznaczone wieloma skazami, służą
wspólnocie. Czynią ją silniejszą.
Chcę się podzielić jeszcze
jednym dobrem, którego doświadczyłam – „ponadzawodowość” wartości. To może dziwne
słowo, ale nie znajduję innego na
opisanie rzeczy. Wartość, czyli to,
co naprawdę cenne. Cenne nie
przez wysoką wartość materialną, lecz przez atrybut nieprzemijalności – dobro, uważność, szacunek, dostojność, godność są
uniwersalne. Umiejscowienie ich
w przestrzeni apteki tylko wyostrzyło ich powszechny charakter.
Ewo, kiedy podsumowuję
mijające lata, nie mogę pominąć
wartości stałego doskonalenia
się. Przede wszystkim – uważne
obserwowanie rzeczywistości.
Nagle okazuje się, że przecież
znamy wielu aptekarzy – to nasi
najbliżsi, przyjaciele, sąsiedzi. Inaczej już czujemy się w przestrzeni
apteki. Przez te lata będzie ona
nie tylko miejscem, w którym kupujemy leki, otrzymujemy poradę
i dodatkowe wskazówki. Staniemy
się bardziej uważnymi pacjentami
i z niemal dziennikarską dociekliwością będziemy notować w sobie (czasami notować dosłownie)
sytuacje, których jesteśmy albo
podmiotami, albo świadkami.
Wszystko może być punktem
wyjścia do szerszych refleksji. To,
co dotychczas było tylko jednostkowym wydarzeniem, teraz staje
się sygnałem pewnych mechani-

zmów, zależności lub uwarunkowań. Pytanie „O czym to świadczy, czy warto przyjrzeć się temu
dokładniej, co może posłużyć
aptekarzowi” coraz częściej towarzyszy naszym wizytom w aptece.
Nie mówiąc już o tym, jak inaczej
odczytujemy pracę farmaceuty.
Jeszcze mocniej zaznacza się to,
jak profesjonalnie, z cierpliwością
i z uprzejmością, a jednocześnie
rzetelnością pracują aptekarze.
I przekonanie, poparte już
teraz doświadczeniem opisanej pracy, że „uczenie się przez
całe życie” może być świadomie
przyjętą przez nas postawą wobec tego, co nas spotyka i wobec
propozycji, które otrzymujemy.
Wzmocniło się we mnie przeświadczenie, że swoje umiejętności można wykorzystywać na
tych polach, których wcześniej
nie braliśmy pod uwagę. Nie ma
umiejętności zmarnowanych. Każda z nich buduje ocenę, poczucie
sprawstwa i przede wszystkim
konkretne kompetencje. Ważny
jest dla mnie także wysiłek włożony w wywiązanie się ze zobowiązania. Coraz bardziej doceniam
odpoczynek po czasie przeżytym
w sposób pracowity i pełny. Jeszcze raz okazuje się, że doświadczenie pracy rozwija w nas i profesjonalistę, i osobę.
Doświadczenie wypełniania
przestrzeni własnej i cudzej myśli
jest bezcenne. Comiesięczne zobowiązanie do napisania artykułu nie pozwoliło w tej materii na
lenistwo.
Redaktorowi Naczelnemu,
całej Redakcji i wszystkim Czytelnikom dziękujemy za mobilizację
do ciągłego rozwoju i życzymy
w Nowym Roku 2016 i w każdym
następnym wszelkiego dobra. ■
Z wyrazami najgłębszego szacunku
Ewa Sitko i Magdalena Bucior
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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Dyrektywa unijna
ws. leków sfałszowanych
lub podrobionych
oraz ogólnoeuropejski
system informatyczny
weryfikacji leków
Leki podrobione lub sfałszowane stanowią poważne
zagrożenie dla systemów ochrony zdrowia w krajach
członkowskich Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich
lat znacznie wzrosła liczba zatrzymanych podrobionych leków w trakcie kontroli celnych na granicy UE.
Dyrektywa unijna w sprawie uniemożliwienia wprowadzania do legalnego obrotu leków sfałszowanych lub podrobionych (Anticounterfeiting Directive) wprowadza zharmonizowane, ogólnoeuropejskie procedury i środki bezpieczeństwa,
które zapewnią, że tylko wysokiej jakości leki będą dostępne
dla pacjentów w legalnym systemie dystrybucji hurtowej i detalicznej. Dyrektywa zawiera zapisy dotyczące systemu weryfikacji autentyczności leków, jak również poprawy skuteczności kontroli pośredników w systemie
dystrybucji oraz identyfikacji legalnych aptek internetowych.
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

Uchwalona dyrektywa została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym UE już kilka lat temu
– w dniu 1 lipca 2011 r. Jednak
dyrektywa przewiduje, że szczegóły techniczne ogólnoeuropejskiego systemu informatycznego
weryfikacji leków zostaną określone w trybie Aktów delegowanych opracowanych przez Komisję Europejską w drodze konsultacji z zainteresowanymi podmiotami i organizacjami. W dniu 2
października 2015 r. opublikowana została przez Komisję Europejską ostateczna wesja Aktów delegowanych, która zostanie przyjęta przez Parlament Europejski
i opublikowana najprawdopo-

dobniej w połowie lutego 2016
r. Ponieważ Dyrektywa przewiduje 3-letni okres na wdrożenie
ogólnoeuropejskiego systemu informatycznego weryfikacji leków
od daty publikacji Aktów delegowanych przez Parlament Europejski, pełna funkcjonalność europejskiego repozytorium danych (EU Central hub) oraz narodowych systemów weryfikacji leków powinna zostać osiągnięta do połowy lutego 2019 r.
Wyjątek stanowić będą systemy
weryfikacji leków w Belgii, Włoszech i w Grecji, które będą musiały zostać zintegrowane z europejskim repozytorium danych do
połowy lutego 2025 r. Ten wydłużony czas implementacji systemu
w tych krajach wynika z faktu,
że funkcjonują już w nich systemy weryfikacji leków i będą one
musiały zostać dostosowane do
nowych wymagań określonych
►
w Aktach delegowanych.
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Od roku 2013 prowadzone
były intensywne prace nad utworzeniem europejskiego repozytorium danych, z którego unikalne
numery seryjne leków będą przesyłane do systemów narodowych
i regionalnych. Efektem tych działań było osiągnięcie pełnej funkcjonalności przez europejskie repozytorium danych (EU Central
hub) w lipcu 2015 r.
Zarówno osiągnięcie pełnej
funkcjonalności europejskiego repozytorium danych, jak i publikacja przez Komisję Europejską treści Aktów delegowanych, która zawiera szczegóły techniczne dotyczące ogólnoeuropejskiego systemu weryfikacji leków, znacznie zintensyfikowały prace w wielu krajach europejskich nad tworzeniem systemów narodowych,
które będą zarządzane przez National Medicines Verification
Organisation (NMVO). Naczelna Izba Aptekarska jest od maja 2015 r. aktywnie zaangażowana
w pracach przy tworzeniu NMVO
w Polsce, w szczególności biorąc
udział w cyklicznych posiedzeniach grupy roboczej, której jednym z głównych zadań jest opracowanie statutu NMVO w Polsce.
W pracach grupy roboczej NMVO
bardzo istotną rolę odgrywa wieloletnie doświadczenie Departamentu Spraw Zagranicznych NRA
w pracach przy tworzeniu europejskiej organizacji weryfikacji leków European Medicines Verification Organisation (EMVO),
ponieważ wiele uzgodnień i dokumentów, opracowanych na poziomie europejskim, jest wykorzystywanych przy tworzeniu NMVO
w Polsce. Szczególnie, że na poziomie europejskim osiągnięto
porozumienie zapewniające odpowiednią pozycję farmaceutów w systemie weryfikacji leków
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oraz bezpieczeństwo gromadzonych w systemie informatycznym
danych dotyczących wydawanych
leków w aptekach.
Utworzenie narodowych systemów weryfikacji leków w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ogólnoeuropejskiego systemu weryfikacji leków, ponieważ dane zawierające unikalne
numery seryjne leków przekazywane przez producentów i podmioty odpowiedzialne do europejskiego repozytorium danych
będą w tym repozytorium przechowywane tylko przez krótki
czas i następnie będą przesyłane
do narodowych oraz regionalnych
systemów weryfikacji leków. Weryfikacja autentyczności leków
będzie przeprowadzana przez
narodowy system weryfikacji
leków w poszczególnych krajach. Dlatego tak duże znaczenie ma zaangażowanie Naczelnej Izby Aptekarskiej w pracach
nad utworzeniem NMVO w Polsce. Wyjątkowo ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa
danych transakcyjnych aptek oraz
odpowiednia integracja systemu
informatycznego weryfikacji autentyczności leków z systemami
informatycznymi funkcjonującymi w aptekach.
Wdrożenie sprawnie funkcjonującego systemu weryfikacji leków w Polsce będzie miało również istotne znaczenie dla
wzmocnienia pozycji zawodowej farmaceutów, ponieważ tylko
w aptekach będzie sprawdzana
autentyczność wydawanych leków. Obecnie weryfikacja autentyczności będzie dotyczyła praktycznie wszystkich leków wydawanych na receptę oraz preparatów OTC zawierających omepra-

zol. Można się jednak spodziewać, że w przyszłości systemem
weryfikacji będzie objęta również
znaczna ilość preparatów OTC,
ponieważ – jeśli pozostawiona będzie pewna grupa preparatów bez możliwości weryfikacji
ich autentyczności – to w oczywisty sposób fałszerze leków skierują swój wysiłek na podrabianie leków nie objętych systemem
weryfikacji autentyczności. Objęcie systemem weryfikacji znacznej liczby preparatów OTC będzie
również miało istotny wpływ na
ograniczenie sprzedaży pozaaptecznej w Polsce, ponieważ procedury i koszty związane z wdrożeniem tego systemu mogłyby
skutecznie zniechęcić np. supermarkety, kioski, stacje benzynowe i pozostałe placówki
tego typu do zajmowania się
dystrybucją pozaapteczną leków OTC oraz suplementów
diety.
Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia dotyczące
utworzenia ogólnoeuropejskiego
systemu weryfikacji leków, którego techniczną część stanowi system informatyczny umożliwiający sprawdzanie autentyczności produktów leczniczych w systemie dystrybucji. Celem weryfikacji jest zapewnienie, że każde opakowanie leku pochodzi
od autoryzowanego producenta.
Struktura ogólnoeuropejskiego systemu weryfikacji leków
oparta będzie na modelu europejskiego repozytorium unikalnych kodów leków (EU Central hub) połączonego z systemami narodowymi lub regionalnymi.
We r y f ik a cja p ol e ga na
sprawdzeniu, że unikalny numer
seryjny umieszczony na opakowaniu leku jest zgodny z odpoAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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wiednim numerem dostarczonym
przez producenta leku i przechowywanym w przewidzianej do tego celu bazie danych.
W trakcie wydawania leku aptekarz będzie wczytywał
w aptece przy pomocy skanera
unikalny numer seryjny leku, następnie numer ten będzie przesyłany przez łącze internetowe z apteki do bazy danych narodowego
systemu weryfikacji leków, w celu
przeprowadzenia weryfikacji. Jeśli numery na opakowaniu i numer w bazie danych będą zgodne,
oznacza to, że produkt leczniczy
jest autentyczny. Proces weryfikacji autentyczności leków jest analogiczny do weryfikacji transakcji
przeprowadzanych przy pomocy
kart kredytowych.
Unikalne numery seryjne
leków przekazywane przez producentów oraz podmioty odpowiedzialne do europejskiego re-

pozytorium danych (EU Central hub) będą w tym repozytorium przechowywane tylko przez
określony czas i następnie będą
przesyłane do systemów narodowych i regionalnych. Schemat takiego rozwiązania został przedstawiony poniżej.
Wdrożenie systemu weryfikacji leków ma istotne znaczenie
dla wzmocnienia pozycji zawodowej farmaceutów, ponieważ kluczowym elementem decydującym
o skuteczności systemu będzie
weryfikacja autentyczności leków
przeprowadzana w aptece, w momencie wydawania leków. Możliwa też będzie weryfikacja leków
w aptece w momencie przyjmowania dostawy z hurtowni oraz
wyrywkowa weryfikacja autentyczności leków w hurtowni. Aptekarze będą więc odgrywać kluczową rolę w tym systemie, a apteka będzie jedynym miejscem,

w którym pacjent otrzymując lek
będzie miał pewność, że jest on
autentyczny.
Istotny jest również fakt,
że opracowywany system będzie
też oferował dodatkowe możliwości, mające duże znaczenie dla
aptekarzy, np. informacja dotycząca terminów ważności leków w magazynie apteki i automatyczne ostrzeżenie w przypadku przeskanowania kodu leku
przeterminowanego lub z krótkim terminem ważności (matryca
2D będzie zawierać oprócz unikalnego numeru seryjnego również numer serii i datę ważności
leku oraz informację dotyczącą
refundacji). System ten może być
też w przyszłości zintegrowany z systemem recept elektronicznych oraz elektronicznych
kartotek pacjentów.
Unikalne numery leków
będą tworzone w oparciu o algo-

►

Ogólnoeuropejski system weryfikacji leków oparty na EU Central hub.
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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rytm liczb losowych, aby nie było
możliwe ich odgadnięcie. W celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przyjęto
założenie, że prawdopodobieństwo „odgadnięcia” właściwego unikalnego numeru seryjnego leku powinno być mniejsze niż 1/10000. Algorytm randomizacji powinien być na tyle skomplikowany, aby nie było
możliwe odgadnięcie numerów
seryjnych na podstawie dwóch
lub większej liczby próbek. Przyjmując takie rozwiązanie podmiot,
który chciałby podrabiać leki objęte systemem weryfikacji leków
miałby dwie możliwości:
• skopiować unikalne numery
seryjne lub
• ukraść zestaw unikalnych numerów seryjnych na skutek
włamania do bazy danych
przechowującej te numery lub
od pracownika posiadającego
dostęp do tych numerów.

Pierwszy przypadek jest teoretycznie możliwy, jednak będzie mało atrakcyjny dla fałszerzy, ponieważ wymagałby np.
sfotografowania każdego oryginalnego opakowania leku, a wydanie leku podrobionego musiałoby nastąpić, zanim zostanie wydany autentyczny lek z tym numerem seryjnym. W przypadku kradzieży oryginalnych leków
prawdopodobnie bardziej opłacalna byłaby próba sprzedaży
tych skradzionych leków, niż wykorzystanie numerów ze skradzionych opakowań do podrabiania leków.
Teoretycznie unikalne numery seryjne leków mogłyby być
też skradzione wykorzystując np.
włamanie do bazy danych, ale
również w tym przypadku fałszerze musieliby wyprodukować
i sprzedać podrobione leki – zanim kradzież numerów zostanie
wykryta lub zostaną wydane autentyczne leki z tymi numerami.

W obydwu przypadkach
ryzyko i koszty podrabiania leków uległyby znacznemu zwiększeniu. Ponadto skuteczność systemu, którego założenia zostały określone w Dyrektywie unijnej, polega na tym, że nawet jeśli do legalnego obrotu przedostałyby się jakieś leki podrobione, to zostaną wykryte w aptece
w momencie weryfikacji autentyczności leku i nie zostaną wydane pacjentom. Należy wziąć
jedynie pod uwagę, że w sytuacji, kiedy hurtownie nie będą skanować każdego opakowania leku (będą prowadzić jedynie wyrywkowe kontrole autentyczności), istnieje teoretyczna możliwość, że jakieś podrobione leki
mogłyby być w obrocie do momentu ich weryfikacji w aptece
w trakcie wydawania leku. Dlatego podstawą funkcjonowania
tego systemu będzie weryfikacja w momencie wydawania leku w aptece.

System weryfikacji leków oparty na unikalnych numerach seryjnych w postaci matrycy 2D
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Rynek leków
Poniżej przedstawiony został schemat implementacji systemu weryfikacji leków w aptece.
Dla aptekarzy bardzo ważna
jest kwestia, co się będzie działo z danymi przesyłanymi przez
apteki do systemu weryfikacji autentyczności leków. Dotyczy to przede wszystkim zagadnienia własności i praw dostępu
do wygenerowanych danych oraz
ich anonimizacji. Szczególnie, że
efektem funkcjonowania tego systemu będzie również
tworzenie bazy danych wydawanych leków o dużej wartości rynkowej. Wszystkie dane osobowe pacjentów gromadzone w systemie będą podlegały ochronie danych osobowych
obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z dotychczas
podjętymi ustaleniami generowane dane będą należały do tych
podmiotów, które je generują.
Tak więc dane transakcyjne generowane przez apteki będą własnością aptekarzy. Jednak w pewnych przypadkach będzie możliwość dostępu do danych dotyczących wydanych leków przez
uprawnione podmioty dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów – np. w przypadkach wycofywania pewnych serii leku z obrotu. Będzie się to jednak odbywać zgodnie ze ściśle określonymi procedurami. ■
mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA
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Warto wiedzieć

„Medycyna nie jest handlem i nigdy nim nie
będzie, albowiem dla jej uprawiania konieczne są
cechy oddania i dobroci, które nie stanowią artykułów
sprzedawanych na ladzie sklepowej.”
Na choroby są sposoby to zbiór aforyzmów,
przysłów i cytatów o medycynie, autorstwa Zbigniewa
Bukowskiego, w którym każdy Czytelnik znajdzie
inspirującą myśl. ■
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Listopad 2015:
+3,74% mniejsza dynamika,
ale wciąż rośnie
Rynek apteczny w listopadzie 2015 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 450 mln
PLN. Jest to o 88 mln PLN (+3,74%) więcej
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Natomiast w porównaniu do października
2015 r. wartość sprzedaży zmniejszyła się
aż o 248 mln PLN (-9,18%).

L

istopad utrzymał trend wzrostowy dla rynku względem analogicznego okresu ub. r.
Wartość sprzedaży rynku aptecznego liczona od początku roku była o 1 338 mln PLN wyższa
od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięczny wzrost wyniósł 121,6 mln PLN). Rynek apteczny
osiągnął wzrost w tym okresie o 5,19%.

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 listopadzie 2015 r. wartość sprzedaży
dla statystycznej apteki wyniosła 168,0 tys. PLN.
Wartość sprzedaży statystycznej apteki była wyższa
o 2,0 tys. PLN (+1,20%) od wartości z listopada 2014
r. Natomiast względem października 2015 r. nastąpił
spadek wartości o 17,5 tys. PLN (-9,43%).
Po jedenastu miesiącach bieżącego roku średniomiesięczny wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki wyniósł 2,23 tys. PLN i był o 1,32% większy wobec takiego samego okresu ub. r. Analogicznie dla całego rynku wzrost ten wyniósł 5,19%.
Średnia cena produk tów spr zedawanych w aptekach w listopadzie 2015 r. wyniosła
17,32 PLN. W porównaniu do listopada 2014 r. cena
wzrosła o 3,88%, a wobec poprzedniego miesiąca
bieżącego roku zwiększyła się tylko o 0,25%. Od początku obecnego roku średnia cena dla statystycznej
apteki wzrosła o 3,54% wobec średniej ceny z analogicznego okresu ubiegłego roku.
Marża apteczna była tylko o 0,03 pp niższa
od marży z listopada 2014 r. Względem października br. marża zwiększyła się o 0,25 pp. Średnia marża w okresie od stycznia do listopada br. była na poziomie 25,89%, tj. o 1,31 pp mniej od marży za ana-

logiczny okres 2014 r. W przypadku marży aptecznej wciąż utrzymuje się trend, iż w każdym dotychczasowym miesiącu br. marża apteczna była niższa
od marży z analogicznego miesiąca ub. r.

Pacjent
W listopadzie 2015 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 390 pacjentów. To o 2,11% więcej
niż w analogicznym okresie ub. r. Liczba pacjentów
była natomiast niższa o 11,02% niż w poprzednim
miesiącu br. Średnia z jedenastu miesięcy bieżącego
roku to 3 442 pacjentów na miesiąc. Była ona niższa
o 0,58% od średniej liczby pacjentów odwiedzających apteki w analogicznym okresie ub. r.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca
na pacjenta wyniosła w listopadzie 49,56 zł i była o 0,88% niższa niż w listopadzie ubiegłego roku
(50,00 zł). Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku (48,69 zł) wartość ta wzrosła o 1,79%.
Średnia wartość sprzedaży na pacjenta za okres od
stycznia do listopada 2015 r. była wyższa o 1,88%
wobec analogicznego okresu 2014 r.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w listopadzie br. wyniósł 30,84%
Wskaźnik ten był większy o 0,41 pp niż w październiku 2015 r. Udział pacjenta w dopła-

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

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

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

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2014

Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi statystyczną aptekę w roku 2015 to 41 609. Będzie ich o 0,4% mniej niż w ub. r. Średnio (prognoza) w aptece pacjent wyda podczas jednej transakcji 49,63 PLN (+1,5%), a za jedno opakowanie zapłaci
16,95 PLN, tj. o 2,7% więcej niż ubiegłym roku.
Prognozowana marża apteczna wyniesie na
koniec roku 25,94% i będzie o 3,2% niższa od marży za rok 2014.
dr Jarosław Frąckowiak
Prezes PharmaExpert

Fot. Fotolia.com

cie do leków refundowanych był o 2,04 pp większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku.
W listopadzie pacjenci wydali na leki refundowane
283,8 mln PLN, tj. o 20,7 mln PLN mniej niż miesiąc
wcześniej oraz o 30,3 mln PLN więcej niż w listopadzie 2014 r.
W listopadzie pacjenci zapłacili 74,03% z 2 450
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja
ze strony Państwa). Względem października 2015 r.
udział ten zmniejszył się o 0,17 pp, a wartościowo
wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzedniego miesiąca o 188,1 mln PLN. W listopadzie pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach blisko 1 814 mln PLN. To o 78,5
mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.
Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,56 pp
wyższy od udziału z listopada 2014 r.

Prognoza
Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) blisko 29,9 mld PLN i będzie wyższa o 4,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast
przewidywana wartość refundacji leków na koniec
2015 r. wyniesie prawie 7,9 mld PLN, tj. o 3,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – LISTOPAD 2015
W listopadzie 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 68 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych
obejmują 34 jednostki klasyfikacyjne 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 listopadzie 2015 r.”
został opublikowany przez Urząd 10 grudnia 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: Gerdin (S-Lab) w receptowych
dawkach 20 mg i 40 mg to rozszerzenie względem
zarejestrowanego wcześniej bezreceptowego preparatu Gerdin Max w dawce 20 mg. Zarejestrowano 43 marki 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 (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
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

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 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 Prazo►
pant (Actavis).
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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), Gerdin Max (S-Lab),
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 pojawiło się jeszcze w obrocie 5 leków: Panprazox (Polpharma), Pantoprazol
Accord (Accord Healthcare), Pantoprazole Agila
(Agila Specialties), Pantoprazol-Ratiopharm (Farmaprojects), Pantoprazol Sun (Sun Pharmaceutical
Industries).
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
(Gerot), 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).
A02BX – Inne środki stosowane w chorobie
wrzodowej i chorobie refluksowej przełyku
Bismuth oxide: Ulcamed (Krka) to 1. zarejestrowany lek zawierający dicytrynian tripotasu-bizmutu
odpowiadający dawce 120 mg tlenku bizmutu. Ulcamed jest wskazany do stosowania w leczeniu
choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy; pomoc46

niczo w eradykacji Helicobacter pylori w skojarzeniu z innymi lekami; w zapaleniu błony śluzowej żołądka związanym z zaburzeniami dyspeptycznymi,
gdy pożądana jest eradykacja Helicobacter pylori.
A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych;
A03AD – Papaweryna i jej pochodne
Drotaverine: Spastyna i Spastyna Max (Hasco-Lek) to 5. zarejestrowana marka drotaweryny. Do
sprzedaży wprowadzono 3 marki Galospa (Galenus), No-Spa tabl. (Sanofi-Aventis), No-Spa ampułki (Chinoin), No-Spa Forte (Chinoin), od stycznia
2012 No-Spa Comfort (Sanofi-Aventis), od grudnia
2012 No-Spa Max (Chinoin; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą No-Spa Forte) i od kwietnia 2015 Deespa (Polpharma; lek wprowadzony
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Desparin). Nie
pojawił się jeszcze na rynku preparat Novia Forte
(Sun-Farm).
A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez
dodatku innych substancji oraz jej połączenia
z witaminami B6 i B12; A11DB – Witamina
B1 w połączeniu z witaminą B6 i/lub witaminą
B12
Thiamine+pyridoxine+cyanocobalamin: Pronerv
(TAK Pharma) w postaci iniekcyjnej to 2. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży od grudnia 2010 wprowadzono doustny Neurovit
(G.L. Pharma).
B – Krew i układ krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05A – Krew i preparaty krwiozastępcze;
B05AA – Substytuty krwi i frakcje białek osocza krwi; B05AA02 – Inne frakcje białkowe
osocza
Plasma proteins: octaplasLG (Octapharma) to 1.
zarejestrowany lek zawierający białka osocza ludzkiego, dostarczany w wersjach odpowiednich dla
poszczególnych grup krwi. Średnia całkowita zawartość białek wynosi 58 mg/ml, 50% stanowią albuminy (29 mg/ml), immunoglobuliny klasy G, A i M
obecne są na poziomach odpowiednio 8,1 mg/ml,
1,6 mg/ml i 0,8 mg/ml.
Wskazania do stosowania preparatu octaplasLG:
• złożone niedobory czynników krzepnięcia, takie
jak koagulopatia z powodu ciężkiej niewydolności
wątroby lub masywna transfuzja;
• terapia zastępcza w niedoborach czynników
krzepnięcia, gdy nie można zastosować koncentraAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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tu określonego czynnika krzepnięcia (np. czynnika
V lub czynnika XI) albo w stanach nagłych, kiedy
niemożliwe jest precyzyjne laboratoryjne postawienie rozpoznania;
• szybkie odwracanie działania doustnych leków
przeciwkrzepliwych (pochodnych kumaryny lub indanedionu), gdy nie można zastosować koncentratu kompleksu protrombiny albo gdy poziom witaminy K jest zbyt niski z powodu niewydolności wątroby lub w stanach nagłych;
• potencjalnie niebezpieczne krwotoki podczas leczenia fibrynolitycznego, przy zastosowaniu np.
tkankowych aktywatorów plazminogenu, u pacjentów, którzy nie odpowiadają na środki konwencjonalne;
• zabiegi terapeutycznej wymiany osocza, włączając zabiegi w zakrzepowej plamicy małopłytkowej
(TTP).
C – Układ sercowo-naczyniowy
C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AX – Inne leki rozszerzające
naczynia obwodowe
Ginkgo bilobae folii extractum: Ginkofar Intense
(Biofarm) zawierający 120 mg wyciągu oraz Ginkofar Extra (Biofarm) zawierający 240 mg wyciągu
to rozszerzenie względem preparatów Ginkofar,
Ginkofar Forte i Ginkofar Max zawierających odpowiednio 40 mg, 80 mg i 114 mg wyciągu. Zarejestrowano 5 leków z wyciągiem z liści miłorzębu
japońskiego. Do sprzedaży wprowadzono 5 marek
leków: Bilobil, Bilobil forte i od sierpnia 2012 Bilobil Intense (Krka), Ginkgofol (Labofarm), Ginkofar,
Ginkofar forte i od maja 2013 Ginkofar Max (Biofarm), Tanakan (Ipsen) i od sierpnia 2012 Bilomag
(NP Pharma).
Skreślono z Rejestru: Flavobil (Medana Pharma; lek
był obecny na rynku), Ginkgomax (Dansk Droge),
Herbabiloba (Herbapol Poznań), Tebokan (Schwabe; lek był wprowadzony do obrotu pod wcześniejszą nazwą Memoplant).
Ponadto na rynek wprowadzono co najmniej 21
marek suplementów diety o podanym składzie
(podkreślono aktualnie obecne na rynku farmaceutycznym): Apteo Ginkgo biloba (Synoptis), Billoactiv (Madson Natural 3D), Bilobal (Farmapia), Bio-Biloba (Pharma-Nord), Dr.Max+ Ginkgo biloba (Dr.
Max), Gincomax (BS Farm), Ginkgo biloba (Solgar),
Ginkgo biloba (Now Foods), Ginkgo biloba i Ginkgo biloba forte (Ozone), Ginkgo biloba (Domowa
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

Apteczka), Ginkgo Generica, Ginkgo Intensiv (Naturell), Ginko-Bio (Biomed Warszawa), Ginkobon
forte (Bonimed), Ginkodiag (Diagnosis), Ginkoflav
forte (Olimp Labs), Ginkomax (Esi), Ginkosal Forte (Salvum), Labovital Ginkgo (Optivit), Vitrum Memory (Unipharm), Zioła w tabletkach Ginkgo biloba
(Colfarm).
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory badrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne; C07AB52
– Metoprolol w połączeniach
Metoprolol+ivabradine: Implicor (Servier) w 2 zestawieniach dawek to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Implicor jest wskazany, jako terapia zastępcza, w objawowym leczeniu przewlekłej,
stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych pacjentów
z prawidłowym rytmem zatokowym, którzy stosują
jednocześnie metoprolol i iwabradynę w takich samych dawkach, ale w oddzielnych preparatach.
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B - Środki wpływające na stężenie
lipidów w połączeniach; C10BX - Inhibitory
reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu
A w innych połączeniach; C10BX11 – Atorwastatyna, amlodypina i peryndopryl
Atorvastatin+amlodipine+perindopril: Triveram
(Servier) w 5 zestawieniach dawek to 1. zarejestrowana marka leków o podanym składzie.
Triveram jest wskazany w leczeniu substytucyjnym
nadciśnienia tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej, powiązanej z pierwotną
hipercholesterolemią lub hiperlipidemią mieszaną, u dorosłych pacjentów skutecznie leczonych
atorwastatyną, peryndoprylem i amlodypiną, podawanymi jednocześnie w tych samych dawkach jak
w produkcie złożonym.

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: Akraz (Famy
Care) to 38. zarejestrowana marka środków anty►
koncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzeda47
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ży wprowadzono 20 marek tych środków: Yasmin
(Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od
grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela
(Exeltis Poland), Midiana (Gedeon Richter Polska)
i Naraya (Exeltis Poland), 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 (Exeltis
Poland), 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
(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), Baradly (Adamed), Belusha (Gedeon Richter), Drosfemine, Drosfemine forte i Drosfemine mini (Sun-Farm), Elda (Famy Care), Femilux (Egis), Flexyess
(Bayer), Hastina 21 (Axxon), Hastina 21+7 (Axxon),
Hastina 24+4 (Axxon), Hastina Forte 21 (Axxon),
Hastina Forte 21+7 (Axxon), Lalea (Famy Care),
Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Gedeon Richter), Maginon (Medreg),
Modolew (Adamed), Palandra (Bayer), Xanthadu
(Adamed).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu.
Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg
etynylestradiolu zawierają: Akraz (z placebo), Aliane, Altforalle (z placebo), Aneea, Belusha (z placebo), Cleodette, Cleonita (z placebo), Daylette
(z placebo), Drosfemine (z placebo), Drosfemine
mini, Femilux (z placebo), Elda (Famy Care), Flexy48

ess, 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), Lalea (Famy Care), Lesine, Lulina, Midiana,
Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.
G03AA16 – Dienogest i etinylestradiol
Dienogest+ethinylestradiol: Astha (Axxon) to 11.
zarejestrowana marka środka o podanym składzie.
Do sprzedaży wprowadzono 5 preparatów: Jeanine
(Bayer), od grudnia 2010 Atywia (Exeltis Poland),
od sierpnia 2012 Bonadea (Zentiva), od marca
2013 Dorin (Sun-Farm) i od września 2013 Dionelle
(Kade). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Aidee (Cyndea), Diener (Alvogen), Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil (Pharbil Waltrop), Omisson
(Egis), Omisson Daily (Egis; z placebo) i Sibilla
(Gedeon Richter Polska).
G03AC – Progestogeny
Desogestrel: Desandrelle (Sandoz) to 13. 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: Desirett (Exeltis Poland),
Dezogestrel Besins, Dezogestrel Famy Care, Lemena (Axxon), Seculact (Zentiva). Skreślono z Rejestru: Suzette (Teva).
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji
Ceftazidime: Ceftazidime Hospira to 5. zarejestrowana marka ceftazydymu. Do sprzedaży wprowadzono 3 leki: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od października 2011
Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi).
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidim MIP
Pharma.
Skreślono z Rejestru: Ceftagen (Stragen; lek był
obecny na rynku od kwietnia 2010), Ceftazidime
Pfizer, Mirocef (Teva Kraków), Zefadym (Actavis;
lek był obecny na rynku od września 2010).
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XX –
Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: Linezolid Krka to 11. zarejestrowana
marka linezolidu, a Linezolid Adamed w postaci
tabletek powlekanych to rozszerzenie względem
zarejestrowanych wcześniej wlewów dożylnych.
Na rynek wprowadzono 5 marek: Zyvoxid (Pfizer;
lek oryginalny), od maja 2014 Dilizolen (Glenmark),
od sierpnia 2014 Anozilad (Actavis), od lutego 2015
Linezolid Polpharma i od kwietnia 2015 Pneumolid (Alvogen). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży
Linezolid Adamed (lek iniekcyjny zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Gramposimide), Linezolid
Kabi (Fresenius Kabi), Linezolid Sandoz, Linezolid
Zentiva, Natlinez (Hospira). Skreślono z Rejestru:
Linezolid Teva.
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Voriconazole: Voriconazole Richter (Gedeon Richter Polska) i Voriconazole Actavis to odpowiednio
16. i 17. 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), Vopregin (Egis), Voriconazole Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Voriconazole Pharmathen), 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; J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Inosine pranobex: Groprinosin (Gedeon Richter Polska) w nowej postaci kropli to rozszerzenie
względem wprowadzonych wcześniej tabletek i syropu. Zarejestrowano 4 marki preparatów pranobeksu inozyny. Na rynek wprowadzono 4 marki:
Groprinosin i od listopada 2015 Groprinosin Baby
(Gedeon Richter Polska), Isoprinosine (EwopharAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

ma), od grudnia 2010 Neosine (Aflofarm) i od lipca
2015 Eloprine (Polfarmex).
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AA – Analogi
iperytu azotowego
Bendamustine: Bendamustine Glenmark to 10.
zarejestrowana marka bendamustyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: od marca 2011 Levact
(Astellas) i od lutego 2015 Bendamustine Accord
(Accord Healthcare). Nie pojawiły się jeszcze na
rynku: Bendamustine Actavis, Bendamustine Helm,
Bendamustine Intas, Bendamustine Stada, Ledufan (Egis), Lynetoril (Chiesi; lek zarejestrowany
pierwotnie przez firmę Helm pod nazwą Bendinfus)
i Rhomustin (Helm).
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny
Capecitabine: Capecitabine Fair-Med (Fair-Med
Healthcare) to 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono 15 marek: Xeloda
(Roche; lek oryginalny), od stycznia 2014 Capecitabine Accord i Capecitabine Zentiva, od marca 2014
Capecitabine Adamed (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Actabi) i Capecitabine Teva, od
kwietnia 2014 Capecitabine Actavis, Capecitabine
Glenmark i Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), od czerwca 2014 Capecitabine Medac, od sierpnia 2014
Xalvobin (Alvogen), od września 2014 Symloda
(SymPhar) i Vopecidex (PharmaSwiss), od lutego
2015 Cantaloda (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Lorpeda) i Capecitalox (Mylan)
oraz od kwietnia 2015 Capecitabine Polpharma.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Capecitabine
Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine
Sandoz, Capecitabine Strides (Strides Arcolab),
Capecitabine Sun, Coloxet (Egis).
Skreślono z Rejestru: Binoda (Alfred E. Tiefenbacher), Capecitabine Intas, Capestri (Strides Arcolab).
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XA – Związki platyny
Oxaliplatin: Oksaliplatyna medac w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem zarejestrowanej
wcześniej postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji. Zarejestrowano 10 marek oksaliplaty- ►
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ny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja
2008 Oxaliplatin Teva, od listopada 2011 Oxaliplatin
Kabi (Fresenius Kabi; preparat w postaci roztworu
został pierwotnie zarejestrowany pod nazwą Oxaliplatin Jubilant), od stycznia 2013 Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo
pod nazwą Platox) i od marca 2013 Oxaliplatinum
Accord (Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży
preparaty: Goxyral (Bioton), Oxaliplatin CSC (GP
Pharm), Oxaliplatin Strides (Strides Arcolab), Oksaliplatyna medac.
Skreślono z Rejestru: Eloxatin (Sanofi-Aventis),
Gessedil (Egis), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Mylan (Mylan; lek był obecny na rynku od
sierpnia 2009; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck), Oxaliplatin Stada, Oxaliplatinum
Winthrop (Sanofi-Aventis; lek obecny na rynku od
czerwca 2010), Sinoxal (Actavis).
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Imatinib: Imatynib Synthon i Imatynib Genthon
w postaci kapsułek to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych.
Zarejestrowano 26 marek imatynibu. Na rynek
wprowadzono 14 marek: Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 2013 Nibix (Adamed), od października 2013 Telux (Glenmark), od grudnia 2013
Imatinib Polfa (Polfa; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Imatinib Nobilus Ent), od lutego 2014
Imatenil (Biofarm) i Meaxin (Krka), od marca 2014
Imatinib Teva i Imatinib Zentiva, od maja 2014 Imakrebin (Alvogen), od lipca 2014 Imatinib Apotex, od
września 2014 Imatinib Actavis, od listopada 2014
Leutipol (Polpharma), od kwietnia 2015 Imatinib
Accord (Accord Healthcare) i od października 2015
Imatinib Medac.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid
(Egis), Imatinib Generics, Imatinib Glenmark, Imatinib Krka, Imatinib Mylan, Imatynib BioOrganics,
Imatynib Genthon, Imatynib Kiron, Imatynib Synthon, Imavec (Helm), Leuzek (Nobilus Ent), Tibaldix
(PharmaSwiss).
Skreślono z Rejestru: Imatinib Teva Pharmaceuticals, Kinacel (Celon).
L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym;
L02A – Hormony i środki o zbliżonym działaniu; L02AE – Analogi hormonu uwalniającego
gonadotropinę
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Leuprorelin: Lutrate Depot (Angelini) w dawce
22,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanej
wcześniej dawki 3,75 mg. Zarejestrowano 4 marki preparatów leuproreliny. Na rynek wprowadzono
formy iniekcyjne Lucrin Depot (AbbVie; lek oryginalny) i od marca 2008 Eligard (Astellas) oraz od
grudnia 2011 implant Leuprostin (Sandoz; preparat
zarejestrowany początkowo pod nazwą Leuprorelin
Regiomedica). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Lutrate Depot (CSC Pharmaceuticals Handels)
w dawce 3,75 mg. Skreślono z Rejestru Lucrin PDS
(AbbVie) w postaci mikrosfer do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
L02B – Antagoniści hormonów i środki o zbliżonym działaniu; L02BA - Antyestrogeny
Fulvestrant: Fulvestrant Sandoz to 2. zarejestrowana marka fulwestrantu. Do sprzedaży wprowadzono Faslodex (AstraZeneca).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibuprofen Mediceo i Ibuprofen Mediceo
Forte (Mediceo Pharma) w postaci zawiesiny to 40.
zarejestrowana marka ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostało wprowadzonych 20 marek: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek),
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm),
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom, Ibuprom Duo
i Ibuprom Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen
Express, Nurofen Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od maja
2006 Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm),
od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi
(Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser), od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od
stycznia 2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we
wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte),
od maja 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej pod
nazwą Nurofen Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma),
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Ibunin forte), od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek),
od lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od
lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Actavis; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od
grudnia 2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia
2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen
Express KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od
lipca 2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży
od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpuszczalny), od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps
(Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte Hasco, w maju 2015 zmiana
nazwy na Ibum Express, ale lek pod nową nazwą
jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od września
2014 Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Ibuprofen Generics i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek
wprowadzony na rynek od września 2009 przez firmę Polfarmex pod nazwą Aprofen) oraz od marca
2015 Ibufen Mini Junior (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D),
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca
2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik
2% i 4% (Teva; preparat zarejestrowany wcześniej jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva; zmiana nazwy na Modafen Baby, ale lek pod
nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży),
od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina
4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen
dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla
dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012
Brufen zawiesina 2% (BGP Products Poland), od
września 2012 Ibum forte o smaku malinowym
(Hasco-Lek), od maja 2013 Ibum forte o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od sierpnia 2013 MIG
dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca 2014 Ibufen dla dzieci
forte o smaku malinowym (Polpharma), od sierpnia
2015 Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy (Reckitt Benckiser) oraz od października 2015 Brufen Forte zawiesina (BGP Products Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Abfen
(BGP Products Poland; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Rockspring), Brufen
granulat musujący (BGP Products Poland), Buscofem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen
Max (APC Instytut), Ibalgin Rapid i Ibalgin Rapid
Forte (Zentiva), Ibufarmalid (Teva), Ibufen dla dzieci o smaku pomarańczowym (Medana Pharma),
Ibuprofen APC i Ibuprofen APC Max (APC Instytut), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen
Galpharm (Galpharm Healthcare), Ibuprofen Liderfarm (Farmalider), Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton), Ibuprofen Teva (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Irfen, a następnie Ibuprofen 123ratio), Ibuprom dla
dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom dla dzieci Forte
(US Pharmacia), Ifenin dla dzieci (Actavis), Modafen Junior (Zentiva), Nurofen Express Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Nurofen Caps), Tesprofen (APC Instytut),
Ubinalfen (Stasisport Pharma).
Skreślono z Rejestru: Aprofen forte (Polfarmex; lek
był obecny na rynku od września 2009), Brufen tabl.
powl. (Abbott; lek był obecny na rynku od sierpnia
2011), Brufen retard (Abbott), Ibufen Total (Polpharma; lek był obecny na rynku), Ibuprofen Actavis
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen Banner Pharmacaps, Iburion (Orion; lek był obecny na rynku od
października 2009), Nurofen Express Tab 200 mg
(preparat został wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod pierwotną nazwą Nurofen Migrenol),
Nurofen Forte Caps, Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast, Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg (Pol►
fa Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmithKline).
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N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy
Lidocaine: Lidocaine Accord (Accord Healthcare)
w postaci iniekcji to 11. zarejestrowana w tej klasie
marka preparatów lidokainy. Do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Lidocain-Egis aerozol 10%,
Lidoposterin maść 5% (Kade), Lignocainum Jelfa
(PharmaSwiss) żel 2%, Lignox (Chema-Elektromet) żel 5%, od czerwca 2011 Versatis (Grünenthal) w postaci plastrów leczniczych o stężeniu 5%
oraz iniekcje: Lignocain 2% (Braun), Lignocainum
hydrochloricum WZF 1%, 2% i 5% Grave (Polfa
Warszawa), Xylocaine 2% (AstraZeneca), od marca 2015 Lidocaine Grindeks i od października 2015
Lignox Spray (Chema-Elektromet). Nie pojawił się
jeszcze na rynku Dynexan (Kreussler) żel do stosowania w jamie ustnej. 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: Tramapar Forte (Polfarmex) to rozszerzenie względem wprowadzonego
wcześniej preparatu Tramapar w niższych dawkach. Zarejestrowano 21 marek 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), Tradocomp (G.L.
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Pharma), Tramadol hydrochloride + Paracetamol
Bristol Laboratories.
Skreślono z Rejestru: Azemdol (Labopharm), Tramaparastad (Stada), Traparac (Teva) i Zaldiar Retard (Labopharm).
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków
psychotropowych
Paracetamol+ascorbic acid+pheniramine: Fluxin
(Dr. Max) to 2. zarejestrowana marka preparatów
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono:
Fervex, Fervex D, Fervex Junior i Fervex o smaku
malinowym (Bristol-Myers Squibb).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe
Pregabalin: Brieka (Actavis) i Pregagamma
(Wörwag) to odpowiednio 13. i 14. zarejestrowana
marka pregabaliny. Do sprzedaży wprowadzono 3
marki: Lyrica (Pfizer; lek oryginalny), od października 2015 Pregabalin Zentiva i od listopada 2015
Pregabalin Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Egzysta (Adamed), Pragiola (Krka),
Pregabalin Accord (Accord Healthcare), Pregabalin Mylan (Generics), Pregabalin Mylan Pharma
(Generics), Pregabalin Pfizer, Pregabalin Sandoz
GmbH, Pregamid (G.L. Pharma), Preglenix (Glenmark).
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona;
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BC –
Agoniści dopaminy
Apomorphine: Dacepton (Ever Neuro) w dawce
5 mg/ml to rozszerzenie względem wprowadzonej
wcześniej dawki 10 mg/ml. Zarejestrowano 2 marki
apomorfiny. Od września 2014 na rynku pojawił się
Dacepton (Ever Neuro). Wcześniej zarejestrowano
Apo-Go Pen, Apo-Go PFS i Apo-Go Ampoules (Britannia Pharmaceuticals), przy czym preparaty Apo-Go Pen i Apo-Go w ampułkach były już wcześniej
zarejestrowane i wprowadzone do sprzedaży przez
firmę Forum.
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole Teva, Aripiprazole +pharma i Aprizexen (PharmaSwiss) to odpowiednio 17.,
18. i 19. zarejestrowana marka arypiprazolu, zaś
Aripiprazole Sandoz w postaci tabletek ulegających
rozpadowi w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku
do wprowadzonych wcześniej tabletek zarejestroAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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wanych w ramach centralnej procedury unijnej. Do
sprzedaży wprowadzono 8 marek: Abilify (Otsuka;
lek oryginalny) w postaci iniekcji o standardowym
uwalnianiu oraz postaci doustnych, od września 2014
Abilify Maintena w postaci iniekcji o przedłużonym
uwalnianiu, od kwietnia 2015 Aryzalera (Krka), od
sierpnia 2015 Aribit (Medana Pharma), od września
2015 Apra (Adamed) oraz od października 2015 Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol
Glenmark i Asduter (Vipharm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aripilek (Lekam),
Aripiprazole Accord (Accord Healthcare) – rejestracja
także z listopada 2015, Aripiprazole Zentiva, Aripiprazole Pharmathen, Explemed i Explemed Rapid
(Proterapia), Lemilvo (Actavis), Preheftari (Actavis),
Restigulin (Gedeon Richter Polska).
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Bupropion: Oribion (Orion) w 2 dawkach to 3.
zarejestrowana marka bupropionu. Do sprzedaży
wprowadzono 2 marki: Zyban (GlaxoSmithKline)
i od sierpnia 2007 Wellbutrin XR (GlaxoSmithKline).
Oribion i Wellbutrin XR są wskazane w leczeniu
ciężkich epizodów depresji.
Natomiast Zyban jest zalecany do leczenia uzależnienia od nikotyny jako środek ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu, jednak WHO dotychczas
nie umieściła bupropionu w klasie N07BA – Leki
stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny.
R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami,
z wyłączeniem leków antycholinergicznych;
R03AK08 – Formoterol i beklometazon
Formoterol+beclometasone: Fostex i Fostex
Nexthaler (Chiesi) zawierające w dawce 200 mcg
beklometazonu i 6 mcg formoterolu to rozszerzenie
w stosunku do zarejestrowanych wcześniej preparatów zawierających w dawce 100 mcg beklometazonu
i 6 mcg formoterolu. Zarejestrowano 2. marki leków
o podanym składzie. Do sprzedaży od października
2009 wprowadzono Fostex (Chiesi) w niższym zestawieniu dawek. Nie pojawił się jeszcze na rynku
Formodual (Chiesi).
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

R03D - Inne leki do stosowania ogólnego
w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DX - Inne leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych
Fenspiride: Pulneo o smaku coli (Medana Pharma)
to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej preparatu Pulneo. Zarejestrowano 7 marek
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). Nie pojawił
się jeszcze w sprzedaży Syresp (Medana Pharma).
Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01EE
– Analogi prostaglandyn
Travoprost: Rozatrav (Adamed) to 8. zarejestrowana marka leku z trawoprostem. Do sprzedaży
zostały wprowadzone 3 marki: Travatan (Alcon; lek
oryginalny), od grudnia 2014 Bondulc (Actavis) i od
stycznia 2015 Lytrescio (Sandoz). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku: Izba (Alcon), Travoprost Pharmathen, Travoprost Teva i Travoprost Zentiva.

V – Preparaty różne
V08 – Środki cieniujące; V08C - Środki cieniujące obrazujące w rezonansie magnetycznym; V08CA – Paramagnetyczne środki cieniujące
Gadoteric acid: Cyclolux i Cyclolux multidose (Sonochemia) to 2. zarejestrowany preparat zawierający kwas gadoterynowy. Wcześniej zarejestrowano
Dotarem i Dotarem multidose (Guerbet).
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne;
V09I – Wykrywanie nowotworów; V09IX –
Inne radiofarmaceutyki do wykrywania nowotworów
Fludeoxyglucose [18F]: Fludeoxyglucose (18F) Monrol jest 7. zarejestrowanym radiofarmaceutykiem zawierającym fludezoksyglukozę znakowaną izotopem
fluoru 18F. Fludeoksyglukoza (18F) jest wskazana do
stosowania podczas badań z wykorzystaniem pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. Positron Emission
Tomography – PET) u dorosłych i dzieci. Wcześniej
zarejestrowano preparaty: Efdege (IASON), FDG-►
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tomosil (Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach),
Fludeoksyglukoza Euro-PET (Eckert&Ziegler Radiopharma), Fludeoxyglucose (18F) Biont, Gluscan
PL (Advanced Accelerator Applicati) i Steripet (GE
Healthcare).
2015-12-29

mi 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.

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 zmiana-

Nowe rejestracje – UE – LISTOPAD 2015
W listopadzie 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 18
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych
do stosowania u ludzi. Dotyczą one 10 nowych substancji czynnych (blinatumomab
– oznaczony jako lek sierocy, efmoroktokog alfa, fenylomaślan glicerolu – oznaczony jako lek sierocy, idarucyzumab, karfilzomib – oznaczony jako lek sierocy,
kobimetynib, lumakaftor, sakubitryl, susoktokog alfa – oznaczony jako lek sierocy, alafenamid tenofowiru)
oraz 13 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
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin;
A10BD – Preparaty złożone doustnych leków obniżających poziom glukozy we krwi;
A10BD15 – Metformina i dapagliflozyna
Metformin+dapagliflozin: Ebymect (AstraZeneca)
to 2. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Na rynku w Polsce od czerwca 2015 pojawił
się Xigduo (AstraZeneca).
Preparaty są wskazane jako leczenie uzupełniające
do diety i wysiłku fizycznego w cukrzycy typu 2 u pacjentów w wieku od 18 lat w celu poprawy kontroli
glikemii: u pacjentów z niewystarczającą kontrolą
glikemii podczas stosowania u nich maksymalnej
tolerowanej dawki metforminy w monoterapii; w terapii skojarzonej z innymi produktami leczniczymi
obniżającymi glikemię, w tym z insuliną, u pacjentów z niewystarczającą kontrolą glikemii podczas
stosowania u nich metforminy w skojarzeniu z tymi
produktami leczniczymi; u pacjentów już leczonych
dapagliflozyną w skojarzeniu z metforminą podawanymi w postaci osobnych tabletek.
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Leki łączą w sobie dwie substancje czynne o działaniu przeciwcukrzycowym o różnych i uzupełniających się mechanizmach działania, co ma na celu
poprawienie kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2: dapagliflozynę, która jest inhibitorem
kotransportera typu 2 sodu i glukozy (SGLT2) oraz
chlorowodorek metforminy, który należy do leków
z klasy biguanidów.
Dapagliflozyna jest bardzo silnym, wybiórczym
i odwracalnym inhibitorem kotransportera typu 2
sodu i glukozy (SGLT2), który wykazuje selektywną
ekspresję w nerkach, z jednoczesnym brakiem ekspresji w ponad 70 innych rodzajach tkanek, (m.in.
w wątrobie, tkance mięśniowej, tkance tłuszczowej,
piersiach, pęcherzu moczowym i mózgu). SGLT2
jest głównym transporterem odpowiedzialnym za
wchłanianie zwrotne glukozy z przesączu kłębuszkowego do krwi. W przebiegu cukrzycy typu 2, pomimo istniejącej hiperglikemii, cały czas odbywa
się w nerkach proces wchłaniania zwrotnego przesączonej glukozy. Dapagliflozyna poprawia kontrolę glikemii zarówno na czczo jak i po posiłku poprzez zmniejszenie wchłaniania zwrotnego glukozy
w nerkach, które prowadzi do wydalania glukozy
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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z moczem. Wydalanie glukozy (efekt glikozuryczny) obserwowane jest po zastosowaniu pierwszej
dawki, trwa w 24-godzinnym okresie przerwy między kolejnymi dawkami i utrzymuje się przez cały
okres leczenia. Ilość glukozy usuwanej przez nerki
dzięki temu mechanizmowi zależy od stężenia glukozy we krwi i wartości współczynnika przesączania
kłębuszkowego (GFR, ang. Glomerular Filtration
Rate). Dapagliflozyna nie zaburza prawidłowego
endogennego wytwarzania glukozy w odpowiedzi
na hipoglikemię. Dapagliflozyna działa niezależnie
od wydzielania i działania insuliny. W badaniach klinicznych z zastosowaniem dapagliflozyny obserwowano poprawę wskaźników oceny modelu homeostazy (HOMA, homeostasis model assessment)
dotyczących czynności komórek β trzustki (HOMA
beta-cell). Wydalanie glukozy z moczem indukowane przez dapaliflozynę związane jest z wydatkiem energetycznym i zmniejszeniem masy ciała.
Zahamowanie kotransportu glukozy i sodu przez
dapagliflozynę związane jest również z łagodną
diurezą i przemijającą natriurezą. Dapagliflozyna
nie hamuje innych transporterów glukozy ważnych
dla transportu glukozy do tkanek obwodowych i jest
>1400 razy bardziej selektywna wobec SGLT2 niż
dla SGLT1, głównego transportera w jelitach odpowiedzialnego za absorpcję glukozy.
Metformina jest lekiem z klasy biguanidów o działaniu przeciwhiperglikemicznym i zmniejsza zarówno podstawowe jak i poposiłkowe stężenie glukozy
w osoczu. Lek ten nie pobudza wydzielania insuliny i dlatego nie wywołuje hipoglikemii. Metformina
może działać poprzez trzy mechanizmy: poprzez
zmniejszanie wytwarzania glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy;
poprzez umiarkowane zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę, poprawiając obwodowy wychwyt
i wykorzystanie glukozy w mięśniach; poprzez opóźnianie wchłaniania glukozy w jelitach. Metformina
pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu
poprzez oddziaływanie na syntazę glikogenu oraz
zwiększa wydajność określonych typów błonowych
transporterów glukozy (GLUT-1 oraz GLUT-4).
A10BX – Inne leki obniżające poziom glukozy
we krwi, z wyłączeniem insulin
Dapagliflozin: Edistride (AstraZeneca) to 2. zarejestrowana marka dapagliflozyny. Do sprzedaży
w Polsce od stycznia 2013 wprowadzono preparat
Forxiga (AstraZeneca). Leki są wskazane w leczeniu cukrzycy typu 2 w celu poprawy kontroli glikeAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

mii u dorosłych pacjentów w wieku powyżej 18 lat:
w monoterapii, jeśli dieta i wysiłek fizyczny nie pozwalają na właściwą kontrolę glikemii u pacjentów,
u których stosowanie metforminy nie jest właściwe
ze względu na brak tolerancji; w leczeniu skojarzonym z innymi produktami leczniczymi obniżającymi
stężenie glukozy, w tym z insuliną, jeśli ich stosowanie, wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym, nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.
A16/A16A – Pozostałe produkty działające
na przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX
- Różne środki działające na przewód pokarmowy i metabolizm
Glycerol phenylbutyrate: Ravicti (Horizon Therapeutics) jest wskazany do stosowania przewlekłego jako terapia wspomagająca u osób dorosłych
i dzieci w wieku 2 miesięcy i powyżej z zaburzeniami cyklu mocznikowego, w tym niedoborem
syntazy karbamoilofosforanowej I (ang. carbamoyl
phosphate synthase, CPS), karbamoilotransferazy
ornitynowej (ang. ornithine carbamoyltransferase,
OTC), syntetazy argininobursztynianowej (ang. argininosuccinate synthetase, ASS), liazy argininobursztynianowej (ang. arininosuccinate lyase, ASL),
arginazy I (ARG) i translokazy ornitynowej (tzw. zespół hiperamonemia-hiperornitynemia-homocytrulinemia [HHH]), których nie można skutecznie leczyć tylko poprzez ograniczenie spożycia białka lub
suplementację aminokwasów. Produkt leczniczy
Ravicti należy stosować razem z dietą ograniczającą spożycie białka, a w niektórych przypadkach
z suplementacją (np. niezbędnych aminokwasów,
argininy, cytruliny, suplementów kalorycznych niezawierających białka).
Fenylomaślan glicerolu jest produktem leczniczym
wiążącym azot. Jest to trigliceryd zawierający 3
cząsteczki kwasu 4-fenylomasłowego związane
ze szkieletem glicerolu. Zaburzenia cyklu mocznikowego to dziedziczne niedobory enzymów lub
transporterów niezbędnych do syntezy mocznika z amoniaku (NH3, NH4+). Brak tych enzymów
lub transporterów powoduje nagromadzenie się
we krwi i mózgu pacjentów amoniaku w toksycznym stężeniu. Fenylomaślan glicerolu jest hydrolizowany przez lipazy trzustkowe, co skutkuje wytworzeniem kwasu 4‑fenylomasłowego, który jest
przekształcany poprzez beta-utlenianie do kwasu
fenylooctowego, aktywnego fragmentu cząsteczki
fenylomaślanu glicerolu. Kwas fenylooctowy jest
►
sprzęgany z glutaminą (która zawiera 2 atomy azo55

►
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tu) poprzez acetylację w wątrobie i nerkach, tworząc fenyloacetyloglutaminę, która jest wydalana
przez nerki. Z molarnego punktu widzenia fenyloacetyloglutamina, podobnie jak mocznik, zawiera 2
mole azotu i stanowi alternatywny nośnik do wydalania nadmiaru azotu.
Decyzją Komisji Europejskiej z 10 czerwca 2010
fenylomaślan glicerolu został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy w podanych wskazaniach,
a w okresie od 1 grudnia 2015 ma zagwarantowaną
10‑letnią wyłączność rynkową.

B – Krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
Efmoroctocog alfa: Elocta (Biogen Idec) jest wskazany do leczenia i profilaktyki krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika
VIII) we wszystkich grupach wiekowych.
Efmoroktokog alfa to białko fuzyjne o wydłużonym
okresie półtrwania: rekombinowany ludzki czynnik
krzepnięcia VIII z usuniętą domeną B kowalentnie
związany z domeną Fc ludzkiej immunoglobuliny
G1 [Fc (rFVIIIFc)], zawiera 1890 aminokwasów.
Jest otrzymywany w technologii rekombinacji DNA
w linii embrionalnych komórek nerki ludzkiej (HEK).
Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda
składa się z 2 cząsteczek (czynnika VIII i czynnika
von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych. Po aktywacji kaskady krzepnięcia czynnik
VIII jest przekształcany w aktywowany czynnik VIII
i uwalniany z czynnika von Willebranda. Aktywowany czynnik VIII działa jako kofaktor aktywowanego
czynnika IX, przyspieszając przemianę czynnika
X w jego aktywowaną postać na powierzchniach
fosfolipidów. Aktywowany czynnik X przekształca
protrombinę w trombinę. Trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co prowadzi do uformowania
skrzepu. Hemofilia A jest sprzężonym z chromosomem X dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi
spowodowanym zmniejszonym poziomem funkcjonalnego czynnika VIII, w wyniku czego dochodzi
do krwawienia do stawów, mięśni lub narządów
wewnętrznych, samoistnie w następstwie urazu po
wypadku lub po zabiegu chirurgicznym. W wyniku leczenia substytucyjnego poziom czynnika VIII
w osoczu zwiększa się, pozwalając na tymczasowe
wyrównanie niedoboru czynnika i zmniejszenie tendencji do krwawień. Region Fc ludzkiej immunoglo56

buliny G1 wiąże się z receptorem Fc noworodka.
Ekspresja tego receptora ma miejsce w ciągu całego życia i jest częścią naturalnie występującego
szlaku chroniącego immunoglobuliny przed degradacją lizosomalną poprzez przywrócenie tych białek do krążenia, co prowadzi do ich długiego okresu
półtrwania w osoczu. Efmoroktokog alfa wiąże się
z noworodkowym receptorem Fc, wykorzystując
ten sam naturalnie występujący szlak do opóźnienia degradacji lizosomalnej, co umożliwia dłuższy
okres półtrwania w osoczu niż w przypadku endogennego czynnika VIII.
Susoctocog alfa: Obizur (Baxalta Innovations) jest
wskazany w leczeniu epizodów krwawień u dorosłych pacjentów z nabytą hemofilią spowodowaną
przez przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII.
Susoktokog alfa będący rekombinowanym, pozbawionym domeny B, antyhemolitycznym czynnikiem
VIII o sekwencji świni to oczyszczone białko zawierające 1448 aminokwasów o przybliżonej masie
cząsteczkowe 175 kDa. Jest wytwarzany w komórkach nerki młodego chomika (BHK) z zastosowaniem technologii rekombinowanego DNA (rDNA).
Komórki BHK są hodowane w podłożu, które zawiera płodową surowicę bydlęcą. W procesie wytwarzania nie jest stosowana surowica ludzka oraz
produkty białek ludzkich ani żadne dodatkowe materiały pochodzenia zwierzęcego.
Natychmiast po uwolnieniu do krwioobiegu pacjenta, czynnik VIII wiąże się z czynnikiem von
Willebranda (vWF). Kompleks czynnika VIII/czynnika von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnik VIII oraz czynnik von Willebranda)
o różnych funkcjach fizjologicznych. Aktywowany
czynnik VIII działa jako kofaktor dla aktywowanego czynnika IX przyspieszając konwersję czynnika
X do aktywowanego czynnika X, co ostatecznie
przekształca protrombinę w trombinę. Następnie
trombina przekształca fibrynogen w fibrynę i może
powstać skrzep. Nabyta hemofilia to rzadkie zaburzenie krwotoczne, w przypadku którego u pacjentów z prawidłowymi genami czynnika VIII pojawiają
się autoprzeciwciała hamujące przeciwko czynnikowi VIII. Te autoprzeciwciała neutralizują krążący czynnik VIII powodując w ten sposób niedobór
dostępnego czynnika VIII. Krążące przeciwciała
(inhibitory) skierowane przeciwko ludzkiemu czynnikowi VIII mają minimalną reaktywność krzyżową
przeciwko produktowi leczniczemu Obizur lub jej
brak. Produkt leczniczy Obizur tymczasowo zastęAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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puje endogenny czynnik VIII, który jest potrzebny
do efektywnej hemostazy.
Decyzją Komisji Europejskiej z 20 września 2010
susoktokog alfa jako „rekombinowany wieprzowy
czynnik VIII (pozbawiony domeny B)” został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy w podanym
wskazaniu, a w okresie od 13 listopada 2015 ma
zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Lek został zarejestrowany w okolicznościach wyjątkowych polegających na tym, że przy obecnym
stanie wiedzy naukowej nie można udzielić wyczerpującej informacji o skuteczności i bezpieczeństwie
produktu leczniczego w normalnych warunkach
stosowania, które to okoliczności uzasadniły uzależnienie wydania pozwolenia od spełnienia pewnych wymagań, określonych w załączniku II do decyzji rejestracyjnej.

C – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II
w połączeniach; C09DX - Antagoniści angiotensyny II w innych połączeniach
Valsartan+sacubitril: Entresto (Novartis Europharm) jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową.
Produkt leczniczy Entresto charakteryzuje się mechanizmem działania właściwym dla blokera receptora angiotensyny i inhibitora neprylizyny poprzez
jednoczesne hamowanie neprylizyny (obojętnej
endopeptydazy; NEP) za pośrednictwem LBQ657,
aktywnego metabolitu proleku sakubitrylu oraz poprzez blokowanie receptora angiotensyny II typu
1 (AT1) przez walsartan. Komplementarne korzyści dla układu sercowo-naczyniowego związane
ze stosowaniem produktu leczniczego Entresto
u pacjentów z niewydolnością serca przypisuje
się zwiększeniu stężenia peptydów rozkładanych
przez neprylizynę, takich jak peptydy natriuretyczne
(NP), przez LBQ657 i jednoczesnemu zahamowaniu działania angiotensyny II przez walsartan. Działanie NP polega na aktywacji związanych z błoną
receptorów sprzężonych z cyklazą guanylową, co
skutkuje zwiększeniem stężenia przekaźnika II rzędu, cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP),
co może prowadzić do rozszerzenia naczyń, wydalania sodu z moczem i diurezy, zwiększenia wskaźnika przesączania kłębuszkowego i przepływu krwi
przez nerki, zahamowania uwalniania reniny i alAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

dosteronu, zmniejszenia aktywności układu współczulnego oraz działań zapobiegających przerostowi
i włóknieniu. Walsartan hamuje niekorzystne działanie angiotensyny II na układ sercowo-naczyniowy
i nerki poprzez selektywną blokadę receptora AT1,
a także hamuje uwalnianie aldosteronu zależne od
angiotensyny II. Zapobiega to długotrwałej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, która
mogłaby spowodować zwężenie naczyń, zatrzymanie sodu i płynów przez nerki, aktywację wzrostu
i proliferacji komórek, a w konsekwencji nieprawidłową przebudowę układu sercowo-naczyniowego.

H – Leki hormonalne działające
ogólnie, z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin
H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antagoniści hormonów przytarczyc; H05BX – Inni
antagoniści hormonów przytarczyc
Cinacalcet: Cinacalcet Mylan to 2. zarejestrowana
marka cynakalcetu. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Mimpara (Amgen).
Cinacalcet Mylan jest wskazany: w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc (ang. hyperparathyroidism - HPT) u chorych ze schyłkową chorobą
nerek (ang. end-stage renal disease - ESRD) leczonych długotrwale dializą - może być stosowany
jako element terapii, z zastosowaniem preparatów
wiążących fosforany i (lub) witaminy D, o ile jest to
konieczne; w celu zmniejszania hiperkalcemii u pacjentów: z rakiem przytarczyc, z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi (według odpowiednich
wytycznych dotyczących leczenia) wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest
klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV,
połączenia
Emtricitabine+tenofovir alafenamide+elvitegr
avir+cobicistat: Genvoya (Gilead Sciences) jest
wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych
i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych, o masie cia►
ła co najmniej 35 kg) zakażonych ludzkim wirusem
57
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►

niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) bez żadnej
znanej mutacji związanej z opornością na klasę inhibitorów integrazy, emtrycytabinę lub tenofowir.
Elwitegrawir jest inhibitorem transferu łańcucha
integrazy (ang. integrase strand transfer inhibitor,
INSTI) HIV-1. Integraza to enzym kodowany przez
HIV-1, konieczny do replikacji wirusa. Hamowanie
integrazy zapobiega integracji DNA HIV-1 do genomowego DNA gospodarza, blokując tworzenie się
prowirusa HIV-1 i szerzenie zakażenia wirusowego.
Kobicystat jest selektywnym inhibitorem enzymów
z grupy cytochromu P450 (CYP) należących do
podrodziny CYP3A. Hamowanie przez kobicystat
metabolizmu odbywającego się za pośrednictwem
CYP3A zwiększa ekspozycję układową substratów
CYP3A, takich jak elwitegrawir, których biodostępność jest ograniczona, a okres półtrwania jest skrócony przez metabolizm zależny od CYP3A.
Emtrycytabina jest nukleozydowym inhibitorem
odwrotnej transkryptazy (ang. nucleoside reverse
transcriptase inhibitor, NRTI) oraz nukleozydowym
analogiem 2’-deoksycytydyny. Emtrycytabina ulega fosforylacji przez enzymy komórkowe tworząc
trójfosforan emtrycytabiny, który hamuje replikację
HIV poprzez włączenie do wirusowego DNA za pomocą odwrotnej transkryptazy (ang. reverse transcriptase, RT) wirusa HIV, co powoduje zakończenie
łańcucha DNA. Emtrycytabina wykazuje aktywność
przeciw HIV-1, HIV-2 i wirusowi zapalenia wątroby
typu B (HBV).
Alafenamid tenofowiru jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (ang. nucleotide
reverse transcriptase inhibitor, NtRTI) i amidofosfonianem proleku tenofowiru (analogu monofosforanu 2’-deoksyadenozyny). Alafenamid tenofowiru
przenika do komórek i ze względu na zwiększoną
trwałość w osoczu i wewnątrzkomórkową aktywację w wyniku hydrolizy przez katepsynę A jest bardziej skuteczny niż fumaran dizoproksylu tenofowiru
(TDF) w gromadzeniu tenofowiru w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (ang. peripheral blood mononuclear cells, PBMC) (w tym limfocytach i innych komórkach docelowych HIV) i w makrofagach.
Następnie wewnątrzkomórkowy tenofowir ulega fosforylacji do farmakologicznie aktywnego metabolitu
difosforanu tenofowiru, który hamuje replikację HIV
przez włączenie do wirusowego DNA za pośrednictwem RT HIV, co powoduje zakończenie łańcucha
DNA. Tenofowir wykazuje aktywność przeciw HIV-1,
HIV-2 i wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV).
58

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi kwasu foliowego
Pemetrexed: Pemetrexed Hospira i Pemetrexed
medac to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka
pemetreksedu. Do sprzedaży wprowadzono preparat Alimta (Eli Lilly). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Pemetrexed Lilly (Eli Lilly) i Pemetrexed Sandoz.
Leki są wskazane do stosowania w leczeniu nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej
oraz niedrobnokomórkowego raka płuca.
Pemetreksed to lek przeciwnowotworowy będący
antagonistą kwasu foliowego, zaburzający podstawowe procesy metaboliczne wykorzystujące
foliany niezbędne dla podziału komórek. W badaniach in vitro wykazano, że wielokierunkowe działanie pemetreksedu polega na hamowaniu syntazy tymidylowej (TS), reduktazy dihydrofolanowej
(DHFR) i formylotransferazy rybonukleotydu glicynamidowego (GARFT), czyli podstawowych enzymów wykorzystujących foliany, uczestniczących
w biosyntezie de novo nukleotydów tymidynowych
i purynowych. Transport pemetreksedu do wnętrza
komórek odbywa się z udziałem systemu nośnika
zredukowanych folianów i białka błonowego wiążącego foliany. W komórce pemetreksed jest szybko
i wydajnie przekształcany w poliglutaminiany przez
enzym syntetazę folylpoliglutaminianową. Poliglutaminiany pozostają we wnętrzu komórki i wykazują
jeszcze silniejsze działanie hamujące TS i GARFT.
Proces poliglutaminizacji, którego intensywność
zależy od czasu i stężenia, zachodzi w komórkach
nowotworowych oraz w mniejszym stopniu w prawidłowych tkankach organizmu. Metabolity powstające w wyniku poliglutaminizacji charakteryzują się
przedłużonym okresem półtrwania wewnątrz komórki, co warunkuje dłuższe działanie leku w komórkach nowotworów złośliwych.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Blinatumomab: Blincyto (Amgen) jest wskazany
do stosowania w leczeniu osób dorosłych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. acute lymphoblastic leukaemia,
ALL) z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia.
Blinatumomab jest wytwarzany w komórkach jajniAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015
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ka chomika chińskiego metodą rekombinacji DNA.
Blinatumomab jest bispecyficznym przeciwciałem wykorzystującym limfocyty T, które wiąże się
swoiście z cząsteczką CD19 ulegającą ekspresji
na powierzchni komórek wywodzących się z linii
B oraz z cząsteczką CD3 ulegającą ekspresji na
powierzchni limfocytów T. Blinatumomab aktywuje endogenne limfocyty T, łącząc cząsteczkę CD3
w kompleksie receptora limfocytu T (ang. T-cell
receptor, TCR) z cząsteczką CD19 na powierzchni prawidłowych i nowotworowych limfocytów B.
Przeciwnowotworowe działanie immunoterapii blinatumomabem nie zależy od limfocytów T posiadających swoisty receptor TCR ani od antygenów
peptydowych prezentowanych przez komórki nowotworowe. Blinatumomab jest przeciwciałem poliklonalnym, niezależnym od antygenów zgodności
tkankowej (ang. human leukocyte antygen, HLA)
obecnych na komórkach docelowych. Blinatumomab uczestniczy w tworzeniu synapsy cytolitycznej między limfocytem T a komórką nowotworową,
w której uwalniane są enzymy proteolityczne niszczące zarówno komórki docelowe proliferujące, jak
i będące w stanie spoczynku. Podanie blinatumomabu wiąże się z przemijającym wzrostem ekspresji komórkowych molekuł adhezyjnych, wytwarzaniem białek cytolitycznych, uwalnianiem cytokin
prozapalnych i proliferacją limfocytów T, co w konsekwencji powoduje eliminację komórek CD19+.
Decyzją Komisji Europejskiej z 24 lipca 2009 blinatumomab został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 25
listopada 2015 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Cobimetinib: Cotellic (Roche) jest wskazany do
stosowania w skojarzeniu z wemurafenibem w leczeniu dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub
przerzutowego czerniaka wykazującego mutację
V600 genu BRAF.
Kobimetynib jest odwracalnym, selektywnym, allosterycznym, podawanym doustnie inhibitorem, który hamuje szlak kinazy MAP (ang. mitogen-activated protein kinase, MAPK) poprzez działanie skierowane na kinazy MEK1 i MEK2 (ang. mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase, MEK),
co skutkuje zahamowaniem fosforylacji kinaz ERK1
i ERK2 (ang. extracellular signal-regulated kinase,
ERK). Tym samym kobimetynib hamuje proliferację komórki aktywowaną przez szlak MAPK poAptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

przez hamowanie węzła sygnalizacyjnego MEK1/2.
W modelach przedklinicznych wykazano, że kobimetynib w skojarzeniu z wemurafenibem w wyniku
jednoczesnego działania skierowanego przeciwko
zmutowanym białkom BRAFV600 i białkom MEK
w komórkach czerniaka, hamuje reaktywację szlaku MAPK poprzez MEK1/2. Powoduje to silniejsze hamowanie sygnalizacji wewnątrzkomórkowej
i mniejsze namnażanie komórek guza.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Carfilzomib: Kyprolis (Amgen) w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wskazany
do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów ze
szpiczakiem plazmocytowym, u których wcześniej
zastosowano przynajmniej jeden schemat leczenia.
Karfilzomib jest inhibitorem proteasomów z grupy tetrapeptydów epoksyketonowych. Wiąże się
wybiórczo i nieodwracalnie z resztą N treoniny na
końcu łańcucha zawierającego aktywne miejsca
proteasomu 20S, rdzeniowym kompleksem katalitycznym w obrębie proteasomu 26S, ale nie działa
lub działa w niewielkim stopniu na proteazy należące do innych klas. W modelach nieklinicznych
karfilzomib wykazywał właściwości antyproliferacyjne i proapoptotyczne w nowotworach układu
krwiotwórczego. U zwierząt karfilzomib hamował
aktywność proteasomów we krwi i w tkankach,
a także tempo wzrostu guza w modelach szpiczaka
plazmocytowego. W badaniach in vitro wykazano
niewielki toksyczny wpływ karfilzomibu na układ
nerwowy oraz minimalną reakcję na proteazy inne
niż proteasomalne.
Decyzją Komisji Europejskiej z 3 czerwca 2008
karfilzomib został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 23
listopada 2015 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AB – Pochodne fenylopiperydyny
Fentanyl: Ionsys (Incline Therapeutics) w postaci
systemu transdermalnego to aktualnie 12. zarejestrowana marka fentanylu. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia
2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz)
w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl
WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effento- ►
ra (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które
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musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września
2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa,
od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa i od czerwca
2015 Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe.
System Ionsys jest wskazany w leczeniu ostrego
bólu pooperacyjnego o natężeniu umiarkowanym
do silnego u dorosłych pacjentów. Jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w warunkach szpitalnych. Powinien być uruchamiany wyłącznie przez
pacjenta.
System Ionsys składa się z elektronicznego urządzenia sterującego (cyfrowy wyświetlacz, okienko
z diodą, umieszczony we wgłębieniu przycisk dawkowania) i zbiorniczka na lek z dwoma hydrożelami. Zbiorniczek z lekiem od strony podłączenia do
urządzenia sterującego ma kolor niebieski, a jego
czerwona spodnia obudowa zawiera hydrożele,
z których jeden zawiera fentanyl. System Ionsys
dostarcza 40 μg fentanylu w jednej dawce przez
10 minut, maksymalnie do 240 μg na godzinę (6
dawek, każda podawana przez 10 minut). System
Ionsys jest aktywny albo przez 24 godziny od uruchomienia albo aż do podania 80 dawek, zależnie
od tego, który warunek zostanie szybciej spełniony,
a następnie przestaje działać. Po upływie 24 godzin
lub podaniu 80 dawek należy założyć nowy system,
jeśli będzie to konieczne.
Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym
wykazującym powinowactwo przede wszystkim do
opioidowych receptorów μ, a wykazującym niskie
powinowactwo do δ- i κ-receptorów opioidowych.
Podstawowym działaniem leczniczym jest zniesienie czucia bólu i uspokojenie. Dodatkowymi działaniami farmakologicznymi są: depresja układu
oddechowego, bradykardia, hipotermia, zaparcia,
zwężenie źrenic, uzależnienie fizyczne i działanie
euforyzujące.
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Breakyl
(Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych i Fentanyl Pfizer w postaci systemu transdermalnego.
Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Dolforin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od lipca 2009), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony
na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj.
(wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był
obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Sta60

da, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys
(Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006 - Komisja Europejska 16 stycznia 2009
zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił
wniosku o przedłużenie rejestracji – obecnie produkt przejęła i ponownie zarejestrowała firma Incline Therapeutics), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był
obecny na rynku od października 2010; preparat
zarejestrowany wcześniej przez firmę ProStrakan
pod nazwą Rapinyl).
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona;
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BA –
Dopa i jej pochodne; N04BA02 – Lewodopa
i inhibitor dekarboksylazy
Levodopa+carbidopa: Numient (Impax) to 6. zarejestrowana marka leku o podanym składzie, w 4
nowych zestawieniach dawek o zmodyfikowanym
uwalnianiu. Na rynek wprowadzono: Nakom mite
i Nakom (Sandoz) oraz Sinemet CR (Merck Sharp
& Dohme; lek oryginalny). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Dopamar mite i Dopamar (Sandoz),
Levodopa + Carbidopa Mylan oraz żel dojelitowy
Duodopa (Abbott). Skreślono z Rejestru: Carbidopa
+ Levodopa Accord (Accord Healthcare), Poldomet
(Polpharma) i Levodopa/Carbidopa-1A Pharma.
Lewodopa jest prekursorem dopaminy i jest stosowana w chorobie Parkinsona w celu substytucji dopaminy. Karbidopa jest inhibitorem dekarboksylazy
aminokwasów aromatycznych we krwi obwodowej.
Zapobiega metabolizowaniu lewodopy do dopaminy w krążeniu obwodowym, co zapewnia dotarcie
większej ilości lewodopy do mózgu, gdzie dopamina
wywiera działanie lecznicze. Przy podawaniu w skojarzeniu z karbidopą można stosować niższe dawki
lewodopy, co ogranicza występowanie i nasilenie
działań niepożądanych w układzie obwodowym.
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole Accord (Accord Healthcare) to 16. zarejestrowana marka arypiprazolu (także
w listopadzie 2015 zarejestrowano w Polsce kolejne
3 marki arypiprazolu: Aripiprazole Teva, Aripiprazole
+pharma i Aprizexen). Do sprzedaży wprowadzono
8 marek: Abilify (Otsuka; lek oryginalny) w postaci
iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz postaci doustnych, od września 2014 Abilify Maintena w postaci
iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, od kwietnia 2015
Aryzalera (Krka), od sierpnia 2015 Aribit (Medana
Pharma), od września 2015 Apra (Adamed) oraz od
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października 2015 Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole
SymPhar, Arypiprazol Glenmark i Asduter (Vipharm).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aripilek (Lekam),
Aripiprazole Zentiva, Aripiprazole Pharmathen,
Explemed i Explemed Rapid (Proterapia), Lemilvo
(Actavis), Preheftari (Actavis), Restigulin (Gedeon
Richter Polska).
Aripiprazole Accord 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 alfa-1 i histaminowych H1.
Arypiprazol wykazuje także umiarkowane powinowactwo do miejsc wychwytu zwrotnego serotoniny,
nie wykazuje natomiast istotnego powinowactwa do
cholinergicznych receptorów muskarynowych.
R – Układ oddechowy
R07/R07A/R07AX – Inne preparaty działające na układ oddechowy
Ivacaftor+lumacaftor: Orkambi (Vertex) wskazany
jest w leczeniu mukowiscydozy (ang. cystic fibrosis,
CF) u pacjentów w wieku 12 lat i starszych z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR.
Białko CFTR (ang. Cystic Fibrosis Transmembrane
Conductance Regulator - błonowy regulator przewodnictwa) tworzy kanał chlorkowy i obecne jest na
Aptekarz Polski, 112(90e) grudzień 2015

powierzchni komórek epitelialnych wielu narządów.
Mutacja F508del wpływa na białko CFTR na wiele
sposobów, przede wszystkim zaburzając przetwarzanie białek i transport komórkowy, co prowadzi
do zmniejszenia ilości białka CFTR na powierzchni
komórki. Białko F508del-CFTR, które w niewielkiej
ilości dociera do powierzchni komórki, charakteryzuje się niewielkim prawdopodobieństwem otwarcia kanału (upośledzone bramkowanie kanału). Lumakaftor jest substancją korygującą białko CFTR,
która działa bezpośrednio na białko F508del-CFTR,
usprawniając przetwarzanie i transport komórkowy
białka, dzięki czemu zwiększa się ilość funkcjonalnego białka CFTR na powierzchni komórki. Iwakaftor jest substancją wzmacniającą działanie białka
CFTR, która nasila transport jonów chlorkowych
poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa otwarcia kanału (lub bramkowania), który tworzy białko
CFTR na powierzchni komórki. Wynikiem skojarzonego działania lumakaftoru i iwakaftoru jest zwiększenie ilości oraz nasilenie działania białka F508del-CFTR na powierzchni komórki, czego skutkiem
jest zwiększony transport jonów chlorkowych. Dokładne mechanizmy, za pomocą których lumakaftor usprawnia przetwarzanie i transport komórkowy
białka F508del-CFTR, a iwakaftor wzmacnia działanie białka F508del-CFTR, nie zostały poznane.
V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AB - Środki odtruwające
Idarucizumab: Praxbind (Boehringer Ingelheim)
jest swoistym środkiem odwracającym działanie
dabigatranu i jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów leczonych produktem leczniczym
Pradaxa (eteksylan dabigatranu) w sytuacjach,
w których konieczne jest szybkie odwrócenie jego
działania przeciwzakrzepowego: w razie nieplanowanego zabiegu chirurgicznego/zabiegów w trybie
nagłym lub w razie zagrażającego życiu lub nieopanowanego krwawienia.
Idarucyzumab jest swoistym środkiem odwracającym działanie dabigatranu, wytwarzanym metodą
rekombinacji DNA z komórek jajnika chomika chińskiego. Jest to fragment humanizowanego przeciwciała monoklonalnego (Fab), który wiąże się z dabigatranem z bardzo dużym powinowactwem, około
300 razy silniejszym, niż powinowactwo wiązania
dabigatranu do trombiny. Kompleks idarucyzumab►
-dabigatran charakteryzuje się dużą szybkością
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wiązania i skrajnie małą szybkością rozpadu, dzięki czemu kompleks jest bardzo stabilny. Idarucyzumab silnie i swoiście wiąże się z dabigatranem
i jego metabolitami i neutralizuje ich działanie przeciwzakrzepowe.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 20 XI 2015 realizująca wyrok sądowy
z 11 VI 2015 i wydająca ponownie, w wyjątkowych okolicznościach, pozwolenie na wprowadzenie do obrotu sierocego produktu leczniczego
Kolbam (Retrophin Europe), zarejestrowanego
pierwotnie 4 IV 2014 pod nazwą Kwas cholowy
FGK (substancja czynna: kwas cholowy, klasa
A05AA), a wycofanego z unijnego Rejestru w VII
2015. Istnieją w danym przypadku okoliczności
wyjątkowe, polegające na tym, że przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie można udzielić
wyczerpującej informacji o skuteczności i bez-

pieczeństwie produktu leczniczego, o którym
mowa, w normalnych warunkach stosowania,
które to okoliczności uzasadniają uzależnienie
wydania pozwolenia, o które złożono wniosek,
od spełnienia pewnych wymagań, określonych
w załączniku II do pozwolenia;
• decyzja z 30 XI 2015 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza z 5 XI 2015, pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
stosowanego u ludzi Nivolumab BMS (Bristol-Myers Squibb), zarejestrowanego 20 VII 2015
– substancja czynna: niwolumab, klasa L01XC.
2015-12-29
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

NOWOŚCI NA RYNKU – LISTOPAD 2015
W listopadzie 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 17 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

C09DA07

Telmisartan +
hydrochlorothiazide

Zanacodar Combi

PharmaSwiss

PL 06.2015

D11AX

Ivermectin

Soolantra

Galderma

PL 07.2015

G03AA07

Levonorgestrel +
ethinylestradiol

Orlifique

Polpharma

PL 04.2015

G03CA

Estradiol

Lenzetto

Gedeon Richter PL 08.2015
Polska

J06BA

Immune globulins

Hizentra

CSL Behring

UE 04.2011

L01AX

Temozolomide

Temozolomide
Accord

Accord
Healthcare

UE 03.2010 Temozolomide
Hospira, zm. 05.2015
Temozolomide Accord

M01AC

Meloxicam

Reumelox

Polpharma

PL 04.2004 Meloxic*, zm.
03.2013 Reumelox

M04AC

Colchicine

Colchican

Polfarmex

PL 11.2014
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N02BE

Paracetamol

Omnipap

Actavis

PL 08.2011 Paracetamol
Sigillata, zm. 10.2011
Paracetamol Actavis*, zm.
09.2015 Omnipap

N03AX

Pregabalin

Pregabalin Sandoz

Sandoz

UE 06.2015

N04BC

Pramipexole

Hitoff

Adamed

PL 08.2010 Pramipeksol
Synthon, zm. 01.2015 Hitoff

R02AA20

Benzydamine +
cetylpyridinium
bromide

Septolete Ultra

Krka

PL 08.2015

R05CA

Hederae helicis folii
extractum

Hedussin

Phytopharm
Klęka

PL 08.2015

R05DB

Butamirate

Toselix Forte

Galena

PL 09.2015

R05X

Plantaginis
lanceolatae herbae
extractum

Syrop z babki
Amara
lancetowatej Amara

PL 03.2015

R06AX

Desloratadine

Desloratadine
Genoptim

Synoptis

PL 09.2012 Desloratadyna
Ibermedgen, zm. 08.2015
Desloratadine Genoptim

S01GX

Azelastine

Azelastin Comod

Ursapharm

PL 10.2012 Azelastin
Ursapharm, zm. 06.2014
Azelastin Comod

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w listopadzie 2015 r. wprowadzono
do sprzedaży 1 nową wersję marki już obecnej na
rynku:
• J05AX, inosine pranobex – Groprinosin Baby
(Gedeon Richter Polska), PL 03.2015.
C – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II w połączeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny II w połączeniach z lekami moczopędnymi;
C09DA07 – Telmisartan w połączeniach z lekami moczopędnymi
D – Leki stosowane w dermatologii
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne;
D11AX – Różne preparaty dermatologiczne
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G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny, preparaty jednofazowe;
G03AA07 – Lewonorgestrel i etinylestradiol
G03C – Estrogeny; G03CA – Estrogeny naturalne i półsyntetyczne, leki proste
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny;
J06B – Immunoglobuliny; J06BA – Immuno►
globuliny ludzkie normalne
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L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01A – Środki alkilujące; L01AX – Inne środki alkilujące

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AC - Oksykamy
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AC – Leki nie wpływające na metabolizm
kwasu moczowego
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE –
Anilidy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX –
Inne leki przeciwpadaczkowe
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona; N04B –
Leki dopaminergiczne; N04BC – Agoniści dopaminy
R – Układ oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach
gardła; R02AA – Antyseptyki; R02AA20 –
Różne

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem
preparatów złożonych zawierających środki
przeciwkaszlowe; R05CA – Leki wykrztuśne
R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających
środki wykrztuśne; R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe
R05X – Różne preparaty na przeziębienie
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne;
S01GX – Inne preparaty przeciwalergiczne
2015-12-22

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

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

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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