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►

Zacznijmy z wysokiego C.  

Bieżący numer otwiera artykuł „Witamina C” 
napisany pod kierownictwem profesora Bolesława 
Karwowskiego przez zespół autorów reprezentują-
cych Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Autorzy przedstawili dane i fakty dotyczą-
ce witaminy C, która jest jednym z najważniejszych 
przeciwutleniaczy dostarczanych do organizmu z po-
karmem. Artykuł przypomina podstawową wiedzę 
o witaminie C, o której działaniu krążą w przestrze-
ni medialnej rozmaite nieprawdy lub mity. Artykuł 
kończy się następującą konstatacją – „Na podstawie 
aktualnej wiedzy i przedstawionej farmakokinetyki, 
najlepszym źródłem witaminy C są surowe owoce 
i warzywa, a nie suplementy diety”.

Publicystyka poświęcona suplementom diety 
pojawia się na łamach Aptekarza Polskiego regular-
nie od kilku miesięcy. Artykuły z tej serii zamiesz-
czamy na naszych łamach w dziale Wszechnica 
Aptekarska pod wspólną winietą – Propedeutyka 
suplementów diety. Jesteśmy przekonani, że tymi 
publikacjami przybliżamy aptekarzom mającym 
w asortymencie aptecznym suplementy diety wie-
dzę o dystrybuowanych produktach. 

30 sierpnia odbyła się w Warszawie konferen-
cja zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia 
poświęcona suplementom diety. Przysłuchując się tej 
konferencji nabraliśmy przekonania, że rynek suple-
mentów diety, które – podkreślmy, nie są produkta-
mi leczniczymi, wymaga kompleksowego przejrzenia 
i interwencji na każdym poziomie – od producentów 
suplementów i twórców reklam tych produktów po-
przez hurtownie i punkty dystrybucji, po instytucje 
badawcze i organy nadzoru państwowego. Wszystko 
po to, żeby pacjenci mieli pewność, że otrzymują 
odpowiednie jakościowo produkty, a reklama lub in-
formacja o nich jest rzetelna i nikogo nie wprowadza 
w błąd. Temat suplementów diety jest gorący, zapo-
wiada się, że nie zostanie on odłożony na później. 
Już wkrótce, 17 października, jeżeli się nic nie zmieni 
kolejną konferencję poświęconą suplementom diety 
zorganizuje Narodowy Instytut Zdrowia Publiczne-
go – PZH, zapowiedział profesor Mirosław Wysocki, 
dyrektor tej placówki. 

•
Już po wakacjach. Szybko minęły. Przyszła 

pora na sprawy i zajęcia, którym poświęcamy się 
w „pracowitym” czasie. Miesiąc wrzesień jest, nie-
malże dla wszystkich, powrotem do aktywności – 
szkolnej, zawodowej, społecznej, politycznej, sporto-

wej… Wystarczy spojrzeć w kalendarz, żeby się o tym 
przekonać. 

Z wydarzeń ze świata farmacji wybieramy 
i polecamy Państwa uwadze XXIII Naukowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który 
przebiegać będzie pod hasłem „Farmacja w Polsce 
perspektywy nauki i zawodu”. Farmaceuci są bar-
dzo zainteresowani udziałem w tym spotkaniu. Już 
kilkaset osób zadeklarowało udział, o czym poinfor-
mowali organizatorzy Zjazdu. Szczegóły dotyczące 
tego naukowego wydarzenia, które dziać się będzie 
w dniach 19-22 września w Krakowie są udostępnio-
ne na naszych łamach. 

PTFarm nie zamierza zwolnić tempa, czego 
przykładem jest kolejne przedsięwzięcie naukowe. 
Konkretnie w dniach 20-21 października odbędzie 
się we Wrocławiu 3 Kongres FARMACJA 21. Nowe 
wyzwania. Z satysfakcją informujemy, że spotkania 
te odbywać się będą pod patronatem medialnym 
Aptekarza Polskiego, co daje nam tytuł do szerokie-
go ich promowania, co czynimy informując na na-
szych łamach o programach oraz warunkach uczest-
nictwa w tych spotkaniach, do czego, jako patron, 
zachęcamy. Zacznijmy z wysokiego C.

•
Powróćmy do kalendarza wydarzeń organizo-

wanych przez okręgowe izby aptekarskie. Wrzesień 
będzie przebiegał pod znakiem imprez sportowych. 
7 września rozpoczynają się VI Żeglarskie Mistrzo-
stwa Polski Aptekarzy, których organizatorem jest 
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie. Do udziału 
w regatach, które odbędą się na mazurskim jeziorze 
Kisajno zgłosiło się 21 załóg. Mamy przyjemność 
poinformować, że redakcja Aptekarza Polskiego jest 
patronem medialnym regat oraz fundatorem nagro-
dy dla najlepszego skippera. 

23 września, pierwszego dnia kalendarzowej 
jesieni odbędą się w Józefowie k/Warszawy II Mi-
strzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB, 
które organizuje firma Hurtap S.A. wraz z Okręgową 
Izbą Aptekarską w Łodzi. Mistrzostwa te są imprezą 
z pomysłem. W programie przewidziane są konku-
rencje, w których uczestniczyć mogą farmaceuci oraz 
towarzyszące im osoby z grona rodziny lub przy-
jaciół. Kto się jeszcze nie zapisał może to uczynić 
nawet w dniu zawodów. Informacje szczegółowe są 
dostępne za naszym pośrednictwem. Rozkręćmy się. 
Życzymy, żeby te słowa były powakacyjną zachętą 
do działania i aktywności, nie tylko sportowej. ■ 

Redakcja Aptekarza Polskiego.
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Witamina C

►

Jednym z najważniejszych przeciwutleniaczy, 
które dostarczamy z pokarmem jest witamina C. 
Została wyizolowana z owoców papryki i ziden-
tyfikowana w latach dwudziestych XX wieku przez 
węgierskiego biochemika Alberta Szent-Györgyi. 
Nazwana kwasem askorbinowym, ponieważ jej nie-
dobory powodują szkorbut (scorbutus).

Witamina C jest pochodną γ-laktonu kwa-
su 2-keto-L-glukonowego. Dobrze rozpuszcza się 
w wodzie, słabiej w etanolu. Większość zwierząt po-
trafi sama syntetyzować kwas askorbinowy dzięki 
posiadaniu w wątrobie enzymu oksydazy L-glukono-
γ-laktonowej. Do wyjątków należą m.in. świnki mor-
skie oraz naczelne – w tym ludzie. W roślinach wi-
tamina C powstaje z D-glukozy lub z D-galaktozy, 
a więc istnieją dwa szlaki jej biosyntezy.

Witamina C w roztworach wodnych ulega roz-
kładowi pod wpływem wysokiej temperatury, tlenu, 
miedzi, żelaza i jonów innych metali. W procesie 
utleniania powstaje kwas dehydroaskorbinowy, któ-
ry po pewnym czasie ulega hydrolizie (następuje 
rozerwanie pierścienia γ-laktonowego) do kwasu 
2,3-diokso-L-glukonowego. Kwas ten ulega dalsze-
mu utlenianiu do kwasu szczawiowego 
i L-treonowego.

Witamina C to kwas 
L(+)-askorbinowy. Produ-
cenci suplementów nie 
umieszczają li-
tery „L” 

przed nazwą, ponieważ nie ma takich wymagań. 
Bardzo często możemy spotkać reklamy informu-
jące, że tylko naturalna lewoskrętna witamina C ma 
właściwości lecznicze, prawoskrętna natomiast nie 
działa. Litera L nie oznacza lewoskrętności, a poło-
żenie (w projekcji Fischera) atomów wodoru i tlenu 
po lewej stronie ostatniego asymetrycznego atomu 
węgla. Natomiast znak (+) określa prawoskrętność, 
a więc skręcanie płaszczyzny światła spolaryzo-
wanego w prawą stronę. Spotykamy się również 
z określeniem, że dany produkt zawiera naturalną, 
bardzo dobrze przyswajalną witaminę C, natomiast 
w aptece można dostać postać syntetyczną, która 
wchłania się w niewielkim procencie i jej przyjmo-
wanie wiąże się z występowaniem skutków ubocz-
nych. Tak naprawdę do produkcji witaminy C na 
skalę przemysłową stosowane są metody biotech-
nologiczne i nie różni się ona od tej występującej 
w naturze. Jednak pamiętajmy, że przyjmując natu-
ralną witaminę C obecną w owocach i warzywach 
dostarczamy inne ważne składniki pokarmowe. 

Witamina C zwiększa absorpcję żelaza niehe-
mowego z pokarmu, co możemy uzyskać spoży-
wając produkty bogate w te składniki np. sałatka 
ze szpinakiem i truskawkami. Bogatym źródłem 
witaminy C są świeże owoce i warzywa: porzecz-
ki, truskawki, owoce cytrusowe, papryka, kapusta, 
pietruszka, szpinak, rzeżucha. Flawonoidy (głównie 
kwercetyna i rutyna) obecne w warzywach i owocach 
poprzez chelatowanie jonów miedzi i innych meta-
li przejściowych i hamowanie działania oksydazy 
askorbowej chronią witaminę C, blokując utlenianie 
askorbinianu. Ponadto zwiększają wchłanianie tego 
związku z przewodu pokarmowego, a także stabili-
zują jego cząsteczkę. Na 50 mg witaminy C powinno 

przypadać 10 mg bioflawonoidów, znajdujących 
się w owocach i warzywach. Wita-

mina C jest produktem 
nietrwałym, pod-

czas obróbki 
k u l i n a r n e j 

następuje 
zmnie j-

szen ie 
jej za-
w a r -
tośc i 

w produktach spożywczych. Najmniejsze straty za-
notowano podczas ogrzewania na parze. Podczas 
tradycyjnego gotowania po zalaniu produktu spo-
żywczego wrzącą wodą wystąpiły mniejsze straty 
witaminy C niż po zalaniu zimną wodą. Największe 
straty powoduje smażenie i pieczenie oraz niewłaś-
ciwe i długotrwałe przechowywanie żywności. Aby 
zachować wysokie poziomy witaminy C w żywno-
ści zaleca się jej kiszenie i mrożenie. W niektórych 
warzywach znajdują się enzymy z grupy oksydaz, 
które przyspieszają rozkład kwasu askorbinowego. 
Uaktywniają się one w uszkodzonych tkankach np. 
podczas krojenia, robienia przecierów czy pulpy.

Zapotrzebowanie na witaminę C zależy od 
wieku, płci i stanu fizjologicznego. Wzrasta pod-
czas długotrwałego wysiłku fizycznego, zaburzeń 
przewodu pokarmowego, w cukrzycy, nadciśnie-
niu, u osób starszych, palących papierosy, u kobiet 
w ciąży i karmiących. 

Dobowe zapotrzebowanie RDA (Recommen-
ded Dietary Allowances) dla kobiet wynosi 75 mg, 
dla mężczyzn 90 mg. Wielu badaczy uważa, że po-
ziom ten jest za niski i rekomendują dawkę 200 mg. 
Jeśli chodzi o płeć, Levine, Wang, Padayatty i Mor-

Komórki ludzkiego organizmu 
narażone są na działanie reaktywnych 
form tlenu (RTF). W ciągu doby w po-
jedynczej komórce przebiega około 
1,5x105 procesów utleniania. W wa-
runkach homeostazy organizmu RTF 
pełnią ważną funkcję uczestnicząc 
w przekazywaniu sygnałów wewnątrz- 
i międzykomórkowych. Ich zwiększo-
ne stężenie związane jest z działaniem 
niektórych substancji chemicznych, 
promieniowaniem jonizującym, pro-
mieniowaniem ultrafioletowym, in-
fekcjami, paleniem papierosów lub 
ciężkim wysiłkiem fizycznym. W usu-
waniu wolnych rodników biorą udział 
enzymy np. dysmutaza ponadtlenko-
wa (SOD), peroksydaza glutationowa, 
peroksydaza hemowa, katalaza oraz 
nieenzymatyczne antyoksydanty: 
kwas askorbinowy, glutation, karo-
tenoidy, tokoferol. Zaburzenie rów-
nowagi między RTF, a antyoksydan-
tami prowadzi do powstawania stre-
su oksydacyjnego podczas którego 
dochodzi do oddziaływania wolnych 
rodników z kwasami nukleinowymi, 
białkami, węglowodanami, lipidami. 
Prowadzi to do uszkodzeń kwasów 
nukleinowych, reszt cukrowych oraz 
aberracji chromosomalnych.

Bardzo często możemy 
spotkać reklamy informujące, 
że tylko naturalna lewoskręt-
na witamina C ma właściwo-
ści lecznicze, prawoskrętna 
natomiast nie działa. Litera 
L nie oznacza lewoskrętno-
ści, a położenie (w projekcji 
Fischera) atomów wodoru 
i tlenu po lewej stronie ostat-
niego asymetrycznego ato-
mu węgla. Natomiast znak 
(+) określa prawoskrętność, 
a więc skręcanie płaszczyzny 
światła spolaryzowanego 
w prawą stronę.

Propedeutyka suplementów diety



Wszechnica aptekarska

8 Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017 9Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017

Wszechnica aptekarska

►

►

row (2001) przeprowadzili badania, w których udo-
wodnili, że RDA dla kobiet i mężczyzn powinna być 
na tym samym poziomie i wynosić 90 mg. Średnio 
z pożywieniem przyjmujemy 70-80 mg witaminy C, 
a więc praktycznie pokrywamy dzienne zapotrzebo-
wanie. Spór o prawidłową dawkę witaminy C sięga 
lat 70. Linus Pauling, laureat nagrody Nobla badał 
biologiczne właściwości witaminy C. Propagował 
przyjmowanie dużych dawek, dochodzących do 
kilku gramów na dzień, przekonując, że taka suple-
mentacja przedłużyła mu życie (zmarł w wieku 93 
lat). Istnieje grono badaczy, którzy w dalszym ciągu 
podzielają te przekonania.

Kwas askorbinowy wchłania się w jelicie cien-
kim i dwunastnicy. Z krwią wędruje przez układ 
żyły wrotnej do wątroby, dalej rozprowadzony 
jest po całym organizmie. Z dawki 15 
mg/dobę wydajność absorpcji 
wynosi 89%, w przy-
padku 30 mg na 
dobę 87%, 

w przypad-
ku 50 mg/dobę – 

85%, 100 mg – 80%, 200 
mg/dobę – 72%, dla 500 mg – 63% 

i 46% dla 1250 mg/dobę. Wynika z tego, 
że biodostępność witaminy C wraz ze wzrostem 

dawki zmniejsza się. USDA (United States Depart-
ment of Agriculture) określiła UL (Tolerable Upper 
Intake Level) dla witaminy C na 2 g dziennie. 

Zapasy witaminy C w organizmie przeciętnie 
wynoszą około 20 mg/kg masy ciała. Największe 
ilości zgromadzone są w mózgu, wątrobie, nadner-
czach, trzustce, płucach. Organizm broni się przed 
jej nadmiarem poprzez wydalanie przez nerki.

Witamina C jest antyoksydantem fazy wodnej. 
Dzięki swojej budowie jest donatorem wodoru lub 
elektronów. Będąc dawcą dwóch elektronów bierze 
udział jako kofaktor wielu reakcji enzymatycznych. 

Uczestniczy w syntezie hormonów i transmiterów, 
przemianach tłuszczów w tym cholesterolu, bio-
syntezie karnityny, aktywacji cytochromu P450, 
metabolizmie tyrozyny, reguluje ciśnienie tętnicze, 
poprawia funkcję śródbłonka naczyń krwionośnych. 
Działa immunostymulująco i immunomodulująco. 
Najważniejszą właściwością kwasu askorbinowego 
jest zdolność odwracalnego utleniania i redukcji. 
Kwas L–askorbinowy ulegając utlenieniu przekształ-
ca się w anion askorbinowy, który oddając jeden 
elektron, staje się rodnikiem askorbylowym. Jest to 
cząsteczka o małej aktywności chemicznej, stabilna, 
która pod wpływem reduktazy NADH-zależnej zo-
staje zredukowana do kwasu askorbinowego, a tra-
cąc kolejny elektron poprzez rodnik askorbylowy 

do kwasu dezoksyaskorbinowego. Kwas de-
hydroaskorbinowy może z powrotem zo-

stać zredukowany do cząsteczki kwasu 
askorbinowego na drodze enzyma-
tycznej (reduktaza tioredoksyny) 
lub nieenzymatycznej z udziałem 
glutationu i kwasu liponowego. 
Część DHA ulega hydrolizie do 
kwasu 2,3-dwuketoglukonowego. 

Witamina C będąc dona-
torem wodoru neutralizuje krótko 

żyjące rodniki hydroksylowe, ponad-
tlenkowe i azotowe. Tworzy niereak-

tywne rodniki askorbinowe. Pod wpływem 
glutationu rodniki zostają przekształcone w kwas 
askorbinowy. 

– w prewencji  
i leczeniu 
nowotworów

Nadmierne ilości RTF wywołując zmiany 
w DNA prowadzą do rozwoju procesu karcynogene-
zy. Kwas askorbinowy będą silnym antyoksydantem 
zapobiega chorobom o podłożu wolnorodnikowym. 
Wiele opublikowanych badań przeprowadzonych 
in vitro i in vivo wskazuje na ochronne działanie 
witaminy C przed działaniem RTF oraz zwiększe-
nie aktywności genów uczestniczących w procesie 
naprawy DNA. W badaniach na liniach komórko-

wych witamina C, obecna w podłożu hodowlanym 
w stężeniu nieprzekraczającym 60 µM, zwiększała 
aktywność genów w procesie naprawy DNA. Istnieją 
jednak doniesienia, że podana w dużych dawkach 
w obecności żelaza lub innych jonów metali przej-
ściowych może potęgować działanie mutagenne 
ksenobiotyków i działać prooksydacyjnie przyczy-
niając się do powstawania reaktywnych form tlenu. 
Podobne efekty uzyskano rozpuszczając preparaty 
witaminowe zawierające jony metali i witaminę C. 
Mieszanina kwasu askorbinowego i jonów miedzi 
poprzez zwiększenie ilości RTF może inaktywować 
enzymy np. kinazy.

W badaniach Huanga i wsp. nie wystąpiły 
uszkodzenia oksydacyjne DNA u dorosłych osób 
niepalących, przyjmujących 500 mg dziennie wi-
taminy C. Schneider 
i wsp. podawali 1000 
mg witaminy C przez 
7 dni. Liczba uszko-
dzeń DNA oznaczana 
w limfocytach krwi ob-
wodowej nie zmieniła 
się. Vojdani i wsp. 20 
zdrowych ochotników 
podzielili na 4 grupy: 
otrzymujących placebo 
lub witaminę C w daw-
kach dobowych 500, 
1000 lub 5000 mg. 
Wysokie dawki kwa-
su askorbinowego nie powodowały mutagennych 
zmian i nie zmniejszały aktywności komórek NK.

Proteggente i wsp. podawali witaminę C 
w dawce 260 mg na dobę. Nie potwierdzili pro-
oksydacyjnego działania witaminy C. Proteggente 
wykazał, że liczba uszkodzeń DNA nie zmienia się 
pod wpływem 170 µM witaminy C w surowicy i jed-
noczesnej suplementacji 12,5 mg żelaza. Brennan 
i wsp. podawali 1000 mg witaminy C ochotnikom 
przez 42 dni. Stwierdzono zmniejszenie uszkodzeń 
DNA spowodowanych nadtlenkiem wodoru w lim-
focytach krwi obwodowej.

Z kolei Podmore i wsp. opublikowali bada-
nie, które sugeruje prooksydacyjne działanie kwasu 
askorbinowego. U osób otrzymujących witaminę C 
zaobserwowano wzrost poziomu 8-oksoadeniny 
oraz spadek 8-oksoguaniny. Te dwa związki są mar-
kerami uszkodzeń DNA, powstają pod wpływem ok-
sydacyjnej modyfikacji guaniny i adeniny w pozycji 

C8. Jednak wielu naukowców podkreśla, że bada-
nia te wskazują wręcz przeciwnie – na oksydacyjne 
działanie witaminy, ponieważ 8-oksoguanina jest 
co najmniej dziesięć razy bardziej mutagenna niż 
8-oksoadenina i jej ilość ulega zmniejszeniu.

Oprócz właściwości antyoksydacyjnych wita-
mina C działa przeciwnowotworowo. Pobudza układ 
immunologiczny. Zwiększa aktywność komórek NK 
(natural killers), które niszczą komórki nowotworo-
we oraz limfocytów T i B. Bierze udział w syntezie 
kolagenu zwiększając stabilność tkanki łącznej sta-
nowiącej barierę pomiędzy rozwijającym się guzem 
nowotworowym, a zdrowymi komórkami. Hamuje 
proces angiogenezy poprzez inhibicję enzymu hia-
luronidazy. Komórki nowotworowe syntetyzują ten 
enzym, który powoduje degradację hialuronianu 

(HA), głównego skład-
nika macierzy pozako-
mórkowej. Produktami 
degradacji HA są hek-
sa- i oktasacharydy, 
które stymulują angio-
genezę.

Częstą praktyką 
pacjentów onkologicz-
nych jest przyjmowanie 
dużych dawek witaminy 
C. Badania z randomi-
zacją i podwójnie ślepą 
próbą dotyczące przy-
jęcia wysokich dawek 

witaminy C, przeprowadzone w Mayo Clinic, w któ-
rych brało udział 200 pacjentów otrzymujących 10 
g witaminy C na dobę, nie wykazały zwiększenia 
komfortu życia pacjentów oraz dłuższego przeżycia 
chorych. W badaniach tych chorzy otrzymywali wi-
taminę C doustnie. Przy tak dużych dawkach mak-
symalne stężenie we krwi jakie można osiągnąć to 
220 mmol/l. Natomiast podając pozajelitowo (wle-
wy dożylne) 10 g kwasu askorbinowego osiągamy 
25-krotnie wyższe stężenie we krwi. W tak wysokich 
dawkach kwas askorbinowy wykazuje działanie cy-
totoksyczne poprzez produkcję nadtlenku wodoru, 
powstającego podczas autooksydacji askorbinianu 
w płynie śródmiąższowym guza. W normalnych ko-
mórkach nadtlenek wodoru jest metabolizowany do 
wody i tlenu przez enzymatyczną katalazę. Komórki 
nowotworowe nie posiadają tego enzymu. Nadtle-
nek wodoru również wpływa na ekspresję genów, 
a w efekcie końcowym na proliferację komórek, pro-

Oprócz właściwości 

antyoksydacyjnych 

witamina C działa 

przeciwnowotworowo. 
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cesy naprawy DNA i proces apoptozy. Rodnik askor-
bylowy, jest wykrywany u zwierząt tylko wtedy, gdy 
otrzymują dożylnie witaminę C w wyższych dawkach 
odpowiadających dawce 10 gramów u ludzi. Badania 
laboratoryjne wykazały, że wysokie stężenia wita-
miny C powoduje cytotoksyczność i apoptozę raka 
gruczołu krokowego, trzustki, płuca i jelita grubego.

– w chemio- 
i radioterapii

Witamina C podana dożylnie powinna chronić 
pacjentów przed ubocznymi skutkami radio- i che-
mioterapii. W badaniach z 2014 roku uczestniczyły 
pacjentki w stadium III i IV raka jajnika, u których 
stosowano chemioterapię (paklitaxelem i karbopla-
tyną). Kobiety podzielono na dwie grupy. Pierwszej 
grupie podawano witaminę C dożylnie, stopniowo 
zwiększając dawkę, dwa razy w tygodniu przez 6 
miesięcy podczas chemioterapii i następne 6 mie-
sięcy po jej zakończeniu. Stężenie docelowe kwasu 
askorbinowego wyniosło 350-400 mg/dl. Druga 
grupa otrzymywała tylko chemioterapię. Pacjent-
ki otrzymujące kwas askorbinowy zgłaszały mniej 
działań niepożądanych związanych z chemiotera-
pią dotyczącą neurotoksyczności, nefrotoksyczności, 
neuropatii obwodowej. Jednak bardzo ważne jest 
dobranie odpowiedniej dawki witaminy C do stoso-
wanego chemioterapeutyku. Reddy i wsp. stosując 
witaminę C w stężeniu 1 mol/l i cisplatynę w ma-
łym stężeniu 2–10 mmol/l w stosunku do komórek 
ludzkiego raka szyjki macicy wykazali zwiększenie 
cytotoksyczności cisplatyny. Zwiększenie stężenia 
cisplatyny do 25–100 mmol/l obniżyło skuteczność 
działania chemioterapii.

Badacze podkreślają, że niezbędne jest prze-
prowadzenie wielu badań klinicznych, randomizo-
wanych, które jednoznacznie potwierdzałyby sto-
sowanie witaminy C w leczeniu nowotworów oraz 
stosowanie podczas chemio- czy radioterapii. Dla-
tego podawanie wysokich dawek witaminy powinno 
odbywać się tylko w ramach wysokiej jakości badań 
klinicznych. Opisane przypadki często dotyczą ma-
łej grupy pacjentów, którzy dodatkowo otrzymu-
ją inne leki, często brak w nich grupy kontrolnej, 

randomizacji czy podwójnej ślepej próby. Schematy 
leczenia witaminą C są również różne. Ważne jest 
także określenie optymalnej dawki witaminy C, która 
wpływałaby na polepszenie jakości życia pacjentów 
z chorobami nowotworowymi.

– działania 
niepożądane 

Działania niepożądane zgłaszane przez pa-
cjentów przyjmujących wysokie dawki kwasu 
askorbinowego to: bóle głowy, suchość w ustach, 
przejściowe nudności, biegunki, uczucie zmęczenia, 
dreszcze, hiperglikemia. Wysoka dawka witaminy 
C jest przeciwwskazana u pacjentów z niedoborem 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) 
z powodu ryzyka hemolizy. Dlatego wymagane jest 
badanie przesiewowe G6PD krwinek czerwonych. 
Podawanie dużej dawki kwasu askorbinowego jest 
przeciwwskazane u pacjentów z niewydolnością ne-
rek lub hemodializą, a także z nadmiarem żelaza ze 
względu na ryzyko pogorszenia tych stanów oraz 
u osób ze zwiększonym ryzykiem do tworzenia ka-
mieni nerkowych. W USA podjęto badania, podczas 
których sprawdzano czy dodatkowa suplementacja 
witaminą C ma wpływ na powstawanie kamieni ner-
kowych. W badaniach uczestniczyli pacjenci mający 
potwierdzoną chorobę związaną z tworzeniem ka-
mieni nerkowych, którym podawano 1000 mg kwa-
su askorbinowego dwa razy dziennie przez 6 dni. 
Następnie podano im 136 mg szczawianów. Po 24 
godz. u 40% osób nastąpił wzrost wydalania szcza-
wianów z moczem o minimum 10%. W tej grupie 
u 79% było to związane ze wzrostem endogennej 
syntezy, a u 21% ze wzrostem absorpcji szczawia-
nów. Te dwa mechanizmy prowadzą do wzrostu ry-
zyka powstania kamieni nerkowych. U niektórych 
osób mogą występować oba te dwa procesy jedno-
cześnie. Sugerowano również, że dawki rzędu 1000 
mg witaminy C mogą także prowadzić do większego 
ryzyka powstawania kamieni nerkowych. Ponieważ 
nie możemy przewidzieć reakcji na suplementację 
kwasem askorbinowym powinno wprowadzać się 
ją ostrożnie również u osób o niewielkim ryzyku 
powstawania kamieni nerkowych.

– w infekcjach
Witamina C wpływa na działanie układu im-

munologicznego. W chorobach infekcyjnych wystę-
puje zwiększone zapotrzebowanie na kwas askor-
binowy. Wywiera on działanie ochronne na błony 
komórkowe, wpływa na syntezę prostaglandyn, 
zwiększa wydzielanie cytokin, pobudza limfocyty 
T i B. Wyniki badań dotyczące wpływu witaminy 
C na przebieg infekcji są niejednoznaczne W licz-
nych badaniach randomizowanych wykazano, że 
aplikowanie witaminy C w dawce 1000 mg/dzień 
w okresie zimowym nie ma wpływu na częstość 
występowania przeziębień. Również kwas askorbi-
nowy podany w tej dawce przy pierwszych obja-
wach przeziębienia nie ma wpływu na czas trwania 
czy złagodzenie objawów choroby. Istnieją również 
badania w których podawanie witaminy C zreduko-
wało o 40% częstość zachorowań na przeziębienia 
w populacji ludzi narażonych na stres psychiczny 
lub zimno. W 31 projektach badawczych suplemen-
tacja kwasem askorbinowym skróciła czas trwania 
choroby u dzieci śr. o 14% (od 7 do 21%), u doro-
słych śr. o 8% (od 3 do 12%). Podawanie dzieciom 
od 1 do 2g witaminy C na dobę zmniejszyło ob-
jawy przeziębienia o 18%. Trwa również dyskusja 
dotycząca stosowania witaminy C w leczeniu nieżytu 
nosa. Podkreśla się, że kwas askorbinowy pobudza 
układ immunologiczny poprzez zwiększenie pro-
liferacji limfocytów T w odpowiedzi na zakażenie. 
Limfocyty T wydzielają cytokiny, które pobudzają 
limfocyty B do produkcji przeciwciał. 

Na rynku farmaceutycznym są dostępne pre-
paraty witaminy C: witamina C bez dodatków (100-
1000 mg), z rutozydem (60-300 mg), w preparatach 
wielowitaminowych (60 mg), w lekach stosowanych 
w leczeniu objawów grypy i przeziębienia (30-240 
mg) oraz w tabletkach do ssania na ból gardła (20-
100 mg). Można ją kupić bez recepty. Ponadto sklepy 
internetowe polecają sprzedaż taniej sproszkowanej 
witaminy C, najczęściej o niewiadomym pochodze-
niu i czystości.  Istnieje więc niebezpieczeństwo za-
żywania dużych dawek kwasu askorbinowego, co 
może spowodować powstanie kamieni nerkowych 
i zaburzeń ze strony układu pokarmowego. Często 
pacjenci podejmują decyzję o przyjęciu witaminy C 
pod wpływem reklam. 

Na podstawie aktualnej wiedzy i przedstawio-
nej farmakokinetyki, najlepszym źródłem witaminy 
C są surowe owoce i warzywa, a nie suplementy 
diety.  ■

dr n. farm. Aleksandra Karmańska, 
mgr farm. Michał Tułaza, 

dr hab., prof. UM Bolesław Karwowski
Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Rośliny stanowiące źródło alkaloidów piro-
lizydynowych (AP) rozpowszechnione są 
w różnych regionach geograficznych i czę-

sto uznawane za pospolite chwasty spotykane w ro-
wach, rosnące na łąkach czy terenach ruderalnych. 
Obecność tytułowych alkaloidów stwierdzono także 
w roślinach stosowanych w ziołolecznictwie m.in. 
żywokoście lekarskim (Symphytum officinale L.), le-
piężniku różowym (Petasites hybridus L.), podbiale 
pospolitym (Tussilago farfara L.) czy ogóreczniku le-
karskim (Borago officinalis L.). Opisywane substan-
cje, w ilości od śladowych do kilkunastu procent 
odnaleźć można w kwiatach, nasionach, owocach, 
ale także w innych częściach roślin. Przykładowo, 
analizowano organy żywokostu i jak podają autorzy 
badań – korzenie zawierają od 1400 do 8300 ppm, 
natomiast w liściach zakres alkaloidów pirolizydy-
nowych kształtował się od 15 – 55 mg/kg. Alkaloi-
dy pirolizydynowe są związkami heterocyklicznymi, 
stanowiącymi grupę substancji zasadowych o cha-
rakterze estrów ( jedno- i dwusterów), które pod 
względem strukturalnym stanowią połączenie ami-
noalkoholi (necyny, najczęściej platynecyny, retrone-
cyny, heliotrydyny i otonecyny,) z różnymi kwasami 
(necynowymi) jedno- lub dikarboksylowym. Za efekt 
toksyczny alkaloidów pirolizydynowych odpowie-
dzialne są ich metabolity wytwarzane w organizmie 
człowieka po uprzedniej bioaktywacji związków ma-
cierzystych. Oparta jest ona głownie na hydrolizie 
do zasad i kwasów, kolejno następuje utlenianie do 
N-tlenków i piroli. 

Alkaloidy pirolizydynowe są 
to toksyny, które można zna-
leźć w wielu gatunkach roślin. 
Ich źródło (ponad 95%) stano-
wią głównie te należące do ro-
dzin Boraginaceae, Asteraceae 
(zwłaszcza Senecionae i Eupa-
toriae) oraz Fabaceae (gatunek 
Clotaralia), Compositae i Legu-
minoseae. Szacuje się, że blisko 
3% wszystkich roślin kwitnących 
zawiera te związki, co czyni je 
najbardziej rozpowszechnio-
nymi strukturami, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdro-
wia oraz życia ludzi i zwierząt. 
Aktualnie rozpoznano już około 
500 związków należących do al-
kaloidów pirolizydynowych.

Alkaloidy  

pirolizydynowe

Ogólnie alkaloidy należą do związków silnie 
pobudzających ośrodkowy układ nerwowy i korę 
mózgową. Ich działanie polega m.in. na rozsze-
rzaniu naczyń krwionośnych. Działanie farmakolo-
giczne opisywanych związków objawia się brakiem 
apetytu, utratą masy ciała czy agresywnym zacho-
waniem. Mogą być one również przyczyną zabu-
rzeń koordynacji ruchowej. W wyniku działania AP 
na organizm może pojawić się biegunka, ale także 
nadwrażliwość na światło. W przypadku gdy przy-
jęta, jednorazowa dawka zawiera się w przedzia-
le 10-20 mg, mogą wystąpić symptomy związane 
z powiększeniem komórek wątroby lub też może 
dojść do zaburzenia ich metabolizmu. Długotermi-
nowe narażenie na alkaloidy już w dawkach 10 μg 
lub mniej dziennie może prowadzić do marskości 
wątroby. Udowodniono, że w trakcie jednokrotnego 
przyjęcia większej dawki, jak i dłuższego naraże-
nia na dawki niskie 
u ludzi może wy-
stąpić wenooklu-
zyjna choroba wą-
troby. Omawiane 
alkaloidy oprócz 
szkodliwego dzia-
łania na wątrobę 
mogą także mieć 
negatywny wpływ 
na układ nerwowy. 
Potwierdziły się 
również doniesie-
nia, że alkaloidy te 
oprócz działania 
hepatotoksycznego ujawniającego się chorobą za-
rostową żył (hepatic veno-occlusive disease), mogą 
wpływać na wystąpienie nadciśnienia płucnego. 
Ponadto, pośród alkaloidów pirolizydynowych 
znajdują się także związki o udowodnionych właś-
ciwościach kancerogennych i mutagennych. Wiel-
ce niebezpieczne jest stosowanie roślin zawierają-
cych alkaloidy pirolizydynowe w okresie ciąży, ze 
względu na fakt, że przechodzą one przez barierę 
łożyskową i mogą powodować chorobę zarosto-
wą żył wątrobowych u płodu. Najbardziej jednak 
niebezpiecznym jest to, że zatrucia roślinami za-
wierającymi alkaloidy pirolizydynowe rozwijają się 
zwykle bezobjawowo, a w momencie pojawienia 
się objawów proces uszkodzenia wątroby jest tak 
zaawansowany, że śmierć może wystąpić nawet 
w trakcie kilku dni.

Z powyższych względów od dłuższego cza-
su skażenie żywności alkaloidami pirolizydynowymi 
jest tematem licznych obrad i dyskusji na szczeblu 
międzynarodowym. Podnoszone są także dyskusje 
dotyczące ich zawartości w produktach leczniczych. 
W roku 1992 Agencja Żywności i Leków (Food and 
Drug Administration – FDA) w Stanach Zjednoczo-
nych opublikowała pierwsze informacje na temat 
alkaloidów pirolizydynowych w dokumencie BBB 
(Bad Bug Book) – Pyrrolizidine Alkaloids (wydanie 
1). Zostały w nim opisane AP pod kątem działania 
toksycznego i przedstawione przez pryzmat spoży-
cia niektórych gatunków roślin zawierających te 
związki. Komitet ds. Leków Weterynaryjnych EMA 
(Committee for Veterinary Medicinal Products) opub-
likował już w 1999 roku dokument, w którym zale-
cono ostrożne dawkowanie, wykorzystywanego 
szeroko w lecznictwie korzenia żywokostu (Symphy-

ti radix). Według 
informacji pocho-
dzących z Raportu 
Public statement 
on the use of herbal 
medicinal products 
containing toxic, 
unsaturated pyrro-
lizidine alkaloids 
(PAs) opublikowa-
nego w roku 2015, 
tylko w niektórych 
państwach zostały 
w p r o w a d z o n e 
ograniczenia doty-

czące stosowania surowców zawierających toksycz-
ne AP. Dokumenty takie, wprowadzające limity spo-
życia AP dostępnych w produktach leczniczych czy 
suplementach diety obowiązują m.in. w Niemczech, 
Belgii, Austrii czy Australii i Nowej Zelandii. W Niem-
czech w roku 1992 wszedł w życie dokument (Mo-
nografia Borago officinalis). Ogłoszono raport na 
temat wykorzystywanych w lecznictwie surowców 
zawierających AP, wprowadzając ograniczenie w ich 
stosowaniu, w którym określono maksymalną daw-
kę doustną na poziomie 1,0 µg na dzień, przez czas 
maksymalnie 6 tygodni w roku i 0,1 µg bez ograni-
czenia czasu stosowania. Maksymalna zaś dawka 
dobowa AP w przypadku stosowania na skórę wy-
nosi 100 μg przez okres maksymalnie 6 tygodni 
w roku i 10 μg bez ograniczenia czasu stosowania. 
W Belgii natomiast nie wolno wprowadzać do ob-

...zatrucia roślinami zawiera-
jącymi alkaloidy pirolizydynowe 
rozwijają się zwykle bezobjawowo, 
a w momencie pojawienia się obja-
wów proces uszkodzenia wątroby jest 
tak zaawansowany, że śmierć może 
wystąpić nawet w trakcie kilku dni.
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okresowe kontrole takich surowców. Istniejąca baza 
danych opracowana przez niemiecki przemysł (BAH) 
wskazująca surowce o największym ryzyku skażenia 
AP wymienia te, które winny być objęte kontrolami. 
Należą do nich: Hyperici herba, Passiflorae herba, 
Matricariae flos, Alchemillae herba, Liquiritiae radix, 
Melissae folium, Menthae piperitae folium, Salviae 
folium, Taraxaci herba cum radice i Thymi herba. Jak 
donosi literatura problem może stanowić także do-
stęp na rynku do produktów dermatologicznych 
o statusie kosmetyków czy też olejów lub rozdrob-
nionych części roślinnych zawierających AP z prze-
znaczeniem do różnych celów, np. do kąpieli lecz-
niczych czy też będących składnikami herbat, suple-
mentów diety czy też samodzielnie komponowa-
nych maceratów, naparów, odwarów. Bezpieczeń-
stwo wykorzystywania takowych środków może 
budzić zastrzeżenia ze względu na brak kontroli 
zawartości w nich alkaloidów pirolizydynowych. Nie 
ma także zaleceń dotyczących oznaczania alkaloi-
dów pirolizydynowych w materiałach paszowych 
i żywności. Dlatego też często prawdziwa przyczyna 
wielu zatruć zwykle jest niewykrywana. Dopiero 
w roku 2007 powstał jeden z pierwszych komplet-
nych dokumentów (stworzony na bazie wielu badań 
naukowych) odnoszących się do tematu alkaloidów 
pirolizydynowych w żywności. Opinia Panelu Na-
ukowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) 
zaliczyła wówczas alkaloidy pirolizydynowe do sub-
stancji niepożądanych w paszy. Wtedy to zalecano 

prowadzenie odpowiednich programów szkolenio-
wych oraz wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Rolni-
czej (Good Agricultural Practice – GAP), obejmującej 
ochronę plonów poprzez m.in. usuwanie nasion 
chwastów zawierających alkaloidy oraz sugerowano 
monitoring materiałów paszowych pod kątem 
obecności związków pirolizydynowych. Kolejno, 
w roku 2011 pojawiły się następne wytyczne (raport 
naukowy). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności opublikował Opinię Naukową na temat 
alkaloidów pirolizydynowych w żywności i paszach. 
W Raporcie tym stwierdzono m.in., że istnieje po-
trzeba zgromadzenia informacji na temat ich wy-
stępowania w żywności (miodzie, mleku, jajach 
i mięsie) i materiałach paszowych. W tymże doku-
mencie zasygnalizowano także potrzebę wyznacze-
nia kryteriów analizy alkaloidów pirolizydynowych 
i ich N-tlenków w paszach i żywności. Ponadto, 
w Ramach Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimen-
tarius) zajęto się problemem alkaloidów pirolizydy-
nowych, powołując Grupę Roboczą, której zadanie 
polegało na opracowaniu zaleceń i zasad mających 
na celu redukcję tytułowych zanieczyszczeń w plo-
nach i paszach czy żywności poprzez m.in. kontrolę 
zachwaszczenia roślin użytkowych chwastami za-
wierającymi AP. Eksperci zalecają także dalsze ba-
dania dotyczące toksyczności i rakotwórczości tych 
najczęściej występujących w żywności. Stwierdzili 
oni także, że narażenie na alkaloidy pirolizydynowe 
w jedzeniu w szczególności występujące na wyso-
kim poziomie w naparach herbacianych i ziołowych, 

W Raporcie z 2017 roku eksperci z Europejskiego Urzędu ds. Bez-
pieczeństwa Żywności (EFSA) podali już konkretnie 17 alkaloidów pi-
rolizydynowych w żywności i paszach, które powinny być nadal moni-
torowane (markery skażonej żywności i pasz). Należą do nich następu-
jące AP: Senecio spp.: acetylerucifolina, erucifolina, jakobina, jakolina, 
jakonina, jakozyna, retrorsyna, senecionina, seneciofilina; Echium spp.: 
echimidyna, echiwulgaryna, wulgaryna; Heliotropium spp.: europi-
na, heliotrina, lasiokarpina, izomerylykopsaminy; Crotalaria: fulwina, 
monokrotalina, retusamina, trichodesmina; Boraginacea i Eupatorium 
spp.: acetylechimidyna, echimidyna, lykopsamina. 

rotu leków przeznaczonych do użytku wewnętrzne-
go zawierających AP, a w Austrii należy udowodnić, 
że produkt leczniczy zawierający preparaty ziołowe 
z roślin zawierających AP nie zawiera ich w produk-
cie końcowym. W Australii i Nowej Zelandii dopusz-
cza się dzienne spożycie na poziomie 1µg na kg 
masy ciała. Podsumowując, źródła narażenia na 
toksyczne AP przy narażeniu doustnym, ocena ry-
zyka przeprowadzona przez różne organizacje na-
ukowe określa dopuszczalne dzienne spożycie na 
poziomie 0,007 μg AP na kg masy ciała. Komitet ds. 
Roślinnych Produktów Leczniczych (The Committee 
on Herbal Medicinal Products – HMPC) stwierdził, że 
spożywanie 0,35 μg toksycznych, nienasyconych AP 
z dnia na dzień w produktach ziołowych może być 
dopuszczalne w ciągu krótkotrwałego spożycia 
(maksymalnie 14 dni). Natomiast jeśli wziąć pod 
uwagę stosowanie zewnętrzne, w literaturze odnaj-
dziemy niewiele danych dotyczących wchłaniania 
AP. Badania Brauchli i współpracowników sugerują, 
że u szczurów, absorpcja toksycznych alkaloidów 
przez nieuszkodzoną skórę może być 20-50 razy 
mniejsza niżeli wchłanianie drogą jelitową (poda-
nych drogą doustną). W innych analizach zaś nie 
wykazano efektu mutagennego ekstraktu o zmniej-
szonej ilości AP, który był zawarty w produktach 
dermatologicznych i stwierdzono jego pełne bez-
pieczeństwo w stosowaniu miejscowym na skórę. 
Najpopularniejszym surowcem zawierającym 
omawiane związki jest korzeń żywokostu – uży-
wany w łagodzeniu objawów towarzyszących 
zwichnięciom czy stłuczeniom. Według HMPC 
leki zawierające ekstrakt z korzenia żywokostu 
powinny być stosowane tylko u dorosłych 
pacjentów i nie dłużej niż 10 dni. EMA (Eu-
ropean Medicine Agency), FDA (Food and 
Drug Administration) czy ESCOP (The 
European Scientific Cooperative on Phy-
totherapy) zalecają używanie preparatów 
z korzeniem żywokostu maksymalnie 6 ty-
godni (4-6 tygodni) w ciągu roku, a dzien-
na dawka alkaloidów pirolizydynowych 
naskórnie powinna zawierać się między 
10 a 100 µg. Jak wynika z zaleceń po-
wyższych instytucji bezpieczne są wy-
łącznie produkty standaryzowane na 
zawartość pirolizydynowych alkaloidów. 
Dopuszcza się jednak używanie maści czy 
żeli, które w swym składzie zawierają 35% eks-
trakt z korzenia żywokostu, otrzymanego z wy-

korzystaniem 60% etanolu, przy DER 1:2, czy też 
zawierających 20% wysuszonego surowca, apliko-
wanych miejscowo na nieuszkodzoną skórę 3-4 razy 
dziennie. Problem stanowi natomiast wykorzysty-
wanie takich produktów w leczeniu ran, odparzeń 
czy odmrożeń. Farmakopea Amerykańska ostrzega, 
że wykorzystywanie na uszkodzoną skórę prepara-
tów, których substancję czynną stanowi wyciąg 
z korzenia żywokostu zwiększa ryzyko wchłaniania 
szkodliwych AP. Podobnie sytuacja ma się z innymi 
roślinami wykorzystywanymi w lecznictwie. AP 
obecne są także w podbiale, znanym ze skuteczno-
ści w  walce z chorobami górnych dróg oddecho-
wych. Według literatury ilość AP w liściach podbia-
łu waha się od 0,1 do 368 µg na gram w zależności 
od pochodzenia geograficznego, okresu zbioru, 
metody suszenia czy sposobu ekstrakcji, stąd np. 
Komisja E zaleca ostrożność w  wykorzystywaniu 
naparów czy maceratów z liści. Podaje się, że dzien-
na dawka naparu z liści podbiału czy mieszanek 
z jego zastosowaniem nie powinna zawierać więcej 
niżeli 10 µg alkaloidów pirolizydynowych, a czas 
takich kuracji winien wynosić nie więcej niżeli ( jak 
w przypadku żywokostu) 4-6 tygodni w trakcie roku. 
W związku z powyższym, pojawia się więc coraz 

większe zapotrzebowanie 
na rutynowe lub 

►

►
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żywcze – za warzywa i powszechnie konsumowane 
po odpowiedniej obróbce. Na Ukrainie i w Rumu-
nii liście podbiału wykorzystywane są do zawijania 
farszu (gołąbki). Co ciekawe, w Polsce mamy także 
tradycje związane z użytkowaniem roślin będących 
źródłem alkaloidów pirolizydynowych. W literaturze 
odnajdziemy informację, że liście żywokostu nadają 
się do zup i potraw warzywnych, zaś kwiaty żywoko-
stu posiadają słodki nektar, który niegdyś wysysały 
dzieci. Ponadto w Polsce jadano również miodunkę, 
farbownik polny czy farbownik lekarski. Liście żywo-
kostu do początków XX wieku na przednówku na 
terenie dawnej Galicji przyrządzano jak kapustę – 
siekano, gotowano i serwowano z omastą. A w oko-
licach Ojcowa dodawano je do racuchów – placków 
z ciasta naleśnikowego. 

Podsumowując charakter alkaloidów piroli-
zydynowych i fakt, że stanowią one element struk-
turalny roślin w naszym najbliższym otoczeniu, 
również tych, które na szeroką skalę znajdują wy-
korzystanie w przemyśle farmaceutycznym czy spo-
żywczym, należy prowadzić ścisły nadzór jakościowy 
nad produktami końcowymi. W krajach rozwiniętych 
zboża przeznaczone do konsumpcji (zarówno przez 
ludzi jak i zwierzęta) monitorowane są w kierunku 
obecności nasion chwastów stanowiących źródło 
alkaloidów pirolizydynowych. Prowadzi się działania 
przed mieleniem zmierzające do usunięcia ich na-
sion z partii zbóż. O ile takie zabiegi pozwalają na 
uniknięcie ostrych zatruć, niestety nie można unik-
nąć wciąż ryzyka wystąpienia zatrucia chroniczne-
go, gdyż zboża mocno zanieczyszczone, nawet po 
wyeliminowaniu nasion chwastów cały czas mogą 
zawierać alkaloidy (pozostające w pyle). Stąd też 
w wielu krajach wyznaczono maksymalne limity dla 
nasion roślin zawierających alkaloidy w zbożach 
przeznaczonych do konsumpcji. Także w wielu fir-
mach produkujących żywność (np. uprawa szklar-
niowa) prowadzi się monitoring i systematyczną 
eliminację chwastów mogących stanowić źródło 
potencjalnego zanieczyszczenia alkaloidami piro-
lizydynowymi. Ponadto hodowcy zwierząt poprzez 
dbanie o prawidłowy dobór roślin na pastwisku, 
dobrą jakość siana i zielonki w celu zapobiegania 
zatruciom winni także minimalizować podaż roślin 
będących źródłem szkodliwych substancji. Z coraz 
większym zainteresowaniem alternatywnym odży-
wianiem, włączaniem coraz to większej ilości dzikich 
warzyw do codziennej diety należy także podjąć 
badania, które przyczynią się do zwiększenia świa-

domości konsumpcji. Jeśli zaś mamy do czynienia 
z roślinami o właściwościach leczniczych, mogącymi 
jednak stanowić źródło AP w świetle kwestii związa-
nych z bezpieczeństwem, strategia działań powin-
na skupiać się głównie na dostępności ziołowych 
produktów leczniczych o niskim ryzyku skażenia. 
Należy także przestrzegać bezwzględnie sposobu 
użytkowania takowych medykamentów, a ewentu-
alne problematyczne kwestie zawsze konsultować 
ze specjalistą. ■

mgr Michał Stawarczyk
mgr Kinga Stawarczyk
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stanowi problem dla zdrowia ludzkiego, co może 
indukować nowotwory. Dodatkowo zwrócono także 
uwagę na niekorzystne skutki zdrowotne stosowa-
nia dodatków do żywności mogących stanowić 
źródło alkaloidów pirolizydynowych. Jak podaje li-
teratura, pierwsze zidentyfikowane i zarejestrowane 
zatrucie tymi związkami nastąpiło w roku 1920 na 
obszarze Republiki Południowej Afryki, gdzie 
ogromna liczba ludności zachodniej części kraju za-
częła cierpieć na marskość wątroby. Prawdopodob-
nie przyczyną takiego stanu rzeczy było konsumo-
wanie chleba z pszenicy zanieczyszczonej Senecio 
burchellii. Najgłośniejszy zaś przypadek zatrucia 
toksynami pirolizydynowymi miał miejsce w Afga-
nistanie w roku 1974. Wówczas to odnotowano 
7200 osób mających objawy zatrucia (zanieczysz-
czenie żywności ziarnami heliotropu). Spośród tej 
liczby 1600 osób miało ciężkie objawy, a wiele osób 
zmarło nawet po 3-9 miesiącach od wystąpienia 
objawów klinicznych. Jednak, jak do tej pory więk-
szość doniesień o zatruciach żywnością skażoną 
alkaloidami pirolizydynowymi ogranicza się obsza-
rowo do krajów trzeciego świata. To tam pojawiają 
się ogniska, w których setki, a niekiedy nawet tysią-
ce osób zatruwa się przez konsumpcje podstawo-
wych artykułów spożywczych zanieczyszczonych 
nasionami chwastów zawierających te związki. Za-
trucia odnotowywane są także pośród społeczności 
(Afryka, Jamajka) stosującej na co dzień napary, od-
wary lub herbatki z zawierających toksyczne alkalo-

idy ziół. Na uwagę zasługują również zioła chińskie 
(stosowane m.in. w leczeniu egzemy i atopowego 
zapalenia skóry) oraz niektóre preparaty ziołowe 
wykorzystywane w stanach odprężenia, które 
w swoim składzie zawierają wyciągi z roślin (głównie 
kozłka lekarskiego czy tarczycy pospolitej). Także 
spożywanie przez ludzi chińskich ziół doprowadziło 
niejednokrotnie w wielu przypadkach do ostrego 
zapalenia wątroby. Ostatnimi czasy w krajach uprze-
mysłowionych zwraca się uwagę na ostrożną kon-
sumpcję suplementów (np. olej z ogórecznika) czy 
ziół lub egzotycznych mieszanek sałatkowych za-
nieczyszczonych nasionami lub fragmentami roślin 
zawierających AP. Nadomiar złego, alkaloidy piroli-
zyzynowe mogą dostawać się do łańcucha żywnoś-
ciowego człowieka poprzez konsumpcję skażonych 
produktów zwierzęcych. Choć taka ekspozycja nie 
powoduje bezpośredniego działania toksycznego 
u ludzi, efekt długoterminowego narażenia nie jest 
dokładnie zbadany. W literaturze spotyka się infor-
macje na temat skażenia mleka zwierząt, które ze-
tknęły się z alkaloidami pirolizydynowymi. Na pod-
stawie doświadczeń in vivo na modelach zwierzę-
cych, gdzie podawano paszę zanieczyszczoną 
związkami pirolizydynowymi udowodniono, że stę-
żenie oznaczanych alkaloidów jest tym większe, im 
większa dawka roślin zawierająca te związki była 
dodawana do paszy. Wykazano także, że alkaloidy 
mogą znajdować się w jajach, czy też mięsie zwie-
rząt, którym zadawano paszę z resztkami roślin sta-
nowiących źródło toksycznych alkaloidów. Alkaloidy 
pirolizydynowe mogą migrować również do mio-
dów za pośrednictwem pyłku kwiatowego przeno-
szonego przez pszczoły oraz znajdować się w pro-
duktach powstałych na jego bazie (wówczas miód 
charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem). Na 
podstawie badań prowadzonych w Niemczech 
(gdzie spośród badanych produktów 31% zawiera-
ło alkaloidy w granicach 1080-16 350 μg/kg), stwier-
dzono, że prawdopodobne jest pojawienie się chro-
nicznego zatrucia będącego przyczyną marskości 
wątroby, nadciśnienia płucnego lub nawet raka, 
jeśli skażony miód spożywany jest regularnie w ilo-
ści 15-25 g lub więcej. 

Z drugiej jednak strony, w wielu regionach 
świata, rośliny zawierające alkaloidy pirolizydynowe 
są świadomie konsumowane przez ludzi. W Japonii, 
na Bałkanach, Kaukazie np. podbiał, lepiężnik czy 
żywokost uważane są – ze względu na walory sma-
kowe, szeroką dostępność, jak również cechy od-

Alkaloidy pirolizydy-
nowe mogą migrować rów-
nież do miodów za pośred-
nictwem pyłku kwiatowe-
go przenoszonego przez 
pszczoły oraz znajdować się 
w produktach powstałych na 
jego bazie (wówczas miód 
charakteryzuje się nieprzy-
jemnym zapachem). 
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Uwielbiana przez nasze babcie, posiadająca 
niemal legendarne miejsce na każdym parapecie – 
pelargonia. W Europie uprawiana jest głównie ze 
względu na swój atrakcyjny wygląd, w Polsce zaś do-
datkowo podbiła serca tych, którzy w naturalny spo-
sób chcą się pozbyć niezwykle uciążliwych w okresie 
letnim komarów i meszek. Całkiem inaczej obecność 
tej rośliny rysuje się w Afryce, gdzie występuje około 
280 gatunków pelargonii. Należą one do rodziny 
bodziszkowatych (Geraniaceae). W ostatnich latach 
największą popularność zdobyła być może najmniej 
okazała z pośród wszystkich gatunków – pelargonia 
afrykańska (Pelargonium sidoides), zwana również 
pelargonią przylądkową. W środowisku naturalnym 
występuje głównie na wschodnim wybrzeżu Afryki 
Południowej i w górach Lesoto. 

Pelargonium sidoides od wieków wykorzysty-
wana była przez afrykańskich szamanów jako tra-
dycyjny lek na liczne schorzenia. Stosowana była 
w leczeniu biegunek, kolek, bólu żołądka, stanów 
zapalnych wątroby, uporczywego kaszlu, a także 
w znoszeniu bóli miesiączkowych. Należy więc przy-
znać, że była ona rośliną niezwykłą, wręcz magicz-
ną dla tamtejszych plemion. Być może pozostałaby 
również rośliną nieodkrytą, gdyby nie pewien zbieg 
okoliczności…

W roku 1897 Charles Henry Stevens, angielski 
mechanik, nie mogąc sobie poradzić z gruźlicą, do-
stał od swojego lekarza polecenie wyjazdu do Afryki 
Południowej. Miał on tam chłonąć świeże górskie po-
wietrze i tym samym regenerować swój wyniszczony 
ciężką chorobą organizm. Podczas jednej z pieszych 
wędrówek poznał Zuluskiego szamana, który podjął 
się leczenia Anglika za pomocą nieznanej mu rośliny. 
Przez 3 miesiące podawał mu do picia wrzący napar 
z korzenia Pelargonium sidoides. Stevens poczuł się 
znacznie lepiej po tej kuracji, odzyskał siły i uznał, 
że jest wyleczony. Po powrocie do Wielkiej Brytanii 
postanowił podzielić się z innymi swoim odkryciem, 
a także jako człowiek biznesu – być może także na 
nim zarobić. Założył więc firmę, która produkowała 
i sprzedawała lek pod nazwą „Stevens’ Consumption 
Cure”. 

Lek Stevensa był niezwykle popularnym środ-
kiem stosowanym w zwalczaniu nieuleczalnej wów-
czas gruźlicy, jednak do czasu… W 1909 roku Brytyj-
skie Stowarzyszenie Medyczne (BMA – British Me-
dical Association) wydało książkę, w której Stevens 
został przedstawiony jako typowy szarlatan, zaś jego 
lek za nic nie warty. Rozżalony Stevens złożył nawet 
pozew do sądu przeciwko BMA, lecz nic to nie dało. 
Przegrał sprawę i dodatkowo musiał zapłacić karę.

Pelargonium 
sidoides

– niezwykła roślina  
z Afryki Południowej

Nie stracił on jednak wiary w lek, którym sam 
został uleczony i tuż po zakończeniu I Wojny Świa-
towej wznowił promocję pozyskiwanego z Pelargo-
nium sidoides specyfiku. W 1920 roku szwajcarski 
lekarz, Sechehaye, rozpoczął leczenie korzeniem 
pelargonii. Po 9 latach miał już udokumentowa-
nych ponad 800 przypadków wyleczenia pacjen-
tów z gruźlicy, o czym dumnie donosił do wielu 
towarzystw naukowych w Europie. W wyniku swoich 
badań Sechehaye stwierdził, że w wielu przypad-
kach gruźlicy, z wyjątkiem stanów niezwykle ciężkich 
i z komplikacjami, leczenie korzeniem Pelargonium 
sidoides było skuteczne. Podobne bada- nia na 
terenie Niemiec prowadził doktor Boja-
nowski donosząc o 5 przypadkach 
całkowitego wyleczenia z gruź-
licy przy zastosowaniu leku 
z pelargonii afrykańskiej.

Początkowo 
lek Stevens’a wy-
stępował tylko 
w formie sprosz-
kowanej, którą 
rozpuszczało 
się w wodzie, 
jednak wraz 
z upływem lat 
zaczęto sprzeda-
wać go w postaci nalewki. 

Pomimo wielu donie-
sień o skuteczności stosowa-
nia korzenia Pelargoinum sidoides, 
substancja ta stała się niemal zapo-
mniana. Dopiero w 1977 roku na Uniwersytecie 
w Monachium pokuszono się w końcu o dokładną 
identyfikację składu niezwykłego leku przeciw gruź-
licy. Na podstawie badań etnobotanicznych i przy 
użyciu technik chromatograficznych jednogłośnie 
stwierdzono, że w skład leku wchodzi pelargonia 
afrykańska. Od tego momentu Pelargonium sido-
ides stała się niezwykle popularną i jedną z lepiej 
przebadanych roślin na świecie.

Liczne analizy pozwoliły wyodrębnić ponad 
65 związków zawartych w korzeniu pelargonii afry-
kańskiej. Najważniejsze z nich to z całą pewnością 
kumaryny (wśród nich umckalina, skopoletyna, frak-
setyna i artelina), fenolokwasy (kwas galusowy i ester 
metylowy kwasu galusowego) oraz proatocyjanidyny 
(głównie katechina i epikatechina). Takie bogactwo 
składników dało nadzieję na odkrycie nieznanych do 

tej pory zastosowań korzenia Pelargonium sidoides.
Aby potwierdzić działanie ekstraktu z korze-

nia pelargonii afrykańskiej prowadzono liczne ba-
dania, łącznie z badaniami klinicznymi na dorosłych 
i dzieciach. W trakcie badań klinicznych skupiono 
się głównie na działaniu Pelargonium sidoides na 
układ oddechowy. Jednakże prowadzono również 
rozliczne badania w kierunku wskazanym już przez 
afrykańskich szamanów, a mianowicie w leczeniu 
zaburzeń ze strony układu pokarmowego (w tym 
leczeniu wrzodów żołądka spowodowanych bakte-
rią Helicobacter pylori), w podnoszeniu odporności 
organizmu i zaburzeniach miesiączkowania. Stwier-

dzono, że zarówno pojedyncze składniki, jak 
i cały ekstrakt działają przeciwbakteryjnie 

na bakterie Gram-dodatnie (Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus pneumoniae) 
oraz bakterie Gram-ujemne (Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Haemophilus influenzae). W czasie 

badań nad prątkami gruź-
licy (Mycobacterium tu-
berculosis) nie uzyska-
no jednoznacznych 
wyników przesądza-
jących o skuteczności 
ekstraktu.

Najbardziej 
wartościowe ba-
dania dotyczyły 
wpływu ekstrak-

tu z korzenia pe-
largonii afrykańskiej 

(występującego pod na-
zwą handlową Umckaloabo) na cały układ 

oddechowy. Nawiązywały one do przeciwbakteryj-
nego i przeciwwirusowego działania ekstraktu. To 
przeciwwirusowe działanie wiąże się z hamowaniem 
hemoaglutynacji i aktywności enzymu neuraminida-
zy. Dzięki temu namnażanie wirusów zatrzymywane 
jest zarówno w początkowej fazie infekcji, jak i już po 
wniknięciu patogenu do wnętrza komórki, przez co 
rozwój choroby jest zahamowany. Odkryto również, 
że to zahamowanie rozwoju infekcji wirusowej może 
być związane ze wzrostem produkcji interferonu, co 
z kolei sugeruje możliwość wykorzystania ekstrak-
tu z korzenia Pelargonium sidoides do stymulacji 
układu odpornościowego. Pobudza także makrofagi 
do procesu fagocytozy, przez co zainfekowane ko-

►



Opieka farmaceutyczna

21Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017

Wszechnica aptekarska

20 Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017

mórki są usuwane, a organizm szybciej wraca 
do zdrowia.

W dzisiejszych czasach preparaty dostępne 
w aptekach, zawierające pelargonię afrykańską sto-
sowane są głównie w stanach zapalnych i nieżytach 
dróg oddechowych, w leczeniu zapalenia zatok przy-
nosowych w celu podniesienia obniżonej w czasie 
choroby odporności. W stanach zapalnych górnych 
dróg oddechowych wykorzystywane jest w szczegól-
ności działanie przeciwwirusowe (w tym na wirusy 
grypy) i przeciwbakteryjne, dodatkowo zauważono, 
że ekstrakt z korzenia pelargonii zapobiega osiada-
niu chorobotwórczych bakterii, odpowiedzialnych za 
rozwój stanu zapalnego na komórkach nabłonka, 
przez co zapobiega dodatkowo rozwojowi zakażenia. 

Interesujący jest również wpływ na cały me-
chanizm śluzowo-rzęskowy w układzie oddechowym. 
Ekstrakt z korzenia pelargonii zmniejsza lepkość 
rzęsek oraz zwiększa ich ruchliwość, dzięki czemu 
wszystkie szkodliwe patogeny są dużo łatwiej usu-
wane z dróg oddechowych, przez co również sama 
choroba ulega skróceniu. W przewlekłym zapaleniu 
oskrzeli przebiegającym z uporczywym kaszlem wy-
kazano skrócenie aż o 4 dni dotkliwych odruchów 
kaszlowych, a co za tym idzie również samo skróce-
nie okresu choroby. Dzięki zaś wpływowi na układ 
odpornościowy późniejsze infekcje charakteryzują 
się zarówno krótszym przebiegiem, jak i mniejszą 
siłą.

Obecnie w dobie powszechnej dostępności 
do antybiotyków, znaczenie ekstraktu z korzenia pe-
largonii może wydawać się mniejsze. Do końca tak 
nie jest. Pomijając fakt, że coraz więcej pacjentów 
decyduje się na rozpoczęcie leczenia infekcji właśnie 
od leków pochodzenia roślinnego, doskonałe efekty 
daje łączenie preparatów zawierających Pelargonium 
sidoides z klasycznymi lekami chemicznymi. Preparaty 
te mają potwierdzoną skuteczność i bezpieczeństwo, 
wykazaną w wielu badaniach, warto jednak pamiętać, 
że mimo iż były prowadzone badania na dzieciach 

(także badania kliniczne na dzieciach w wieku 1-6 
lat), nie powinno się ich stosować u dzieci poniżej 
6 roku życia. ■

mgr farm. Gabriela Widelska
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...preparaty dostępne w aptekach, zawierające pelargonię 

afrykańską stosowane są głównie w stanach zapalnych i nieży-

tach dróg oddechowych, w leczeniu zapalenia zatok przynoso-

wych w celu podniesienia obniżonej w czasie choroby odporności.

Zapobieganie 
występowaniu 
polipragmazji 
u pacjentów 
hospitalizowanych 
Polipragmazja to pojęcie medyczne określa-

jące nieprawidłowe stosowanie kilku leków 
jednocześnie; zjawisko polipragmazji wy-

stępuje bowiem, gdy leki nie wzmacniają efektu 
terapeutycznego oraz zwiększają ryzyko poleko-
wych działań niepożądanych [1]. Przeciwieństwem 
polipragmazji jest politerapia, będąca również te-
rapią wielolekową, jednak stosowaną prawidłowo 
[2]. Z oczywistych względów obie postaci terapii 
wielolekowej dotyczą w dużej mierze osób w po-
deszłym wieku [3]. Błędy w terapii wielolekowej 
mogą być związane ze złym doborem leków przez 
personel medyczny (np. na skutek nieznajomości 
mechanizmów działania leków, nieznajomości in-
terakcji między nimi, nieznajomość objawów nie-
pożądanych wywoływanych przez przepisane leki 
[4]), przyjmowaniem przez pacjentów dodatkowych 

preparatów (szczególnie OTC [5]) bez poinformowa-
nia lekarza prowadzącego czy niedostosowaniem 
się chorego do zleceń lekarskich (często na skutek 
trudności w odnalezieniu się w gąszczu zaordy-
nowanych leków czy w celu uniknięcia przykrych 
skutków ubocznych) [6]. Nie można także zapo-
minać o możliwym wpływie innych czynników (np. 
codziennej diety, w tym także suplementów diety), 
na skuteczność terapii [7], czego pacjenci bardzo 
często nie są świadomi.

Celem zapobiegania temu bez wątpienia 
szkodliwemu zjawisku, Dyrektor Szpitala Woje-
wódzkiego Krystyna Walendowicz zdecydowała 
się wdrożyć w zarządzanej przez siebie placówce, 
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. 
Jasińskiego w Zakopanem, finansowane ze środków 
Narodowego Programu Zdrowia działania na rzecz 

►
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spodziewany czas terapii, a wszystkie jego wątpli-
wości i pytania są wyjaśniane na bieżąco. 

W zakresie farmakoterapii w każdym przypad-
ku istotna jest zasada uproszczenie leczenia, m. in. 
poprzez spisanie w „Dzienniczku pacjenta” zleco-
nych leków wraz z dawkowaniem i zasadami ich 
przyjmowania (np. z uwzględnieniem konieczności 
zastosowania na czczo bądź z posiłkiem).

Co niezwykle ważne, za każdym razem pa-
cjent czynnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji 
odnośnie leczenia (zasada czynnego udziału pacjen-
ta). Uwzględniane są jego preferencje (np. odnośnie 
pory zażywania, kształtu tabletki). Z punktu widze-
nia skuteczności leczenia ważne jest bowiem, aby 
pacjent zaakceptował wszystkie ustalenia, co bez 
wątpienia zwiększa szansę na to, że będzie prze-
strzegał zaleceń. Z kolei akceptacja ta jest tym bar-
dziej prawdopodobna, im większe będzie przekona-
nie pacjenta o jego wpływie na podjęte w związku 
z terapią decyzje.

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Rehabilita-
cyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem mają 
do dyspozycji wyspecjalizowany zespół multidyscy-
plinarny, z którym współpracują przez cały okres 
pobytu w szpitalu, co bez wątpienia polepsza wa-
runki terapii, pozytywnie wpływając na jej efekty 
i jednocześnie poprawia jakość życia pacjentów 
w niewątpliwie trudnym okresie choroby i rekon-

walescencji. Mimo to realizacja programu napotyka 
na przeszkody leżące zarówno po stronie pacjen-
tów, jak i od nich niezależne. Poważnymi barierami 
są bariera finansowa i brak motywacji do leczenia 
i regularnego zażywania leków. Pozostaje jednak 
wierzyć, że realizowany w Szpitalu program odniesie 
swój skutek także w jego aspekcie informacyjnym 
i edukacyjnym i że pacjenci po otrzymaniu grun-
townej wiedzy o swoim schorzeniu i jego leczeniu, 
uwierzą w skuteczność terapii i wyrobią sobie nawyk 
systematyczności, co pozwoli ograniczyć negatywny 
wpływ choroby na ich życie. Nie można nie wspo-
mnieć w tym miejscu o ogromnej roli rodziny i osób 
bliskich dla skuteczności leczenia, które w wielu wy-
padkach kontynuowane jest także po opuszczeniu 
placówki. ■

mgr farm. Krystyna Walendowicz
mgr farm. Elżbieta Jasińska

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  
im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
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poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych 
przez pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiąte-
go roku życia. Ekspertem merytorycznym programu 
został prof. dr hab. Przemysław Kardas, a do pra-
cy zaproszeni zostali pracownicy szpitala. Oprócz 
lekarzy, pielęgniarek, dietetyków i rehabilitantów 
do zespołu dołączył również farmaceuta pracujący 
w szpitalu.

Powołanie zespołu multidyscyplinarnego było 
stosunkowo łatwe, ponieważ w akredytowanym 
Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego od 
lat działa komitet terapeutyczny składający się z le-
karzy, pielęgniarki i farmaceuty. Dotychczas zada-
niem komitetu było m. in. czuwanie nad bezpieczeń-
stwem terapii stosowanych u hospitalizowanych. 
Członkowie zespołu ustalali skład receptariusza 
szpitalnego (rozpatrując wnioski o dodanie nowych 
leków bądź wykreślenie starych), kontrolowali ap-
teczki oddziałowe i realizowanie zleceń lekarskich 
przez personel medyczny. Komitet terapeutyczny 
od kilku lat pełnił też znaczącą rolę w rozwiązywa-
niu bieżących problemów, np. wdrażał procedurę 
zapobiegania i leczenia odleżyn. Powołany zespół 
ułatwił komunikację między personelem, przez co 
współpraca lekarz-pielęgniarka-farmaceuta od lat 
opiera się na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

W oparciu o funkcjonujący już zespół terapeu-
tyczny Pani Dyrektor zajęła się wdrożeniem wspo-
mnianego na początku ministerialnego programu. 
Jego głównymi celami są: zwiększenie świadomości 
personelu medycznego i pacjentów w przedmio-
cie wagi przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
poprawienie efektywności komunikacji persone-
lu medycznego, podniesienie poziomu wiedzy na 
temat czynników sprzyjających i ograniczających 
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, a także 
promocja dobrych praktyk w zakresie przestrzega-
nia zaleceń terapeutycznych.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. 
Jasińskiego w Zakopanem ze względu na ilość pa-
cjentów (ok. 2500 osób rocznie), wiek chorych (ok. 
60% powyżej 60 roku życia), dłuższy czas hospita-
lizacji (3-6 tygodni) i multidyscyplinarną kadrę jest 
idealną placówką do wdrażania takiego programu.

W czasie trwania leczenia pacjent ma kon-
takt z dietetykiem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, le-
karzem i farmaceutą. Jest to okres, w którym wspól-
nie z chorym ustala się główne problemy związane 
z chorobą i jej leczeniem, uwzględniając czynniki 
ekonomiczne, społeczne i osobiste. Konsylium spe-

cjalistów ustala indywidualny plan terapii.
W celu optymalizacji terapii wykorzystywane 

są proste narzędzia: dwie ankiety ewaluacji przed-
szpitalnej i „Dzienniczek pacjenta”. Analizy ankiet 
wykazały, że 32,5% ankietowanych nie przyjmuje 
leków regularnie. Najczęstszym powodem takiej sy-
tuacji jest nieświadomość co do wagi konieczności 
prawidłowego przyjmowania medykamentów i za-
pominalstwo. Poważnym problemem wśród osób 
po 60 roku życia jest brak zrozumienia po co mają 
się leczyć. Ponadto, osoby te zgłaszają trudności 
w dostępie do lekarza (brak lekarza prowadzącego), 
problemy ze zdobyciem recepty, gubią się w za-
miennikach, a także dokupują dużo suplementów 
diety i leków OTC. Aż 50% ankietowanych nie ma 
środków na wykupienie leków, a 40% samodzielnie 
nie radzi sobie z przyjmowaniem leków. Dodatkowo 
hospitalizowani skarżą się na za dużą ilość zleco-
nych leków i obniżenie komfortu życia ze względu 
na częstą konieczność ich przyjmowania. 50% osób 
deklaruje, że leki im nie pomagają, a aż 67,5% oba-
wia się wystąpienia działań niepożądanych.

Na podstawie danych z ankiet opracowano 
zasady, którymi posługują się wszyscy członkowie 
zespołu multidyscyplinarnego. Podstawową zasadą 
jest zasada zgody, której realizacja następuje po-
przez uzyskania pisemnej zgody pacjenta na zapro-
ponowany plan optymalizacji leczenia. Plan sporzą-
dzany jest zawsze zgodnie z zasadą uwzględniania 
możliwości finansowych pacjenta, co przejawia się 
m. in. dobieraniem odpowiednich preparatów i np. 
zamianie leków nierefundowanych na refundowane. 
Jest bowiem bardzo istotne, aby pacjent miał realne 
możliwości realizowania dalszego leczenia. 

Kolejne niezwykle ważne zasady, to zasada 
edukacji (informacji) i zasada jasności (zwięzłości) 
informacji, które wyrażają się w tym, że pacjentowi 
przekazywana jest, w drodze możliwie jak najprost-
szych, zrozumiałych dla każdego komunikatów, 
wiedza o jego chorobie, jej przebiegu i konsekwen-
cjach, możliwych sposobach terapii, ich potencjal-
nych skutkach ubocznych oraz o roli przestrzegania 
zaleceń personelu medycznego w procesie lecze-
nia i  niebezpieczeństwach płynących z leczenia „na 
własną rękę”. Chory poznaje więc specyfikę swojej 
choroby i uświadamia sobie korzyści i ryzyko sto-
sowanej terapii. Pacjent uczony jest ponadto nazw 
leków, dawkowania i metod kontroli swojego stanu 
zdrowia, w tym skuteczności prowadzonego lecze-
nia (pomiar ciśnienia, cukru i wagi). Pacjent poznaje 
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Ambrose Godfrey Hanckwitz urodził się 
w 1660 roku w Saksonii i od najmłodszych 
lat uczył się aptekarskiego fachu w apte-

ce w Koethen w Saksonii. Ukończywszy praktykę, 
opuścił Saksonię i udał się do Londynu do pracy 
u znanego już wówczas, wielkiego  angielskiego 
chemika Roberta Boyle’a. Hankwitz został poleco-
ny przez znajomego lekarza i alchemika Johanna 
Bechera do czarnej, czy może raczej śmierdzącej 
roboty u bardzo już wtedy znanego Boyla. Sam 
Hankwitz prawdopodobnie nigdy niczego by nie 
odkrył, nie wyjaśnił, nie udowodnił, ale jedno jest 
pewne – to on opanował produkcję pewnej nowej 
i interesującej substancji i świetnie na niej zarobił.
Nową substancją, która opanowała umysły siedem-
nastowiecznych alchemików był biały fosfor, któ-
ry wyizolował z moczu alchemik Henning Brandt 
w 1669 roku. Brand tak naprawdę szukał „kamienia 
filozoficznego”, czyli substancji, która pozwala na 
przemianę metali nieszlachetnych w złoto. Przemia-
na ta nazywana była transmutacją. Brand był zafa-
scynowany nowoodkrytym, świecącym w ciemności 
materiałem i metodę jego produkcji utrzymywał 
w najściślejszej tajemnicy. Ze swym wynalazkiem 
odwiedzał dwory i pałace ówczesnej Europy i żył 
z pokazów białego fosforu. Znużony podróżami, 
wystarczająco bogaty, odsprzedał recepturę apte-
karzowi Kunkelowi za ogromne pieniądze. Niestety, 
Kunkel nie dokonał transakcji osobiście tylko przez 
kolegę, lekarza i aptekarza Kraffta. Krafft odkupił 
sekret za pieniądze Kunkela, ale nie zamierzał go 
przekazać nabywcy. Sam objeżdżał ze swoją świecą-
cą inwestycją Europę i powszechnie, jak to już bywa 

w interesach, wzbudzał zawiść kolegów po fachu. 
Krafft w Londynie poznał Roberta Boyla, który 

również  był żywo zainteresowany fosforem i sam 
przystąpił do prac nad jego otrzymaniem, co udało 
mu się w 1680 roku. Kunkel nie zapomniał Kraffto-
wi kradzieży własności i po długich podchodach, 
wypytał służącego Kraffta, co porabia jego chle-
bodawca. Służący wiedział tylko tyle, że jego pan 
do swoich prac potrzebuje dużo zwierzęcego mo-
czu, ale Kunkelowi ta informacja wystarczyła. Już 
po kilku tygodniach sam zaczął wytwarzać biały 
fosfor, ale chętnie dzielił się wiedzą. Wkrótce o fo-
sforze mówiło już pół naukowego świata Europy. 
Fosforem zajmowali się wszyscy, ale to Ambrose 
Godfrey Hanckwitz, który poznał fosfor wykonując 
niewdzięczną pracę u Boyle’a, zaczął na nim na-
prawdę zarabiać. Surowiec do produkcji – mocz, 
kupował tanio, produkt – biały fosfor sprzedawał 
bardzo drogo, drożej niż złoto. Swoje laboratorium 
umieścił nie w jakiejś zapyziałej ruinie, ale najpierw 
w Apothecaries Hall w Londynie, a potem otwo-
rzył swoją własną, elegancką aptekę na Southamp-
ton Street. Mieszkał nad nią z całą swoja rodziną, 
a „cuchnący” interes ulokował nieco dalej od siebie. 
Jego jedynym dokonaniem było to, że to, co odkryli 
inni, przekuł na najprawdziwsze złoto. Czyżby to on 
właśnie był odkrywcą „lapis philosophorum”?

Ciekawostką związaną z fosforem i prawdzi-
wą przemianą jednego pierwiastka w drugi, a więc 
prawdziwą transmutacją, jest odkrycie córki Marii 
Skłodowskiej Curie, Ireny. Irena Joliot-Curie  wspól-
nie z mężem Fryderykiem przeprowadzili przemianę 
glinu Al29 w radioaktywny izotop fosforu P32, po-

przez zbombardowanie cieniutkiej folii aluminiowej 
rozpędzonymi cząstkami alfa. Za odkrycie sztucznej 
promieniotwórczości oboje małżonkowie otrzymali 
Nagrodę Nobla w 1935 roku.

Być może fosfor pozostałby alchemiczną cie-
kawostką, gdyby nie poważni naukowcy w osobach 
Antoine’a Lavoisiera, który stwierdził że fosfor to 
pierwiastek, Jacoba Berzeliusa, który spostrzegł, że 
fosfor posiada odmianę czerwoną, która sponta-
nicznie pojawia się w czasie po ekspozycji białego 
fosforu na światło, czy aptekarz Wilhelm Scheele, 
który odkrył fosfor w kościach. Ale dopiero XIX wiek 
przyniósł poważne i praktyczne zainteresowanie 
fosforem. Pierwsze podobne do nam znanych za-
pałki wymyślił aptekarz John Walker z Stockton on 
Tees w 1826 roku. Wtedy nie zawierały one jeszcze 
czerwonego fosforu, ale posiadały znany nam me-
chanizm zapalania: tarcie. Niestety w wielu krajach 
przez kilkadziesiąt lat stosowano w zapałkach bia-
ły fosfor, który zbierał śmiertelne żniwo. Biały fo-
sfor jest trujący i powoduje trudno gojące się rany. 
Wspomnieć należy o tzw. „matches girls”, pracow-
nicach przemysłu zapałczanego w Londynie, które 
pracowały z białym fosforem i masowo cierpiały 
na martwicę żuchwy i straszliwe owrzodzenia twa-
rzy, a których strajk z 1888 roku odbił się szerokim 
echem w świecie. A czy ktoś może pamięta, czym 
próbowała się zabić nieszczęsna lokatorka kamie-
nicy Pani Dulskiej?

DULSKA 
Zażyła pani zapałek... taka trywialna trucizna... 
Ludzie się śmieli. I jeszcze jak się to skończyło. 
Cała komedia – gdyby pani była umarła – no...

LOKATORKA 
Sama żałuję.

Dopiero w 1848 roku Niemiec Rudolf Chri-
stian Boettger wymyślił zapałki z czerwonym fosfo-
rem. Jego pomysł kupiła szwedzka fabryka zapałek 
Tidaholm w Joenkoeping, tworząc potem wielki 
monopol zapałczany, znany jako koncern Kreugera. 
Jedyna już w Polsce fabryka zapałek w Czechowi-
cach-Dziedzicach, należąca do grupy PCC również 
ma pewien detal związany z farmacją. Otóż jest zlo-
kalizowana  przy ulicy Ignacego Łukasiewicza, naj-
słynniejszego polskiego farmaceuty, pioniera prze-
mysłu naftowego i społecznika. Imię Łukasiewicza 
pochodzi on łacińskiego słowa „ignis”, czyli „pło-
mień”, a więc może samo imię pokierowało losem 
aptekarza tak, że dzięki niemu zapłonęły w świecie 
lampy naftowe? Pierwszy i poważny debiut lampy 

skonstruowanej przez Ignacego Łukasiewicza miał 
miejsce w 31 lipca 1853 w lwowskim szpitalu, pod-
czas nagłej, nocnej operacji. To właśnie sztuczne 
oświetlenie stworzone przez lwowskiego aptekarza 
pozwoliło operować także w nocy lub przy niedo-
statecznym dziennym oświetleniu. Ciekawe, czym 
Ignacy zapalił swoją pierwszą lampę naftową?

Do rozwoju przemysłu fosforowego przyczy-
nił się krnąbrny syn aptekarza i handlarza chemika-
liami z Darmstadt, Justus von Liebig. Justus urodził 
się 12 maja 1803 roku i jako dziecko wynajdował 
przeróżne materiały w laboratoriach taty i stale eks-
perymentował, nie przykładając się za wiele do nau-
ki. Posłany na naukę aptekarskiego fachu do innego 
farmaceuty, Gottfrieda Pierscha, spowodował pożar 
w jego aptece i tym samym zakończył on praktycz-
ną naukę tego zawodu. Potem pomagał trochę ojcu 
w jego pracy, ale na szczęście w 1819 rozpoczął stu-
dia chemiczne w Bonn. I tak uczeń, który ledwie da-
wał sobie radę w szkole, nie tylko ukończył studia, 
ale i został asystentem znanego wówczas profesora 
chemii i farmacji Wilhelma Gottloba Kastnera. 

Justus von Liebig pracował naukowo, prowa-
dził zajęcia dla studentów chemii i farmacji, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ 
prowadził na nich eksperymenty i pokazy chemicz-
ne. W 1827 roku założył prywatny Instytut Farma-
cji i Przemysłu Technicznego (działający do 1833), 
przeznaczony dla przyszłych asystentów farmacji 
i kierowników handlu technicznego. W 1832 roku 
założył pismo naukowe „Annalen der Pharmacie”, 
znane później jako „Liebigs Annalen”. Jego metoda 
nauczania, odkrycia i pisma wkrótce uczyniły go 
sławnym w całej Europie. Na jego wykłady o chemii 
i farmacji przyjeżdżali słuchacze z wielu zakątków 
starego kontynentu. 

Justus von Liebieg miał tak szerokie zaintere-
sowania, że pracował między innymi nad składem 
chemicznym roślin i zwierząt, fermentacją, analizą 
chemiczną oraz… kostką rosołową i mlekiem mo-
dyfikowanym. Niemniej jednak został zapamiętany 
i doceniony za naukowe opracowanie i wdrożenie 
do stosowania fosforowych nawozów sztucznych. 
W latach 1846-1849 wraz z Edwardem Franklan-
dem i Jamesem Sheridanem Musprattem opracował 
metodę syntezy rozpuszczalnego w wodzie  super-
fosfatu, który jest najczęściej stosowanym nawozem 
fosforowym na świecie do dziś. Produkcja roślinna 
i zwierzęca nie istnieje bez związków fosforu. Or-
ganiczne związki fosforu są stosowane jako środki 

Apteczna 
historia fosforu

►
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ochrony roślin np. malation, czyli O,O-dimetylodi-
tiofosforan S-(1,2-bisetoksykarbonylo-)-etylu. Trud-
no sobie wyobrazić wyżywienie mas ludności bez 
skutecznej walki ze szkodnikami, jaką zapewniły lu-
dziom pestycydy. Malation i związki podobne służą 
także w weterynarii do leczenia chorób pasożytni-
czych u bydła jak np. gzawica, czyli zakażenie larwą 
gza bydlęcego. Walka z chorobami pasożytniczymi 
przyczyniła się w znacznej mierze do wzrostu wy-
dajności  produkcji zwierzęcej na świecie. Związek 
fosforu, w postaci kwasu fosforowego to także do-
datek do żywności. Sztandarowym produktem go 
zawierającym jest dzieło amerykańskiego farma-
ceuty i weterana wojny secesyjnej, Johna Pemberto-
na (1831-1888). Pemberton opracował środek prze-
ciwbólowy, pierwotnie zawierający kokainę i kofei-
nę, znany dzisiaj jako „coca-cola”. Napój ten stabi-
lizowany i konserwowany jest kwasem fosforowym. 
Dzisiaj „coca-cola” nie zawiera już kokainy, a i ilość 
kofeiny została w niej znacznie zredukowana. Kwas 
fosforowy jest powszechnie stosowany w USA ja-
ko konserwant, regulator kwasowości i stabilizator 
żywności, w Europie raczej zastępowany kwasem 
cytrynowym.

Fosforany, dzięki swoim właściwościom wią-
zania jonów dwuwartościowych znalazły zastosowa-
nie jako środki zmiękczające wodę podczas prania. 
Przemysł detergentowy stosuje fosforan (V) sodu 
w formie bezwodnej i uwodnionej (Na3PO4 i Na-
3PO4

.12 H2O) oraz wodorofosforan (V) sodu w for-
mie bezwodnej (Na2HPO4) i krystalicznej (Na2H-
PO4

.12 H2O). W przeszłości fosforany były używa-
ne jako wypełniacze aktywne w środkach piorących 
i mydłach, ale dziś stosuje się je rzadko, ponieważ 
powodują eutrofizację zbiorników wodnych. Związki 
te mają właściwości zmiękczające wodę, przez wy-
trącanie strątu jonów metali w formie galaretowa-
tego osadu.

Zmiękczanie wody fosforanami jest także sto-
sowane w procesach uzdatniania wody do celów 
przemysłowych, w tym wody kotłowej. Wiadomo, 
że odkładanie się kamienia nie służy instalacjom 
przemysłowym i pogarsza sprawność procesów 
ogrzewania, dlatego do wody kotłowej dodaje się 
fosforanów. 

A jak potoczyła się kariera fosforu w medy-
cynie? W zasadzie fosfor nigdy nie zrobił oszała-
miającej kariery w lecznictwie. Nigdy nie powstały 
leki, które zawierają fosfor, a których działanie było 
by wyjątkowo spektakularne czy doniosłe. Owszem, 
mamy kilka substancji aktywnych w postaci roz-

puszczalnych w wodzie fosforanów jak np. fosfo-
ran kodeiny czy fosforan pirydoksalu (witamina B6). 
Ale czy można to porównać do całego bogactwa 
rozpuszczalnych w wodzie chlorków i chlorowodor-
ków? Lub do takich osiągnięć farmakologii jak leki 
przeciwnowotworowe lub przeciwpsychotyczne? 
Czy sprzedawana w aptekach lecytyna, czyli mie-
szanina fosfolipidów (zestryfikowanych kwasem 
fosforowym i choliną kwasów tłuszczowych) to coś 
wyjątkowego? Czy nawet radioaktywny fosfor P32 
stosowany w leczeniu rzadkiej choroby krwi – czer-
wienicy? A może chociaż fosforan cynku używany 
w stomatologii jako cement i podkład pod trwałe 
plomby?

Można sądzić, że nic ciekawego w medycy-
nie z fosforu się nie urodzi. A jednak! Zainspiro-
wany procesami kotłowymi i praniem, szwajcarski 
lekarz Herbert  André Fleisch stwierdził w latach 60 
XX wieku, że skoro fosforany i pirofosforany wiążą 
wapń w wodzie, to może potrafiłyby związać wapń 
w kościach i zapobiec ich odwapnieniu? Utrata wap-
nia z kości pojawia się w przebiegu pewnych chorób 
nowotworowych (szpiczak mnogi, choroba Page-
ta, przerzuty nowotworowe do kości), chorobach 
układu endokrynnego (nadczynność przytarczyc) 
oraz w stanie fizjologicznym, jakim jest menopauza. 
Proces nowotworowy ma bardzo dramatyczny prze-
bieg i odwapnienie kości następuje bardzo szybko, 
powodując nie tylko łamliwość kości i deformacje 
szkieletu, ale także niebezpieczne podwyższenie 
stężenia wapnia we krwi, zwapnienia tkanek mięk-
kich oraz trudny do zniesienia ból. Chirurg pirofo-
sforanów ani polifosforanów zastosować nie mógł, 
bo są one rozkładane w organizmie przez fosfatazy, 
enzymy obecne we krwi, więc potrzebował czegoś 
trwalszego. Tym trwalszym związkiem były bifosfo-
niany, czyli pirofosforany z mostkiem węglowym 
w środku (P-C-P). Lekiem, który pierwszy wszedł do 
lecznictwa był etydronian disodowy, czyli sól diso-
dowa kwasu (1-hydroksyetylideno)-bifosfoniowego.

Herbert André Fleisch miał czym leczyć swo-
ich chorych dzięki temu, że wcześniej niemiecki far-
maceuta Theodor Salzer odkrył w 1894 roku bifo-
sfoniany jako zanieczyszczenia handlowego kwasu 
fosforowego. Theodor Salzer wprawdzie nigdy nie 
ustalił prawdziwej struktury chemicznej tych związ-
ków, ale jego odkrycie nie pozostało bez echa. Dal-
sze prace nad tymi związkami prowadzili już che-
micy Hans von Baeyer wraz z ojcem Adolfem von 
Baeyerem – noblistą z 1905 roku za syntezę barbi-
turanów. Ciekawe jest to, że do zastosowania bifo-

sfonianów zainspirował lekarza proces zmiękczania 
wody, ale sam mechanizm działania bifosfonianów 
na organizm człowieka jest o wiele bardziej złożony. 
Tylko, że to już zupełnie inna historia… ■

mgr farm. Marta Orel-Regucka
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•	 Dr Anna Więckowska

Pani Profesor, jest Pani Przewodniczącą Komite-
tu Naukowego tegorocznego Zjazdu, który od-
bywa się pod hasłem „Farmacja w Polsce – per-
spektywy nauki i zawodu”. Czy mogłaby Pani 
powiedzieć jakie punkty programu będą doty-
czyć badań naukowych, wyzwań i perspektyw 
stojących przed naukami farmaceutycznymi? 

•	 Prof. Barbara Malawska

O roli i miejscu farmaceutów w dzisiejszej na-
uce z punktu widzenia doświadczonego naukow-
ca opowie profesor Roman Kaliszan z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w wykładzie zatytuło-
wanym „Farmaceuci wśród najwybitniejszych twór-
ców nowoczesnej nauki” oraz reprezentant młod-
szego pokolenia, profesor Krzysztof Jóźwiak z Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie w prezentacji pt. 
„Farmakologia 2.0. – mozaika sygnałów, receptorów 
i ligandów”. 

Wyniki aktualnie prowadzonych badań 
będą prezentowane w ramach sesji tematycznych 
panelu zatytułowanego „Kierunki rozwoju nauk 
farmaceutycznych w Polsce”. Będą w nim uczestni-
czyć nie tylko naukowcy pracujący na Wydziałach 
Farmaceutycznych, ale także reprezentujący inne 

jednostki, jak przykładowo Wydziały Chemii uni-
wersytetów czy politechnik oraz przedstawiciele 
instytutów naukowych. Stwarza to możliwość wza-
jemnego poznania się i przedstawienia na szer-
szym, ogólnopolskim forum wielu aspektów badań 
własnych, które niejednokrotnie są interdyscypli-
narne i powiązane z farmacją. 

Nową inicjatywą w programie tegoroczne-
go Zjazdu jest panel o nazwie „Innowacyjne bada-
nia polskich firm farmaceutycznych – komercjaliza-
cja wyników badań naukowych”. Do udziału w tym 
wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli polskich 
firm, które prowadzą badania nad poszukiwaniem 
nowych oryginalnych leków czy też wprowadza-
niem innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
w produkcji leków. Swój udział w Zjeździe potwier-
dziły już renomowane polskie firmy farmaceu-
tyczne zajmujące się zarówno produkcją leków jak 
i rozwijaniem własnych projektów badawczych tj. 
ADAMED, CELONFARMA, POLPHARMA i EVESTRA. 
Ponadto informacje o aktualnych własnych bada-
niach przedstawi firma SELVITA. Mamy nadzieję, 
że będzie to wyjątkowa okazja dla naukowców na 
co dzień pracujących w jednostkach akademickich 
do poznania badań prowadzonych aktualnie w fir-
mach farmaceutycznych w Polsce.

PATRONAT  MEDIALNY:

Forum wydarzeń

►

http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/aldersey-williams
http://www.literatura.gildia.pl/wydawnictwa/proszynski
https://archive.org/details/justusvonliebigh00shenrich
https://archive.org/details/justusvonliebigh00shenrich
http://www.historyofmatches.com/matches-inventors/john-walker/
http://www.historyofmatches.com/matches-inventors/john-walker/
http://pubs.acs.org/author/Crass%2C+M.+F.
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Dna moczanowa, nazywana także skazą moczanową lub po-
dagrą, charakteryzuje się występowaniem nawracających stanów 
zapalnych stawów, w wyniku wytrącania się kryształów kwasu 
moczowego. Dotyka ona ok. 2% zachodniej populacji, a zacho-
rowania dotyczą głównie mężczyzn po 40 roku życia oraz kobiet 
w okresie menopauzy. Wiedza na temat tej jednostki chorobo-
wej, sposobów jej leczenia oraz koniecznych zmian w stylu życia 
chorego, umożliwi farmaceucie sprawowanie odpowiedniej opie-
ki farmaceutycznej nad pacjentem, optymalizację farmakoterapii 
i poprawę jakości jego życia.

Rola farmaceuty 
w opiece nad 

pacjentem chorym 
na dnę moczanową

►

Hiperurykemią określamy stan, w którym 
stężenie kwasu moczowego w osoczu 
przekracza 7 mg/dl (420 µmol/l). Nie za-

wsze jednak podwyższone stężenie tego para-
metru świadczy o występowaniu choroby i ko-
nieczności leczenia farmakologicznego. Przy-
czyny hiperurykemii mogą być pierwotne lub 
wtórne. Do przyczyn pierwotnych, spowodowa-
nych zwykle czynnikami genetycznymi, zalicza-
my zwiększone wytwarzanie kwasu moczowego  
w procesach przemiany materii puryn lub częściej 
– zmniejszenie wydalania tego kwasu przez nerki. 
W celu identyfikacji podłoża hiperurykemii i od-
różnienia nadprodukcji moczanów od ich upośle-
dzonego wydalania, można przeprowadzić pomiar 
stężenia moczanów w 24 godzinnej zbiórce moczu 
u pacjentów pozostających na diecie ubogopury-
nowej. Do wtórnych przyczyn hiperurykemii zalicza 
się natomiast powikłania chorób przebiegających 
z nasiloną syntezą bądź upośledzoną eliminacją 
kwasu moczowego. Może ona wystąpić przy nie-
wydolności nerek, białaczce szpikowej, policytemii 
(nadkrwistości) czy po radio- lub chemioterapii, 
wskutek nadmiernego rozpadu komórek. Do hi-
perurykemii nabytej przyczynia się także zwiększo-
na podaż puryn w diecie, nadużywanie alkoholu 
czy nadmierny wysiłek fizyczny. Wzrost stężenia 
kwasu moczowego we krwi wywołują także nie-
które leki – tiazydy, diuretyki pętlowe, cyklospo-
ryna czy aspiryna. Przyjmowanie tych leków może 
prowadzić do wystąpienia napadu dny. Z chorobą 
często współistnieją także inne jednostki choro-
bowe, takie jak: nadciśnienie tętnicze, zaburze-
nia gospodarki węglowodanowej, hiperlipidemia  
i miażdżyca, stłuszczenie wątroby czy uszkodzenie 
kanalików nerkowych (tzw. nerka dnawa).

Obraz kliniczny. Stan zapalny, wywołany przez 
krystalizację moczanu sodu w tkankach, może mieć 
charakter ostry lub przewlekły. Czynnik odpowie-
dzialny za wytrącanie złogów moczanowych jest 
nieznany, jednak wiadomo, że do nasilenia tego 
procesu przyczynia się kwaśne środowisko i ozię-
bienie organizmu. Podczas krystalizacji moczanów 
w tkankach występuje tzw. „błędne koło” – wytrą-
cone kryształy fagocytowane są przez neutrofi-
le, które uwalniają mediatory stanu zapalnego. Te 
z kolei, powodują miejscowe zakwaszenie środo-
wiska przez obniżenie pH, prowadząc do dalsze-
go wytrącania kryształów moczanowych. Przebieg 

dny moczanowej charakteryzuje się czterema wy-
stępującymi po sobie okresami. Zalicza się do nich 
hiperurykemię bezobjawową, napady zapalenia 
stawów, okresy międzynapadowe i dnę przewle-
kłą (guzkową). Hiperurykemia bezobjawowa może 
trwać nawet latami, a u niektórych pacjentów nigdy 
nie pojawi się kliniczna manifestacja choroby.

Objawy. Ostry stan zapalny w tkankach prowadzi 
do wystąpienia objawów napadu dny moczanowej. 
Pojawiają się one głównie w nocy lub wczesnym 
rankiem i obejmują najczęściej staw śródstopno-
-paliczkowy (wówczas objawy nazywamy podagrą), 
jednak może także dotyczyć stawów skokowych 
lub kolanowych, rzadziej stawów kończyny gór-
nej. Napad dny moczanowej objawia się nagłym, 
bardzo silnym bólem i obrzękiem stawu. Skóra  
w miejscu zapalenia staje się zaczerwieniona 
i błyszcząca, można zauważyć też łuszczący się na-
skórek. Czasem ból jest tak silny, że pojawiają się 
objawy ogólnoustrojowe obejmujące gorączkę, 
ból głowy, częstoskurcz czy wymioty. Nieleczony 
napad trwa od 10 dni do 3 tygodni, po czym wy-
gasa samoistnie. Następnie występuje okres bez-
objawowy, a kolejnego napadu można spodziewać 
się po okresie od 3 miesięcy do nawet 2 lat. Wraz 
z upływem czasu pojawia się przewlekły stan zapal-
ny, a ilość złogów moczanowych narasta. Pojawiają 
się widoczne guzki w okolicach stawów i małżowin 
usznych, a ich obecność w nerkach może dopro-
wadzić do ich niewydolności lub kamicy. Zmiany 
w nerkach indukują nadciśnienie, wzrasta również 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Leczenie. Leczenie dny moczanowej można po-
dzielić na leczenie napadu dny, którego celem jest 
zmniejszenie nasilenia ostrych objawów oraz lecze-
nie przewlekłe, zmniejszające stężenie moczanów 
we krwi i obniżające ryzyko nawrotów. 

LECZENIE OSTREGO 
NAPADU DNY

Kolchicyna

Lekiem z wyboru w leczeniu napadu jest kol-
chicyna – alkaloid pozyskiwany z różnych gatunków 
zimowitu. Jej mechanizm działania nie jest do koń-
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►
ca wyjaśniony, jednak wiadomo, że hamuje podzia-
ły komórkowe, wiążąc się z mikrotubulami wrzecio-
na kariokinetycznego. Dodatkowo hamuje aktyw-
ność fagocytarną leukocytów i zmniejsza wydziela-
nie czynników chemotaktycznych produkowanych 
przez neutrofile. Ogranicza także uwalnianie hista-
miny z komórek tucznych, zmniejszając zaczerwie-
nienie zmienionej zapalnie skóry. Nie wpływa na 
stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach, 
ale przynosi ulgę w napadzie przez ograniczenie 
działania mediatorów reakcji zapalnej. Zastosowa-
na w napadzie, zazwyczaj przynosi ulgę po około 
12 godzinach, a objawy powinny ustąpić w ciągu 
3 dni. W przypadku kolejnego napadu, kolchicy-
na może być zastosowana dopiero po minimum 
7-dniowej przerwie od ostatniej dawki, ze względu 
na łączenie się leku z białkami krwi i możliwość ku-
mulacji w organizmie. Warto zaznaczyć, że oprócz 
podstawowego działania, zmniejszającego nasile-
nie objawów napadu, kolchicyna wywiera szereg 
innych działań na organizm, m.in. zmniejsza tem-
peraturę ciała, zwiększa wrażliwość na ośrodkowo 
działające substancje blokujące ośrodek oddecho-
wy oraz kurczy naczynia, indukuje nadciśnienie 
i nasila odpowiedź na stosowane sympatykomime-
tyki. Jest to lek toksyczny, a najczęściej występu-

jącymi działaniami niepożądanymi 
są nudności, wymioty, bóle brzucha 
i biegunka. W przypadku pojawienia 
się tych objawów, farmaceuta powi-
nien zasugerować natychmiastowe 
zaprzestanie stosowania kolchicyny, 
ze względu na możliwość wystąpie-

nia zatrucia, prowadzącego 
do krwotocznego za-

palenia żołądka. In-
nymi alarmującymi 
symptomami za-

trucia jest pie-
czenie i dra-
panie w jamie 
ustnej i gardle, 

duszność i czę-
stoskurcz. 

Kolchicyna może 
być także stosowana 

w leczeniu przewlekłym, 
w przypadku często wystę-

pujących ataków. Chroniczne 
przyjmowanie tego leku zwięk-

sza jednak ryzyko wystąpienia supresji szpiku i za-
burzeń w obrazie krwi (agranulocytozy, trombocy-
topenii), jak i pojawienia się neuropatii obwodowej 
i miopatii. Należy zatem pamiętać, że kolchicyna, 
mimo iż jest lekiem skutecznym w leczeniu ostrym 
i przewlekłym dny moczanowej, może powodować 
poważne działania niepożądane. Rolą farmaceuty 
za pierwszym stołem jest zwrócenie uwagi pacjen-
ta na potencjalnie alarmujące objawy, które mogą 
wskazywać na wystąpienie toksyczności tego leku.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(NLPZ)

NLPZ w napadzie dny stosuje się przez 3-4 
dni w maksymalnych zalecanych dawkach terapeu-
tycznych, a następnie – przez kolejne 7-10 dni stop-
niowo się te dawki redukuje. Stosowane są zarów-
no nieselektywne inhibitory COX-1 i COX-2, takie 
jak: indometacyna, diklofenak czy naproksen, jak 
również selektywne inhibitory COX-2 z grupy kok-
sybów. Należy jednak pamiętać o powikłaniach ze 
strony układu sercowo-naczyniowego powodowa-
nych przez koksyby, dlatego wybór leku przeciw-
bólowego powinien być dostosowany do pacjenta 
i jego chorób współistniejących. Wyjątkiem w gru-
pie NLPZ jest kwas acetylosalicylowy, którego nie 
stosuje się w napadzie dny moczanowej, ponieważ  
w dawkach poniżej 3g/dobę zmniejsza wydalanie 
moczanów i zwiększa stężenie kwasu moczowego 
we krwi. W wyższych dawkach, aspiryna działa ury-
kozurycznie, jednak zwiększa ryzyko wystąpienia 
kamicy nerkowej.

Glikokortykosteroidy 

Ta grupa leków stosowana jest w napadzie 
dny moczanowej tylko w zaawansowanej postaci 
choroby, gdy stanem zapalnym objętych jest kil-
ka stawów. Leki te przynoszą szybką ulgę w bólu 
i – tak jak NLPZ – powinny być stosowane w ciągu 
pierwszych 3 dni w wysokich dawkach, które potem 
należy stopniowo redukować. Glikokortykosteroidy 
mogą być podawane doustnie, jak i do jamy stawo-
wej, jednak ze względu na liczne działania niepo-
żądane, zastosowanie ich jest ograniczone do po-
ważnych stanów, opornych na działanie kolchicyny 
i NLPZ.

►

Kanakinumab

Kanakinumab to ludzkie przeciwciało mono-
klonalne skierowane przeciwko interleukinie IL-1β, 
stosowane, gdy napady dny są częste (powyżej 3 na 
rok), a stosowanie kolchicyny, NLPZ lub glikokor-
tykosteroidów jest niewskazane, bądź nie przynosi 
efektów. Pierwotnie zatwierdzone do stosowania 
w niektórych chorobach autoimmunologicznych, 
obecnie stosowane także w ogólnoustrojowym 
idiopatycznym młodzieńczym zapaleniu stawów 
i ostrym dnawym zapaleniu stawów.

LECZENIE PRZEWLEKŁE
Celem chronicznej terapii jest zmniejszenie 

częstości występowania napadów i kontrola stę-
żenia kwasu moczowego we krwi. Wskazaniem do 
przewlekłego leczenia jest hiperurykemia z współ-
istniejącymi, częstymi napadami dny, występowa-
nie przewlekłego zapalenia nerek, kamicy nerkowej 
lub guzków dnawych. Hiperurykemię bezobjawową 
leczy się dopiero, gdy stężenie kwasu moczowego 
we krwi wynosi 12 mg/dl (720 µmol/l) lub jego do-
bowe wydalanie przez nerki przekroczy 1100 mg. 
U niektórych pacjentów, mimo podwyższonego 
poziomu kwasu moczowego we krwi, dna mocza-
nowa nigdy się nie rozwija. Przewlekle stosowana 
może być – wspomniana już – kolchicyna, jednak ze 
względu na jej znaczną toksyczność, stosuje się ją 
tylko w przypadku napadów często nawracających  
i trudnych do opanowania. Inne leki stosowane 
przewlekle dzieli się na leki zwiększające wydala-
nie kwasu moczowego przez nerki (urykozuryczne) 
oraz leki zmniejszające jego produkcję.

Leki zmniejszające wytwarzanie 
kwasu moczowego

Allopurinol

Allopurinol jest lekiem pierwszego rzutu 
w leczeniu przewlekłym. Zapobiega syntezie mo-
czanów w szlaku przemian puryn przez inhibicję 
enzymu oksydazy ksantynowej, utleniającej hipo-
ksantynę do ksantyny, a następnie ksantynę do 
kwasu moczowego. Zmniejsza stężenie kwasu mo-
czowego we krwi i w moczu, redukując w ten spo-

sób ryzyko tworzenia złogów moczanowych w ner-
kach i stawach, zapobiegając progresji zapalenia  
i nefropatii. Metabolizowany jest do aktywnie 
działającego metabolitu – oksypurynolu. Leczenie 
rozpoczyna się od mniejszych dawek, stopniowo 
je zwiększając. Warto zaznaczyć, że przy rozpo-
częciu terapii allopurinolem, zmniejszenie synte-
zy kwasu moczowego powoduje jego mobilizację 
z tkanek i nasilone uwalnianie z tkanek, co może 
prowadzić do zwiększenia częstości napadów. Dla-
tego też przez pierwsze 6-12 miesięcy leczenia, 
allopurinol stosuje się równolegle z niskimi daw-
kami kolchicyny lub NLPZ. Z punktu widzenia far-
maceuty, sprawującego opiekę farmaceutyczną 
nad pacjentem z dną moczanową, kluczowa jest 
znajomość interakcji allopurinolu z innymi lekami. 
Lek ten powoduje nasilenie działania azatiopry-
ny i merkaptopuryny, co oznacza, że w niektórych 
przypadkach dawki leków przeciwnowotworowych 
powinny być odpowiednio zmniejszone. Przy jed-
noczesnym stosowaniu allopurinolu i warfaryny 
(lub innych leków przeciwkrwotocznych), ryzy-
ko krwawień jest zwiększone, dlatego zaleca się 
okresowe monitorowanie czasu protrombinowe-
go. U większości pacjentów allopurinol jest dobrze 
tolerowany, jednak do najczęstszych działań nie-
pożądanych należą reakcje nadwrażliwości. Mogą 
się one pojawić nawet po latach stosowania leku 
i zazwyczaj ustępują po jego odstawieniu. Pacjenta,  
u którego pojawiła się wysypka, rumień lub wybro-
czyny, farmaceuta powinien niezwłocznie skiero-
wać do lekarza, by uniknąć groźnego powikłania, 
jakim jest zespół Stevensa-Johnsona (rumień wie-
lopostaciowy). Ampicylina, amoksycylina i tiazydy, 
przyjmowane razem z allopurinolem zwiększają 
prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nadwraż-
liwości. Do rzadziej występujących działań niepożą-
danych zalicza się gorączkę, męczliwość mięśni czy 
przejściowe zmiany w obrazie krwi. Ze względu na 
możliwość wystąpienia zawrotów głowy u niektó-
rych pacjentów, należy zachować ostrożność pod-
czas prowadzenia pojazdów.

Febuksostat

Podobnie jak allopurinol, febuksostat jest in-
hibitorem oksydazy ksantynowej i zmniejsza w ten 
sposób produkcję kwasu moczowego w organi-
zmie. Stosowany jest w przypadku, gdy leczenie 
allopurinolem jest nieskuteczne lub gdy występują 
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działania niepożądane, uniemożliwiające jego sto-
sowanie. Na początku leczenia, febuksostat zwięk-
sza mobilizację kwasu moczowegoz tkanek i może 
prowadzić do zwiększenia częstości napadów, dla-
tego zaleca się przez pierwsze 6-12 miesięcy stoso-
wanie go równolegle z niskimi dawkami kolchicyny 
lub NLPZ. Febuksostat także wchodzi w interakcje 
z azatiopryną, meraptopuryną i warfaryną, a jego 
działania niepożądane są zbliżone do tych wystę-
pujących dla allopurinolu. Ponadto, febuksostat 
negatywnie wpływa na gospodarkę węglowoda-
nową oraz może zwiększać ryzyko hiperlipidemii 
i uszkodzenia wątroby. 

Leki zwiększające wydalanie 
kwasu moczowego

Benzobromaron i probenecyd

Jest to grupa leków nazywana lekami uryko-
zurycznymi, zwiększającymi wydalanie kwasu mo-
czowego przez nerki, poprzez nasilenie jego filtracji 
i ograniczenie resorpcji. Podobnie jak w przypadku 
allopurinolu i febuksostatu, na początku leczenia 
leki te powinno kojarzyć się z kolchicyną lub NLPZ. 
Jednoczesne stosowanie salicylanów osłabia jed-
nak ich działanie urykozuryczne, dlatego ważne jest 
dobranie odpowiedniego leku z grupy NLPZ. Mimo, 
że są to leki skuteczne, ich stosowanie w Polsce jest 
ograniczone, a złotym standardem przewlekłego 
leczenia pozostaje dobrze tolerowany allopurinol.

Leki o innym mechanizmie 
działania

Peglotykaza

Jest to rekombinowana urykaza, rozkładająca 
kwas moczowy do łatwo wydalanej alantoiny. Sto-
sowana tylko w zaawansowanej postaci przewlekłej 
dny guzkowej, gdy dotychczasowe leczenie innymi 
lekami jest nieskuteczne lub gdy istnieją przeciw-
wskazania do ich stosowania.

Rasburikaza

Ta rekombinowana oksydaza moczanowa 
katalizuje przemianę kwasu moczowego do łatwo 
wydalanej alantoiny. Wykorzystywana w profilak-
tyce i leczeniu ostrej hiperurykemii, w celu unik-
nięcia niewydolności nerek u osób z nowotworem 
złośliwym układu krwiotwórczego obarczonych ry-
zykiem zespołu lizy guza. Stosowana bezpośrednio 
przed lub na początku chemioterapii, zawsze na 
specjalistycznym oddziale pod opieką lekarza on-
kologa.

Zadania farmaceuty

Sprawując opiekę farmaceutyczną nad pa-
cjentem chorym na dnę moczanową, farmaceuta 
powinien pamiętać, że leczenie farmakologiczne 
powinno iść w parze z modyfikacją stylu życia cho-
rego. Do czynników wywołujących napad zalicza 
się picie alkoholu, nadmierny wysiłek fizyczny, nie-
odpowiednią dietę czy niedawno przebyty zabieg 
lub uraz. Względnie wykluczone z diety powinny 
być produkty takie jak: podroby mięsne, przetwory 
rybne, szpinak, owoce morza i alkohol. Chory po-
winien pamiętać o spożywaniu dużej ilości warzyw 
i owoców (szczególnie tych alkalizujących mocz), by 
przyspieszyć eliminację kwasu moczowego. Przy-
gotowywane potrawy nie powinny być duszone, 
smażone i pieczone z dużą ilością tłuszczu, a oso-
by otyłe powinny dążyć do unormowania masy 
ciała. Wskazane jest picie dużych ilości płynów 
(najlepiej wody), by zwiększyć produkcję moczu  
i wydalanie moczanów. Wiedza farmaceuty z za-
kresu farmakologii ma kluczowe znaczenie przy 
przeprowadzaniu przeglądu lekowego pacjenta, 
by móc wychwycić istniejące problemy lekowe. Po-
nadto, doradzając swojemu pacjentowi odpowied-
nie zmiany i motywując go do ich przestrzegania, 
możemy mieć wpływ na kontrolę choroby i przy-
czynić się do zmniejszenia częstości występowania 
napadów, poprawiając jakość jego życia. ■

Olga Wronikowska
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo dostępne u autorów.

Samorządowy 
peryskop

panorama samorządu

„Powrót do nauki”
Wrzesień to czas powrotu dzieci do szkoły, 

a farmaceutów... na kursy i szkolenia ustawiczne. 
Na stronie większości izb pojawiły się informacje 
o zaplanowanych spotkaniach edukacyjnych, kon-
ferencjach i wykładach. Większość szkoleń jest bez-
płatna i umożliwia zdobycie punktów edukacyjnych, 
jednak często liczba miejsc jest ograniczona i nale-
ży z wyprzedzeniem potwierdzić przybycie. Poniżej 
wybrane wydarzenia poświęcone kształceniu far-
maceutów:

•	 Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska 
wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lub-
linie zapraszają farmaceutów na konferen-
cję naukowo-szkoleniową: „Rola farmaceuty 
w procesie leczenia pacjenta”. Konferencja 
odbędzie się w Poznaniu, 23.09.2017 roku.

•	 Edukacja i Medycyna we współpracy z Uni-
wersytetem Medycznym w Lublinie, Okrę-
gową Izbą Aptekarską w Krakowie oraz PT-
Farm O/Kraków zapraszają na konferencję 
naukowo-szkoleniową „Rola farmaceuty 
w procesie leczenia pacjenta”, która odbę-
dzie się w Krakowie, 9 września 2017 roku 
(sobota, godz. 8.30 – 15.30).

•	 Na stronie OIA w Krakowie pojawiło się za-
proszenie na wykład „Ustawa Apteka dla ap-
tekarza – problemy i pytania”, który zostanie 
wygłoszony w dniu 21 września 2017 roku 
o godz.16.00 w Auditorium Maximum, Kra-
ków, ul. Krupnicza 33. Prelekcję wygłosi wi-
ceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – mgr 
farm. Marek Tomków. Po wykładzie będzie 
można ponadto wziąć udział w panelu dys-
kusyjnym „Farmacja w Polsce – perspektywy 
nauki i zawodu”.

•	 „Komunikacja i informacja o leku w pracy 
aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne 
i praktyczne”. Na to szkolenia zaprasza 17-
go września we Wrocławiu Dolnośląska Izba 
Aptekarska. Spotkanie odbędzie się w Hote-
lu Ibis Styles, przy Pl. Konstytucji 3-go Maja 3. 

•	 Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska za-
prasza na cykl regionalnych konferencji 
Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia: Ro-
boty zdrowotne i mobilne systemy wspo-
magające Lekarza, Pielęgniarkę i Aptekarza. 
Pierwsze spotkanie - 26 września 2017 roku, 
Qubus Hotel, ul. Chmielna 47-52, Gdańsk.

•	 Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska in-
formuje o konferencji - „Rola farmaceuty ►
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http://katowice.oia.pl

Śląska Izba Aptekarska promuje 
ogólnopolską kampanię eduka-
cyjną w zakresie honorowego 
krwiodawstwa. W siedzibie ŚIA 
można bezpłatnie pobrać ma-
teriały promocyjne - broszury 

dla pacjentów oraz  tabliczki informacyjne „Zasłu-
żeni Honorowi Dawcy Krwi obsługiwani są poza 
kolejnością”. Materiały te można także pobrać ze 
strony izby w formacie PDF.

Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Ap-
tekarskiej podaje komunikat o wyroku Rejonowe-
go Sądu Pracy w Mikołowie w sprawie zwolnienia 
kierownika apteki. Śląska Izba Aptekarska - po raz 
pierwszy - działała jako interwenient uboczny po 
stronie farmaceuty, wspomagając jego argumenta-
cję. Wyrok - który jeszcze nie jest prawomocny i na 
który pracodawca wniósł apelację - jest istotny dla 
pozycji kierownika apteki, zakresu jego obowiązków 
i co ważniejsze, możliwości odmowy wykonania po-
leceń pracodawcy sprzecznych z prawem, takich jak 
np.: wydawanie kart rabatowych i kalendarzy.

W osobnym komunikacie izba przypominamy 
o nowych zasadach refundacji zaopatrzenia dzieci 
w środki pomocnicze według kodu uprawnienia 47 
DN. Pieluchomajtki lub zamiennie majtki chłonne, 
pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, pod-
kłady chłonne, poza dotychczasowym systemem re-
fundacji NFZ, mogą być wydawane na zlecenia na 
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 4 listopada 2016 
roku „Za życiem” (Dz.U. z 2016, poz. 1860). Pełna 
treść komunikatu jest dostępna w witrynie izby 
w zakładce „informacje”.

Ponadto ŚIA zamieściła opracowanie zawiera-
jące informacja w sprawie uznania w Polsce kwalifi-
kacji zawodowych farmaceuty i technika z Ukrainy, 
zaś Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. 
Piotr Brukiewicz przypomina o obowiązku bieżące-
go nadzoru nad produktami wycofanymi lub wstrzy-
manymi decyzją GIF.

http://www.oia.krakow.pl

Krakowska Izba z satysfakcją za-
uważa sukces prezentowanego 
również na łamach „Aptekarza 
Polskiego” farmaceuty i poety, 
mgr farm. Krzysztofa Kokota: 
„Z przyjemnością informujemy 
o zajęciu trzeciego miejsca w XV 
Konkursie Poezji Religijnej im. 

w procesie leczenia pacjenta”, która odbę-
dzie się w Lublinie 30.09.2017 roku. 

•	 Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi wraz 
z firmą NeoArt zapraszają na konferencję 
naukowo-szkoleniową poświęconą tematom 
„Zmikronizowana diosmina jako standard 
leczenia przewlekłej niewydolności żylnej” 
oraz „Rola leczenia objawowego w schorze-
niach gardła i górnych dróg oddechowych”. 
Ponadto łódzka izba informuje, iż Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego prowa-
dzi nabór na studia podyplomowe „Zarzą-
dzanie apteką”. 

•	 Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska za-
prasza na posiedzenie naukowo-szkolenio-
we „Wybrane zagadnienia praktyki aptekar-
skiej. Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego 
- warsztaty”. Warsztaty odbędą się w Pozna-
niu, Lesznie, Koninie i Pile w październiku 
i listopadzie 2017 roku.

•	 Konferencja naukowa „Czystość i brud. 
Higiena między wielkimi wojnami (1918-
1939)”. odbędzie się w Bydgoszczy (21 – 22 
września 2017 roku). Organizowana jest 
przez Collegium Medicum im. Ludwika Ry-
dygiera w Bydgoszczy.

Wieści z Izb
http://www.goia.org.pl

Gdańska Okręgowa Izba Ap-
tekarska wystąpiła do swoich 
członków z prośbą o pomoc 
w zbiórce na rzecz poszkodo-
wanych  przez nawałnicę, która 
przeszła w nocy z 11 na 12 sierp-
nia przez tereny Kaszub i Borów 
Tucholskich. „Każdego dnia lu-

dzie walczą ze skutkami nawałnicy odbudowując 
swoje domy i usuwając powalone drzewa. Podczas 
tych prac dochodzi do wielu zranień. W związku 
z tym jest duże zapotrzebowanie na materiały opa-
trunkowe i środki antyseptyczne. Stąd też ogromna 
prośba do Państwa o pomoc w zbiórce tych niezbęd-
nych środków dla mieszkańców terenów zniszczo-
nych przez nawałnicę. Liczy się każde wsparcie.”

ks. prof. Józefa Tischnera w Ludźmierzu w kategorii 
gwarowej za wiersz „Raszka” przez naszego kolegę 
mgr. farm. Krzysztofa Kokota. Jesteśmy dumni i gra-
tulujemy – wielkie brawa!”. My również gratulujemy.

http://www.olsztyn.oia.org.pl

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Olsztynie informuje, iż na 
stronie Rządowego Centrum 
Legislacji ukazał się projekt 
nowelizacji pakietu transporto-
wego, który wprowadza m.in. 

obowiązek monitorowania obrotu produktami lecz-
niczymi. „Analizując cały proces legislacyjny należy 
się spodziewać dość szybkiego zakończenia prac nad 
projektem ustawy, które wejdzie w życie w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.”

Olsztyńska izba udostępniła nowy numer 
swojego „Biuletynu Informacyjnego.” Na łamach 
wydania, oprócz informacji samorządowych mo-
żemy zapoznać się z interesującą rozmowę, którą 

przeprowadził mgr farm. Łukasz Puchała z lekarzem 
pediatrą Barbarą Malisz-Rottke, specjalistką pracu-
jącą w jednej z olsztyńskich przychodni. Wywiad 
poświęcony jest tematowi stosowania witaminy K 
u noworodków.

Olsztyńska Izba zachęca ponadto do wzię-
cia udziału w mistrzostwach Polski służby zdrowia 
w brydżu sportowym, które odbędą się 29.09-
01.10.2017 w Zamościu - Kalinówce 187, Gościniec 
Magnat.

http://warszawa.oia.org.pl

Ukazał się Biuletyn Infor-
macyjny OIA w Warszawie 
nr 2 z 2017. Oprócz wia-
domości samorządowych 

zawiera on ciekawe artykuły poświęcone recepturze 
aptecznej, opiece farmaceutycznej i farmacji szpital-
nej. Ponadto prezentuje sylwetkę farmaceuty z pa-
sją, mgr farm. Roberta Stykowskiego, który życie 
pozazawodowe poświęcił bieganiu. ■

oprac. mgr farm. Olga Sierpniowska

POZ PO NOWEMU

24 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt 
wprowadza następujące zmiany:

1. Kształtuje nowy model POZ oparty o zespół, w którego skład wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ. 
Lekarz POZ – jako koordynator zespołu – będzie decydował o postępowaniu terapeutycznym pacjenta. Zespół 
POZ będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków. Działalność POZ będzie 
można prowadzić nadal w ramach różnych podmiotów leczniczych: przedsiębiorcy lub praktyk zawodowych (in-
dywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).

2. Ustanawia koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia. Koordynatorem w całym 
systemie ochrony zdrowia będzie lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ. Będzie on prze-
wodnikiem pacjenta w systemie, będzie zapewniał ciągłość i kompleksowość opieki nad nim. Świadczeniodawcy 
zostaną zobowiązani m. in. do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjen-
ta, badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia 
i opieki.

3. Wprowadza jakość w POZ. Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń 
z zakresu POZ, m. in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji procesu udzielania 
świadczeń. 

4. Wprowadza nowe zasady finansowania POZ. Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej 
pojawią się: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa 
(dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej), dodatek motywacyjny za 
wynik leczenia i jakość opieki.

W najbliższym czasie projekt ustawy trafi do Sejmu.
Oprac. 

Informacja MZ http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej/

Warto wiedzieć

►
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Prof. dr hab. farm. Wincenty Kwapiszewski 

był wieloletnim kierownikiem Za kładu Chemii 

Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego 

AM w Warszawie, a następnie analogicznego 

Zakładu w Łodzi. Jako prodziekan warszawskiej 

uczelni zapoczątkował budowę nowego gmachu 

Farmacji. W latach 1974 – 1976 zorgani zował 

Międzynarodowy Kongres Nauk Farmaceutycz-

nych FIP w Warszawie, który gościł przeszło 1400 

uczestników z całego świata i rozsławił polską 

farmację na arenie międzynarodowej. Po tym 

sukcesie, przez cztery kadencje pełnił funkcję 

prezesa PTFarm oraz przedstawiciela Polski 

w Radzie FIP. Był gorącym rzeczni kiem zawodu 

farmaceutycznego. Walczył o jego dobry wize-

runek i wysoki status społeczny. 

Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

►

Urodził się 9 listopada 1927 
roku w Kamieńcu Litewskim. Do 
szkoły uczęszczał w Hajnówce, 
gdzie jego ojciec Stanisław Kwa-
piszewski był nadleśniczym. Stąd 
w lutym 1940 roku został depor-
towany wraz z rodziną na Syberię 
do obozu pracy w taj dze Kraju 
Ałtajskiego. Od tego czasu jego 
życie wypełniała ciężka praca fi-
zyczna przy żywicowaniu i wyrę-
bie drzew oraz codzienna trudna 
walka o przetrwanie. Po amnestii, 
uzyskanej na mocy tzw. układu 
Sikorski-Majski z 1941 roku, opuś-
cił obóz. Nadal pracował fizycznie 
i uczył się w rosyjskiej szkole. Do 
Polski udało się mu powrócić wraz 
z innymi repatriantami w 1946 r. 
Dwa lata później złożył egzamin 
maturalny w Gorzowie Wielko-
polskim i rozpoczął studia na Wy-
dziale Farmaceu tycznym Uniwer-
sytetu Poznańskiego, a następnie 
Akademii Medycznej w Pozna-
niu. W 1952 roku uzyskał dyplom 
magistra farmacji i zaraz po tym 
rozpoczął pracę u prof. Francisz-
ka Adamanisa w Katedrze Che-

Prof. dr hab. 

Wincenty 
Kwapiszewski 

(1927-2011)
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►
mii Farmaceutycznej macierzy-
stej uczelni. W 1955 r. przeniósł 
się do Warszawy, gdzie znalazł 
zatrudnienie w Departamencie 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki Mi-
nisterstwa Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej na sta nowisku starszego 
radcy ds. farmacji. Równocześnie 
był stypendystą w Katedrze Che-
mii Farmaceutycznej Akademii 
Medycznej (AM) w Warszawie. 
Rok później zrezygnował z pracy 
w ministerstwie, poświęcając się 
wyłącznie działalności na ukowej 
i dydaktycznej. Stopień doktora 
nauk farmaceutycznych uzyskał 
w 1962 roku na podstawie roz-
prawy pt. „Otrzymywanie chloro-
wodorku kwasu glutaminowego 
z niektórych surowców keratyno-
wych”. Rok później odbył kilku-
miesięczny staż na ukowy w Pra-
cowni Białek i Peptydów Katedry 
Chemii Organicznej Uniwersyte-
tu im. Łomonosowa w Moskwie. 
W 1968 r. otrzymał etat docen-
ta, a następnie kierow nika Ka-
tedry Chemii Farmaceutycznej 
AM w Warszawie. Habilitował się 
w 1974 r. na podstawie ogólnego 
dorobku z dziedziny chemii far-
maceutycznej oraz dysertacji pt. 
„Aminokwasy jako podstawniki 
obniżające toksyczność środków 
leczniczych”. W tym samym roku 
uzyskał drugi stopień specjali-
zacji w zakresie analityki farma-
ceutycznej. 

Profesorem nadzwyczajnym 
został w 1982 r. We wspomnie-
niach prof. Michała H. Umbreita 
miał naturę społecznika i duże 
zdolności organizatorskie. Aktyw-
nie uczestniczył w życiu uczelni. 
W latach 1970-1972 pełnił funkcję 
prodziekana ds. budowy nowego 
gmachu Farmacji na Polach Mo-
kotowskich. Brał udział w pracach 
kilku senackich komisji i wielu rad 
pedagogicznych. Pod koniec sta-

nu wojennego, w 1983 r. został 
jednak pozbawiony stanowiska 
kierowniczego w warszawskiej 
uczelni. W 1985 r. odbył miesięcz-
ną podróż po siedmiu uniwersyte-
tach stanowych USA, jako visiting 
professor, a po powrocie do kraju 
został powołany w drodze kon-
kursu na stanowisko kierownika 
Zakładu Chemii Farmaceutycznej 
i Analizy Leków Wydziału Farma-
ceutycznego AM w Łodzi. Tutaj, 
w 1995 roku uzyskał nomina cję 
na stanowisko profesora zwyczaj-

nego. W latach 1995-1997 był też 
kierowni kiem Oddziału Kształce-
nia Podyplomowego łódzkiego 
Wydziału Farmaceutycz nego. 
W 1997 roku przeszedł na eme-
ryturę.

Prof. Wincenty Kwapiszew-
ski miał wieloletnie doświadcze-
nie w zakresie ba dań nad synte-
zą nowych środków leczniczych. 
Pod jego kierunkiem w Katedrze 
Chemii Farmaceutycznej Wydzia-
łu Farmaceutycznego w Warsza-
wie prowadzono prace w trzech 
grupach tematycznych: konden-
sacji aminokwasów z układami 
bio logicznie aktywnymi, syntezy 
peptydów oraz syntezy pochod-
nych tiolowych o działaniu immu-
notropowym. W pierwszej grupie 
tematycznej kondensowano natu-
ralne aminokwasy i ich N,N-dime-
tylopochodne z 4-aminoantypiry-
ną, aneste zyną, 3,3-difenylopro-
pyloaminą, hydrazyną i in. Otrzy-
mane nowe związki prze badane 
farmakologicznie potwierdziły 
hipotezę, że wprowadzenie resz-
ty amino kwasowej obniża tok-
syczność środków leczniczych 

Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 

pod red. Jerzego Szewczyńskiego i 
Hanny Platy. Warszawa 2007, s. 77

Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski w swoim gabinecie w Łodzi, lata 90. XX w.
Ze zbiorów Muzeum Farmacji UM w Łodzi

►

oraz zmienia ich farmakokine tykę 
i metabolizm. W drugiej grupie 
tematycznej opracowano metodę 
syntezy pep tydów metodą Mer-
rifielda w fazie stałej. Otrzymano 
izomeryczne tripeptydy zło żone 
z 2 cząsteczek kwasu glutamino-
wego i jednej cząsteczki glicyny, 
a następnie przeprowadzono 
syntezę analogów angiotensyny 
II. W trzeciej grupie tematycznej 
otrzymano kilkanaście pochod-
nych L-cysteiny o właściwościach 
immunotropo wych. Stwierdzono 
przy tym, że podstawniki pod-
wyższające kwasowość związku 
zwiększają działanie przeciwza-
palne, a podstawniki zwiększają-
ce zasadowość czą steczki nasilają 
działanie immunosupresyjne. Do 
najważniejszych osiągnięć na-
ukowych prof. W. Kwapiszewskie-
go należy opatentowanie i wdro-
żenie do produk cji przemysłowej 
metody otrzymywania i oczysz-
czania kwasu glutaminowego 
oraz uzyskanie na drodze syn-
tezy kilku innych nowych związ-
ków. Były to: N-dime tyloglicylo-
anestezyna (potencjalny środek 
miejscowo znieczulający, rozpusz-

czalny w wodzie i nie wpływają-
cy na rytm pracy serca), chloro-
wodorek hydrazydu L-cysteiny 
(środek immunosupresyjny, sku-
teczniejszy i mniej toksyczny od 
me totreksatu), chlorowodorek 
4-L-leucyloaminoantypir yny 
(środek przeciwbólowy lepszy 
od wprowadzonego równolegle 
przez Japończyków aminopro-
pylonu) oraz L-morfolinoalany-
lo-2,6-ksylidyny (znacznie lepszy 
środek antyarytmiczny niż ksylo-
kaina i tokaimid). Związki te były 
poddane poszerzonym badaniom 
farma kologicznym, ale z różnych 
pozamerytorycznych względów 
prace nad nimi zostały przerwane. 
Działalność naukowo – badawcza 
prof. Kwapiszewskiego znalazła 
od zwierciedlenie w ponad 200 
publikacjach. Większość z nich to 
prace doświad czalne, doniesie-
nia naukowe oraz kilkanaście pa-
tentów. Jest autorem lub współ-
autorem dwóch podręczników: 
„Chemiczna analiza ilościowa 
środków leczniczych” (Warszawa 
1975) i „Chemia leków” (Warsza-
wa wyd. I – 1978, wyd. – II 1986), 
a także skryptu pt. „Nazewnictwo 

środków leczniczych” (Łódź 1999). 
Uczestniczył w wielu kongresach, 
zjazdach i konferencjach nauko-
wych krajowych i zagranicznych, 
na których również prezentował 
wyniki swoich badań. Przez wiele 
lat współpraco wał ze Światową 
Organizacją Zdrowia w zakresie 
weryfikacji testów identyfikacyj-
nych dla środków farmaceutycz-
nych.

Poza chemią farmaceutycz-
ną żywo interesował się dziedziną 
organizacji i ekonomiki farmacji, 
czemu dał wyraz w kilkudziesięciu 
publikacjach o tej tema tyce. War-
to też dodać, że spod pióra pro-Prof. Wincenty Kwapiszewski i dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Łódź 1996 r.

Ze zbiorów Muzeum Farmacji UM w Łodzi

fesora wyszła książka pt. „Rapso-
dia ałtaj ska” w której przedstawił 
obraz polskich losów na Syberii 
w czasie drugiej wojny światowej, 
widziany oczami dorastającego 
chłopca. Dał opis trudów dnia 
codzien nego, nauki życia w eks-
tremalnych wręcz warunkach.

Ważne miejsce w dzia-
łalności prof. Kwapiszewskiego 
zajmowała dydaktyka i opieka 

Okładka książki „Rapsodia ałtajska”, 
autorstwa prof. Wincentego Kwapiszew-

skiego (Białystok 1992)
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nad rozwojem młodych kadr na-
ukowych. Pod jego kierunkiem 
wykonano ponad 260 prac ma-
gisterskich. Był promotorem 12 
prac doktorskich i patronatem 3 
prac habilitacyjnych. Wielokrotnie 
opiniował wnioski o nadanie ty-
tułów profesor skich i recenzował 
inne prace naukowe.

Prof. Wincenty Kwapiszew-
ski brał udział w pracach wielu 
organizacji i gre miów działają-
cych na rzecz polskiej nauki. Był 
członkiem: Rady Naukowej przy 
Ministrze Zdrowia (1978-1990), 
Naukowej Rady Konsultacyjnej ds. 
Produkcji Farmaceutycznej przy 
Ministrze Przemysłu Chemiczne-
go (1984-1986), Rady Na ukowej 
Instytutu Leków (1974-1985), 
Rady Konsultantów Krajowych 
ds. Farmacji (1985-1989), Komisji 
Analizy Farmaceutycznej Komitetu 
Chemii Analitycznej PAN (1972-
1978), Komisji Badania Leku Syn-
tetycznego Komitetu Terapii Do-
świadczalnej PAN (1978-1984). 
Był organizatorem, a następnie 
wiceprzewodni czącym Komite-
tu Nauk o Leku (KNoL) przy VI 
Wydziale Nauk Medycznych PAN 
(1986-1992). Brał udział w pra-
cach Sekcji Analizy i Trwałości 
Leku oraz Sekcji Planowania i Syn-
tezy Leku KNoL PAN. Był człon-
kiem: Komisji Farmakopei Pol skiej 
(1987-2011), Rady Naukowej In-
stytutu Technologii i Chemii Le-
ków Wy działu Farmaceutycznego 
AM w Łodzi (1994-1997). Prze-
wodniczył Radzie Pro gramowej 
ds. Studiów Farmaceutycznych 
MZiOS (1980-1982) i Sekcji 
Farma ceutycznej Rady Programo-
wej PZWL (1978-1986). W 1990 r. 
był konsultantem Sejmu i Senatu 
RP ds. ustawodawstwa farmaceu-
tycznego. Za swój osobisty sukces 
uważał opracowanie i przedsta-
wienie na I Ogólnopolskim Sej-

miku Farmaceutycz nym w 1989 r. 
w Łomży kierunków niezbędnych 
zmian w polskiej farmacji. Opra-
cowanie to stało się podstawą 
dalszych prac nad ustawą farma-
ceutyczną z 1991 roku.

Doceniając znaczenie i wagę 
jak najszerszego rozpowszechnia-
nia osiągnięć nauk farmaceutycz-
nych, aktywnie działał w różnych 
towarzystwach naukowych i ich 
zrzeszeniach krajowych, zagra-

nicznych i międzynarodowych. 
Był wiceprzewod niczącym Zarzą-
du Głównego Zrzeszenia Polskich 
Towarzystw Medycznych (1977-
1993), członkiem Rady Towarzystw 
Naukowych przy Prezydium PAN 
(1978-1991). Brał udział w pracach 
Polskiego Towarzystwa Chemicz-
nego i Polskiego Towarzystwa 
Toksykologicznego. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje działalność 
prof. Kwapiszewskiego w Polskim 

Uczestnicy zebrania Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Farmacja Polska” 
20 kwietnia 1984 r. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne pod red. Jerzego Szewczyń-

skiego i Hanny Platy. Warszawa 2007, s. 77.

Uczestnicy Sympozjum „Toksykologia leku współczesnego”, Szczecin 1986 r.
Prof. Wincenty Kwapiszewski – trzeci od lewej.  

Ze zbiorów Muzeum Farmacji UM w Łodzi.

Towarzystwie Farmaceutycznym, 
którego członkiem był od 1953 r. 
W latach 1972-1976 pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Od działu 
Warszawskiego PTFarm. W 1974 
roku Zarząd Główny PTFarm po-
wierzył mu funkcję przewodniczą-
cego Komitetu Organizacyjnego 
36. Międzynarodowego Kon-
gresu Międzynarodowej Federa-
cji Farmaceutycznej (FIP). Kongres, 
który odbył się we wrześniu 1976 
r. w Warszawie był ogromnym 
polskim sukcesem na arenie mię-
dzynarodowej. W tym samym roku 
prof. Kwapiszewski został wybrany 
większością głosów prezesem PT-
Farm, a następnie członkiem Rady 
FIP. Funkcję prezesa PT Farm peł-
nił przez kolejne cztery kadencje 
(1976-1989). Myślą przewodnią 
jego prezesury było „pokonanie 
izolacji Towarzystwa, odbudowa-
nie i podniesienie pre stiżu nauk 
farmaceutycznych i zawodu oraz 
przeniesienie na grunt polski osią-
gnięć farmacji międzynarodowej”. 
W latach 1976-1989 był członkiem 
komitetów redakcyjnych wydaw-
nictw PTFarm: „Acta Poloniae 
Pharmaceutica” i „Farmacja Pol-
ska”. Wygłosił dziesiątki wykładów 
naukowych na zebraniach PTFarm 
we wszystkich jego oddziałach. Za 
zasługi dla polskiej farmacji i do-
bra PTFarm został wyróżniony 
w 1997 roku Medalem im. Igna-
cego Łukasiewicza, a w 2002 roku 
– godno ścią Honorowego Prezesa 
PTFarm. Uzyskał również między-
narodowe wyróżnienia – dyplom 
członka honorowego Towarzystw 
Farmaceutycznych: Czechosłowa-
cji, ZSRR, NRD, Węgier.

Prof. Wincenty Kwapiszew-
ski był postacią znaną i szanowa-
ną w szerokich kręgach zawodu 
farmaceutycznego. W latach 90. 
został wybrany członkiem Na-

ukowej Rady Konsultacyjnej przy 
Naczelnej Izbie Aptekarskiej. 
Jako doradca, po magał w roz-
wiązywaniu trudnych problemów 
związanych z działalnością samo-
rządu. Bezkompromisowo walczył 
o sprawy zawodu aptekarskiego, 
w tym o odpo wiedni poziom ety-
ki zawodowej. Opublikował wiele 
artykułów na tematy zawo dowe 
i organizacyjne na łamach czaso-
pism: „Farmacja Polska”, „Aptekarz 
Polski”, „Gazeta Farmaceutyczna”, 
„Czasopismo Aptekarskie”, „Lek 
w Polsce” oraz w pra sie codzien-
nej np. w „Gazecie Wyborczej”. Był 
też wieloletnim członkiem Rady 
Naukowej „Czasopisma Aptekar-
skiego”. Maria Głowniak i Wal-
demar Firek żegna jąc Profesora 
napisali: „Odszedł od nas wybitny 
farmaceuta – humanista pragnący, 
by zawód farmaceuty, jako zawód 
zaufania publicznego, był zawsze 
godnie repre zentowany przez jego 
wykonawców i doceniany przez in-
nych”. ■

dr n. farm. Katarzyna Hanisz 
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Rynek apteczny w lipcu 

2017 r. zanotował sprzedaż na 

poziomie 2 530 mln PLN. Jest to 

o blisko 108 mln PLN (+4,45%) 

więcej niż w analogicznym okre-

sie ubiegłego roku. Natomiast 

w porównaniu do czerwca br. 

wartość sprzedaży zmniejszyła 

się o 97 mln PLN (-3,71%).  

Rynek apteczny w lipcu 2017  

lepiej niż rok wcześniej (+4,45%).  

Spadek względem czerwca br. (-3,71%)

Lipiec 2017: 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego od 
początku 2017 r. jest o 1 083 mln PLN wyższa od 
analogicznego okresu ub. r. Rynek apteczny osiągnął 
w tym okresie wzrost o 5,96%. 

Materiał prasowy

W lipcu 2017 r. wartość sprzedaży dla staty-
stycznej apteki wyniosła 168,5 tys. PLN.  Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była większa od 
wartości za lipiec 2016 r. o 5,5 tys. (+5,5%). W po-
równaniu do czerwca br. wartość sprzedaży zma-
lała. W lipcu statystyczna apteka sprzedała o 7 tys. 
PLN (-3,99%) mniej niż w poprzednim miesiącu. 

Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptekach w lipcu 2017 r. wyniosła 18,70 PLN. 
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece 
w porównaniu do lipca 2016 r. wzrosła o 4,76%, 
a wobec poprzedniego miesiąca była wyższa 
o 0,03%. Największy wzrost procentowy cen wzglę-
dem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie 
sprzedaży pełnopłatnej (+6,52%). 

Marża apteczna w lipcu wyniosła 24,80% 

i była o 0,38 pp. mniejsza od marży z analogicz-
nego okresu ubiegłego roku. Również względem 
czerwca br. marża się zwiększyła, w tym przypadku 
o 0,44 pp. ►

Kluczowe segmenty rynku 07'2017 07'2016 zmiana trend 07'2017 06'2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 920,36      902,00      18,37        2,04% 920,36      984,56      64,20 -       -6,52%
Leki pełnopłatne (Rx) 577,72      550,39      27,33        4,97% 577,72      576,98      0,73           0,13%
Sprzedaż odręczna (OTC) 1 010,18   947,68      62,50        6,59% 1 010,18   1 049,22   39,04 -       -3,72%
Całkowita sprzedaż 2 530,37   2 422,67   107,70      4,45% 2 530,37   2 627,76   97,39 -       -3,71%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta

Kluczowe segmenty rynku 07'2017 07'2016 zmiana trend 07'2017 06'2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 61,29 60,69 0,60 0,99% 61,29 65,80 -4,51 -6,86%
Leki pełnopłatne (Rx) 38,47 37,03 1,44 3,89% 38,47 38,50 -0,03 -0,08%
Sprzedaż odręczna (OTC) 67,27 63,76 3,51 5,50% 67,27 70,10 -2,83 -4,04%
Całkowita sprzedaż 168,50 163,00 5,50 3,37% 168,50 175,50 -7,00 -3,99%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki

Kluczowe segmenty rynku 07'2017 07'2016 zmiana trend 07'2017 06'2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 27,49 27,07 0,42 1,55% 27,49 27,66 -0,17 -0,62%
Leki pełnopłatne (Rx) 25,05 23,52 1,53 6,52% 25,05 25,07 -0,02 -0,09%
Sprzedaż odręczna (OTC) 12,92 12,27 0,65 5,27% 12,92 12,88 0,04 0,34%
Całkowita sprzedaż 18,70 17,85 0,85 4,76% 18,7025 18,6974 0,0051 0,03%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania

Kluczowe segmenty rynku 07'2017 07'2016 zmiana trend 07'2017 06'2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 18,00% 18,92% -0,92% -4,89% 18,00% 18,63% -0,63% -3,40%
Leki pełnopłatne (Rx) 24,16% 25,05% -0,89% -3,56% 24,16% 25,65% -1,50% -5,83%
Sprzedaż odręczna (OTC) 29,15% 29,35% -0,20% -0,70% 29,15% 29,70% -0,54% -1,84%
Całkowita sprzedaż 24,80% 25,19% -0,38% -1,52% 24,80% 25,24% -0,44% -1,74%

Statystyczna apteka Średnia marża

Kluczowe segmenty rynku 07'2017 07'2016 zmiana trend 07'2017 06'2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 650            670            20 -             -2,99% 650            700            50 -             -7,14%
Leki pełnopłatne (Rx) 710            750            40 -             -5,33% 710            760            50 -             -6,58%
Sprzedaż odręczna (OTC) 2 690         2 760         70 -             -2,54% 2 690         2 770         80 -             -2,89%
Całkowita sprzedaż 3 280         3 370         90 -             -2,67% 3 280         3 390         110 -           -3,24%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów

Statystyczna apteka

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2016

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2016

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
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Błażej Górnial
PEX PharmaSequence

(dawniej PharmaExpert i Sequence)
Materiał prasowy

Pacjent

►

07'2017 07'2016 zmiana trend 07'2017 06'2017 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 51,37        48,37        3,00           6,21% 51,37        51,77        0,40 -          -0,77%
Zapłata przez pacjenta 37,66        35,84        1,82           5,06% 37,66        37,61        0,05           0,13%
Dopłata refundatora 13,71        12,53        1,19           9,49% 13,71        14,16        0,45 -          -3,15%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta

W lipcu 2017 r. statystyczną aptekę odwiedzi-
ło średnio 3 280 pacjentów. To o 2,67% mniej niż 
w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do 
poprzedniego miesiąca liczba pacjentów zmalała 
o 3,24%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w lipcu 2017 51,37 PLN i była 
o 6,21% wyższa niż w lipcu 2016 roku (48,37 PLN). 
Natomiast względem czerwca br.  (51,77 PLN) war-
tość ta uległa zmniejszeniu o 0,77%.  

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w lipcu br. wyniósł 26,61%. Wskaźnik 
ten był niższy o 0,39 pp. niż w czerwcu br. Udział 
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był 

o 3,84 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu 
2016 roku. W lipcu pacjenci wydali na leki refun-
dowane 244,87 mln PLN, tj. o 20,91 mln PLN mniej 
niż miesiąc wcześniej oraz o 29,71,26 mln PLN mniej 
niż w lipcu 2016 r. 

W lipcu pacjenci zapłacili 73,3% z 2 530,37 mln 
PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzeda-
ży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja 
ze strony Państwa). Względem poprzedniego mie-
siąca udział ten zmniejszył się o 0,66 pp., a war-
tościowo wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec 
poprzedniego miesiąca o 54,11 mln PLN. W lipcu 
pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze 
zakupione w aptekach blisko 1 855 mln PLN. To 
o 59,57 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 
2016 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,8 
pp. niższy od udziału z lipca 2016 r. ■

Nowe rejestracje PL

maj 2017
W maju 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 76 pozwoleń 
na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. 
Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 35 jednostek 
klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/
skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów 
obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub 
składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 
numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017 ) – 
„Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 
2017 r.” został opublikowany przez Urząd 12 czerwca 2017.

►

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; 
A01AD – Inne środki do stosowania miejsco-
wego w jamie ustnej

Benzydamine: Benevox Control smak cytrynowy 
i Benevox Control smak pomarańczowo-miodowy 
(US Pharmacia) w postaci pastylek to 5. zarejestro-
wana marka benzydaminy. Na rynek wprowadzono 
4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (Phar-
maSwiss), Tantum Verde (Angelini) i Uniben (Unia). 
W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% 
Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septo-
lux, od maja 2011 Uniben i od maja 2016 Hasco-
sept Dental, aerozole w dawce 0,3% Tantum Verde 
Forte i od października 2013 Hascosept forte, płyny 
0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki 
do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowa-
dzone wcześniej na rynek pod nazwą Tantum Verde 
P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde 
smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grud-
nia 2008 pod nazwą Tantum Lemon), od czerwca 
2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-poma-
rańczowy i od grudnia 2013 pastylki Tantum Verde 
smak eukaliptusowy.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Septo-
lux (PharmaSwiss) w postaci roztworu 0,15% do 
stosowania w jamie ustnej i Septolux Max (Phar-
maSwiss) w postaci aerozolu 0,3% do stosowania 

w jamie ustnej.
Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% 
mają głównie wskazania stomatologiczne.
Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli 
oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle 
w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy 
klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom;
A06AD - Środki przeczyszczające działające 
osmotycznie

Lactulose: Lactulosum Espefa to 11. zarejestro-
wana marka produktów leczniczych z laktulozą. 
Na rynek wprowadzono 8 marek: Duphalac (BGP 
Products Poland) i Duphalac Fruit (Abbott), Lactu-
losum Hasco (Hasco-Lek; preparat wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Lactulol), Lactulose-MIP (MIP 
Pharma Polska), Lactulosum Aflofarm, Lactulosum 
Polfarmex, Lactulosum Takeda (preparat wprowa-
dzony wcześniej pod nazwą Lactulosum Nycomed), 
Normalac (Molteni) i od maja 2015 Lactulosum 
Amara.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Lactugel (MIP Pharma), Lactulose Fresenius (Fre-
senius Kabi). 
Ponadto wprowadzono 5 środków spożywczych 
z laktulozą: Lactulosum (Polfarmex), Lactulosum 
Max syrop i Lactulosum Max syrop o smaku po-

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
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►marańczowym (Takeda), Prolaxan Kids (Sensilab 
Polska) i Solaq (Solinea).

A06AD10 – Sole mineralne w połączeniach
Sodium dihydrogen phosphate+sodium hy-
drogen phosphate: Coloclear (Mayoly-Spindler) 
to aktualnie w tej klasie jedyny zarejestrowany lek 
o podanym składzie. Skreślono z Rejestru: Fleet 
Phospho-Soda (Casen-Fleet) i Phospho Laxative 
(R&C).

C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01E – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca; C01EB – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach serca

Ivabradine: Ivohart (PharmaSwiss) to 15. zareje-
strowana marka iwabradyny. Do sprzedaży w Pol-
sce wprowadzono 4 marki: Procoralan (Servier), 
od października 2016 Bixebra (Krka), od listopada 
2016 Ivabradine Anpharm i od kwietnia 2017 Rae-
nom (Gedeon Richter Polska).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Brediwal (San-
doz), Corlentor (Servier), Ivabradine Accord (Accord 
Healthcare) – lek zarejestrowany centralnie w UE 
również w maju 2017, Ivabradine Chanelle Medical, 
Ivabradine Genoptim, Ivabradine JensonR (Jenson 
R+), Ivabradine Mylan, Ivabradine Teva, Ivabradine 
Zentiva, Iwabradyna Synthon.

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angio-
tensyny, leki proste

Ramipril: Dopril (S-Lab) to 21. zarejestrowana mar-
ka ramiprylu. Do obrotu wprowadzono 17 prepara-
tów: Piramil (Sandoz), Ramicor (Ranbaxy; tabletki 
zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Ramipril 
Ranbaxy), Tritace (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), 
od grudnia 2006 Axtil (Adamed), od lutego 2007 
Vivace (Actavis), od kwietnia 2007 Polpril (Polphar-
ma), od października 2007 Ramve (Recordati), od 
grudnia 2007 Ramistad (Stada), od listopada 2008 
Apo-Rami (Apotex), od marca 2009 Ampril (Krka), 
od października 2010 Ramipril Actavis, od marca 
2014 Ivipril (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Ramipril +Pharma), od kwietnia 2014 
Ramipril Aurobindo i Ramipril Billev, od czerw-
ca 2014 Ramiprilum 123ratio (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Ramipril Teva Pharma), od 
lipca 2015 Ramipril Accord (Accord Healthcare) i od 
września 2016 Awerpil (Artespharm; lek w dawce 

2,5 mg zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ra-
mipril Aurobindo).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ramipril Au-
rovitas, Ramipril Genoptim (Synoptis) i Ramipril-
-Lupin.

C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwerta-
zy angiotensyny w połączeniach z blokerami 
kanału wapniowego; C09BB07 – Ramipryl 
i amlodypina

Ramipril+amlodipine: Ramladio (Krka) w 4 zesta-
wieniach dawek to 6. zarejestrowany lek o poda-
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: 
od kwietnia 2012 Egiramlon (Proterapia), od lipca 
2013 Sumilar (Sandoz) i od sierpnia 2015 Ramizek 
Combi (Adamed; preparat wprowadzony od sierp-
nia 2014 pod pierwotną nazwą Ramizek).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amrap (Zentiva) 
i Rimal (Polpharma).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Duoramix (Apotex; 
lek był obecny na rynku od lutego 2015).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste;
C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymety-
loglutarylokoenzymu A

Pravastatin: Pravastatin Aurovitas w 2 dawkach 
to aktualnie 2. zarejestrowana marka prawastaty-
ny. Na rynek od października 2008 wprowadzono 
Pravator (Ranbaxy).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Pravapres (Sophar-
ma), Pravastatine Teva.
Rosuvastatin: Rosuvastatin Polfa Pabianice to 
23. zarejestrowana marka rosuwastatyny. Na ry-
nek wprowadzono 15 marek: Crestor (AstraZeneca; 
lek oryginalny), od czerwca 2010 Zaranta (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 Rosucard (Zen-
tiva) i Suvardio (Sandoz), od grudnia 2010 Zah-
ron (Adamed), od maja 2011 Rosuvastatin Teva, 
od października 2011 Roswera (Krka), od grudnia 
2011 Romazic (Polpharma), od marca 2013 Ridlip 
(Ranbaxy), od lipca 2013 Crosuvo (PharmaSwiss) 
i Rosuvastatin Ranbaxy (lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Pharma-EU pod nazwą Rosuva-
statin Pharma), od marca 2014 Rosutrox (Biofarm), 
od lipca 2014 Rosuvastatin Krka, od lutego 2016 
Ivirosina (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Rosuvastatin Sigillata) i od maja 2017 
Astrium (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: ►

Actarosin (Actavis), ApoRoza (Apotex; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Rosuvastatin 
Baggerman), Rossta (Tchaikapharma High Quality 
Medicines), Rosugen (Generics), Rosuvastatin Au-
robindo, Rosuvastatin Momaja, RosuvaTeva (Teva).

C10AX – Inne środki wpływające na stężenie 
lipidów;

Ezetimibe: Ezetimibe Alchemia to 10. zarejestro-
wana marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Ezetrol (Merck Sharp & Dohme). Nie po-
jawiły się jeszcze w sprzedaży: Coltowan (Gedeon 
Richter Polska), Exebir (Accord Healthcare), Ezen 
(Zentiva), Ezetimibe Apotex, Ezetimibe Mylan, Ezo-
leta (Krka), Ezolip (Glenmark; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Ezetimibe Glenmark), Lipe-
gis (Egis).

d – Leki stosowane w dermatoLogii
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stoso-
wane w dermatologii; D06B – Chemiotera-
peutyki stosowane miejscowo; D06BB – Leki 
przeciwwirusowe

Aciclovir: HeviPoint (Adamed) to 6. zarejestrowa-
na w tej klasie marka acyklowiru, w nowej postaci 
sztyftu na skórę. Do maja 2017 do sprzedaży wpro-
wadzono 4 marki: Hascovir pro i od sierpnia 2015 
Hascovir Lipożel pro (Hasco-Lek), Herpex (San-
doz), Zovirax Intensive (GlaxoSmithKline; lek orygi-
nalny wprowadzony pierwotnie pod nazwą Zovirax) 
i od kwietnia 2017 Aciclovir Ziaja. W maju 2017 nie 
pojawił się jeszcze na rynku Axoviral (Axxon) – zo-
stał wprowadzony w lipcu 2017.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Virolex (Krka).

g – Układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty 
stosowane w zaburzeniach erekcji

Tadalafil: Erlis (Polpharma) i Tadalafil Medana 
(Medana Pharma) to odpowiednio 12. i 13. zare-
jestrowana marka tadalafilu, w tym 10. i 11. marka 
ze wskazaniem w leczeniu zaburzeń erekcji u do-
rosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie 
w zaburzeniach erekcji, konieczna jest stymulacja 
seksualna.
Do sprzedaży od lipca 2014 wprowadzono Cialis 
(Eli Lilly). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Exerdya 
(PharmaSwiss), Tadalafil Accord (Accord Healthca-
re), Tadalafil Mylan, Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), 

Tadalafil Teva, Vixantus (Actavis), Tadalafil Apotex.
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami 
wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płuc-
nego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek prepa-
rat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa prepara-
tu: Tadalafil Lilly), natomiast nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Talmanco (Mylan; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Tadalafil Generics).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną 
klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów Ad-
circa i Talmanco pasują do klasy C01EB – Inne leki 
nasercowe. Niektóre preparaty tadalafilu w dawce 
20 mg (Tadalafil Accord) mają jednak zarejestrowa-
ne podwójne wskazania: zarówno do stosowania 
w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu tętniczego 
nadciśnienia płucnego.
Vardenafil: Viavardis (Krka) to 3. zarejestrowana 
marka wardenafilu. Do sprzedaży wprowadzono 
Levitra (Bayer). Na rynku w Polsce nie pojawił się 
preparat pod nazwą Vivanza (Bayer).

G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego;
G04CA  –  An tagon iśc i  recep to ra 
α-adrenergicznego

Tamsulosin: Tamiron (Orion) to 22. zarejestrowa-
na marka tamsulozyny. Na rynek wprowadzono 17 
marek: Omnic i od lipca 2006 Omnic Ocas (Astel-
las; lek oryginalny), Tanyz i Tanyz Eras (Krka), od 
marca 2006 Uprox (Recordati) oraz Bazetham i Ba-
zetham Retard (Teva), od maja 2006 Fokusin (Zen-
tiva) i Urostad (Stada), od czerwca 2006 Tamsudil 
(Actavis) i TamsuLek (Sandoz), od sierpnia 2006 
Prostamnic (+Pharma), od listopada 2006 Omsal 
(Gedeon Richter), od stycznia 2007 Tamsugen (Ge-
nerics), od sierpnia 2007 Symlosin SR (SymPhar), 
od kwietnia 2008 Ranlosin (Lekam), od maja 2008 
Apo-Tamis (Apotex), od sierpnia 2013 Tamispras 
(Apotex), od grudnia 2015 Tamsulosin Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Tamsulosin Aurobindo) i od sierpnia 2016 Adatam 
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Kiron pod nazwą Tamsulijn, a następnie przez firmę 
Menarini pod nazwą Flosin).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Fokusin SR (Zentiva), Miktosan (San-
doz), Omi-Tam (+Pharma; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Tamsulosin +Pharma), Solesmin 
(Cipla), Suprostiv (Aflofarm), Uprox XR (Recordati).

G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu
Dutasteride: Adadut (Adamed) to 12. zarejestrowa-
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►
na marka dutasterydu. Na rynek wprowadzono lek 
oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty: Dudactiv (Acta-
vis), Dutasteride Belupo, Dutasteride Cipla, Duta-
steride Teva, Dutasteride Teva Pharma, Dutasteride 
Universal Farma, Dutasteride Zentiva, Dutasteryd 
Regiomedica, Dutrys (Krka) i Findarts (Apotex).

J – Leki przeciwzakaźne działające 
ogóLnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny

Doxycycline: Doxycyclinum Polfarmex to 6. za-
rejestrowana marka doksycykliny. Na rynek wpro-
wadzono 4 marki: Doxycyclinum Farma-Projekt 
(Recordati), Doxycyclinum TZF (Polfa Tarchomin), 
Doxyratio M (Ratiopharm) i Unidox Solutab (Astel-
las). Nie pojawił się jeszcze preparat Efracea (Gal-
derma).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptogrami-
ny; J01FA – Makrolidy

Azithromycin: Azibiot (Krka) w postaci proszku do 
sporządzania zawiesiny doustnej to rozszerzenie 
względem wprowadzonych wcześniej tabletek po-
wlekanych. Zarejestrowano 20 marek azytromycy-
ny. Na rynek wprowadzono 18 marek: Azibiot (Krka 
Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox i od 
marca 2014 Azitrox Z (Zentiva), Oranex (Teva), 
Sumamed (Teva; lek oryginalny) i Sumamed for-
te (Teva), od sierpnia 2006 Macromax (Phar-
maSwiss), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), 
od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca 2008 
Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 
Azitrin (Axxon), od września 2009 Zetamax (Pfi-
zer), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox), od 
marca 2011 Bactrazol (123ratio), od lutego 2012 
Azigen (Generics), od grudnia 2012 Azithromycin 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Azithromycin Advisors), od sierpnia 
2014 Azix (Ethifarm; lek wprowadzony wcześniej na 
rynek pod nazwą Oranex, a jeszcze wcześniej pod 
nazwą Sumamed), od września 2014 Azithromycin 
Krka i od sierpnia 2016 Azytact (Tactica Pharma-
ceuticals; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Azithromycin Advisors).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Azithromycin Aurovitas, Azithromycin Vitama.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Azithromycinum 
123ratio (lek był obecny na rynku; wprowadzony 

wcześniej na rynek: od grudnia 2006 pod nazwą 
Azithromycin Teva i od maja 2008 pod nazwą Azi-
Teva).

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze 
działające ogólnie

Caspofungin: Caspofungin Ranbaxy i Caspofun-
gin Mylan to odpowiednio 13. i 14. zarejestrowana 
marka kaspofunginy. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Cancidas (Merck Sharp & Dohme).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Caspofungin 
Accord (Accord Healthcare), Caspofungin Ada-
med, Caspofungin Genfarma, Caspofungin Pfizer, 
Caspofungin Sandoz, Caspofungin Solinea, Caspo-
fungin Stada, Caspofungin Teva, Caspofungin Xel-
lia, Caspofungin Zentiva, Dalvocans (Alvogen).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe 
i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryp-
tazy

Tenofovir disoproxil: Tenofovir disoproxil Accord 
(Accord Healthcare) to 10. zarejestrowana marka 
dizoproksylu tenofowiru. Do sprzedaży wprowadzo-
no 2 marki: Viread (Gilead Sciences; lek oryginalny) 
i od października 2014 Tenofovir disoproxil Teva. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Celovir (Celon), 
Ictady (Actavis), Tenofovir disoproxil Mylan, Teno-
fovir disoproxil Sandoz, Tenofovir disoproxil Stada, 
Tenofovir Zentiva i zarejestrowany centralnie w UE 
preparat Tenofovir disoproxil Zentiva.

l – Leki przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substan-
cje o zbliżonym działaniu; L01DB – Antracy-
kliny i substancje o podobnej budowie

Idarubicin: Idarubicin Accord (Accord Healthcare) 
to 3. zarejestrowana marka idarubicyny. Do sprze-
daży wprowadzono 2 marki: Zavedos (Pfizer; lek 
oryginalny) w postaci proszku do przygotowania 
roztworu do wstrzykiwań i od września 2013 Ida-
rubicin Teva w postaci roztworu do wstrzykiwań.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; 
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinib: Vianib (Vianex) to 25. zarejestrowana 
marka imatynibu. Na rynek wprowadzono 11 marek: 
Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 2013 

►

Nibix (Adamed), od października 2013 Telux (Glen-
mark), od lutego 2014 Imatenil (Biofarm) i Meaxin 
(Krka), od marca 2014 Imatinib Teva i Imatinib Zen-
tiva, od maja 2014 Imakrebin (Alvogen), od wrześ-
nia 2014 Imatinib Actavis, od kwietnia 2015 Imatinib 
Accord (Accord Healthcare) i od października 2015 
Imatinib Medac.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid 
(Egis), Imatinib Actavis Group, Imatinib Fair-Med 
(Fair-Med Healthcare), Imatinib Fresenius Kabi, 
Imatinib Generics, Imatinib Krka, Imatinib Sandoz, 
Imatynib BioOrganics, Imatynib Genthon, Imatynib 
Kiron, Imatynib Synthon, Leuzek (Zaphyr), Nibix PP 
(Polfa Pabianice).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Imatinib Apotex (lek 
był obecny na rynku od lipca 2014), Imatinib Polfa 
(Nobilus Ent; lek był obecny na rynku od grudnia 
2013, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Imati-
nib Nobilus Ent).

m – Układ mięśniowo-szkieLetowy
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bó-
lach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe 
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo

Naproxen: Etrixenal (Proenzi) to 5. zarejestrowany 
żel z naproksenem. Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Naproxen Emo (PharmaSwiss), Naproxen Hasco 
(Hasco-Lek), Neoxen (PharmaSwiss; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Emochol, a wpro-
wadzony wcześniej na rynek pod nazwami Difor-
tan Acti-Gel i Naproxen Plus) i od sierpnia 2012 
Opokan Actigel (Aflofarm; preparat wprowadzony 
wcześniej na rynek przez Polfę Tarchomin pod na-
zwą Tarproxen).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Aleve (Bayer; lek był 
obecny na rynku od sierpnia 2010).

n – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium; N02AA55 – Oksykodon i nalokson

Oxycodone+naloxone: Oxynador (Krka) to 4. za-
rejestrowana marka leków o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono od czerwca 2010 Targin 
(Norpharma). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Oxycodone + Naloxone Ethypharm, Oxyduo (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe; N02BA – Kwas salicylowy i po-
chodne

Acetylsalicylic acid: Maxipirin (Dr. Max) to 10. za-

rejestrowana w tej klasie marka leków z kwasem 
acetylosalicylowym. Do sprzedaży wprowadzo-
no 9 marek: Alka-Prim (Polpharma), Alka-Seltzer 
(Bayer), Aspirin, Aspirin Effect, Aspirin Ultra Fast 
i od marca 2015 Aspirin Pro (Bayer), Polopiryna 
i Polopiryna S (Polpharma), Salpirin (Sun-Farm), 
od października 2012 Etopiryna Max (Polpharma), 
od lipca 2014 Grypostop Control (Medicofarma; lek 
wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą 
Encopirin; obecnie zmiana nazwy na Ultrapiryna 
i podmiotu odpowiedzialnego na US Pharmacia, 
ale lek pod nową nazwą nie został jeszcze wpro-
wadzony na rynek), od lutego 2015 Gripblocker 
(Hasco-Lek; preparat wprowadzony na rynek od 
października 2010 pod pierwotną nazwą Hascopi-
ryn) i od września 2015 Pyramidon Fast (Adamed). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku Aspirin Pro Forte 
(Bayer).

N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy w połą-
czeniach z wyłączeniem leków psychotropo-
wych

Acetylsalicylic acid+chlorphenamine+phenyle
phrine: Acetylsalicylic acid + Phenylephrine bitar-
trate + Chlorphenamine maleate Medana (Medana 
Pharma) to czasowo 2. zarejestrowana marka leku 
o podanym składzie. Od lipca 2017 nastąpiła zmia-
na jego nazwy na Polopiryna Complex (Polpharma) 
– lek ten zastąpi wprowadzony do sprzedaży od 
września 2012 preparat o tej samej nazwie, postaci 
i składzie.

N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol 
w połączeniach z wyłączeniem leków psy-
chotropowych

Paracetamol+phenylephrine: Tantum Flu smak 
cytrynowy, Tantum Flu smak cytrynowo-miodowy 
i Tantum Flu smak pomarańczowy (Angelini) to 4. 
zarejestrowana marka leku o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Theraflu Za-
toki (GlaxoSmithKline) i od września 2013 Apap 
Przeziębienie Caps (US Pharmacia). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku preparat GeloPromt (Pohl-
-Boskamp).

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; 
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe

Pregabalin: Pregabalin Apotex to 22. zarejestro-
wana marka pregabaliny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 8 marek: Lyrica (Pfizer; lek oryginalny), od 
października 2015 Pregabalin Zentiva, od listopada 
2015 Pregabalin Sandoz, od lutego 2016 Egzysta 
(Adamed) i Pregabalin Pfizer, od kwietnia 2016 



Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

50 Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017 51Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017

►
Pregabalin Accord (Accord Healthcare) i Pregamid 
(G.L. Pharma) oraz od sierpnia 2016 Preglenix 
(Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Brie-
ka (Actavis), Linefor (Polpharma), Prabegin (Egis), 
Pragiola (Krka), Pregabalin Medreg, Pregabalin 
Mylan (Generics), Pregabalin Mylan Pharma (Ge-
nerics), Pregabalin NeuroPharma (neuraxpharm), 
Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin Teva, Prega-
balin Zentiva k.s., Pregagamma (Wörwag), Rabakir 
(Gedeon Richter Polska).

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AA – Po-
chodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym

Promazine: Promazine Hasco (Hasco-Lek) to 2. 
zarejestrowana marka promazyny. Na rynek wpro-
wadzono Promazin Jelfa.

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Po-
chodne benzodiazepiny

Alprazolam: Alprazolam Aurovitas to 7. zarejestro-
wana marka alprazolamu. Na rynek wprowadzono 
3 leki o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zen-
tiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren 
SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym 
uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprox (Orion), Neurol 
(Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny), Zomiren 
(Krka) i od września 2011 Alpragen (Generics; lek 
wprowadzony wcześniej pod nazwą Alprazomerck).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Xanax SL (Pfizer).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM 
– Inne leki nasenne i uspokajające

Dexmedetomidine: Dexmedetomidine Teva to 2. 
zarejestrowana marka deksmedetomidyny. Na ryn-
ku w Polsce od listopada 2011 pojawił się Dexdor 
(Orion).

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależ-
nień; N07BA – Leki stosowane w leczeniu 
uzależnienia od nikotyny

Nicotine: Nicorette Cool Berry (McNeil) w postaci 
aerozolu do stosowania w jamie ustnej to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych innych postaci 
i dawek tej marki oraz aerozolu Nicorette Spray. 
Zarejestrowano 6 marek preparatów z nikotyną. Na 
rynku pojawiły się 4 marki:
- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci 
pastylek do ssania w 2 dawkach o 2 smakach (lu-
krecjowo-miętowym i świeżej mięty);
- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 
smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White) 

i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu 
transdermalnego (od września 2009 Nicorette In-
visipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 
pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; 
zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) oraz od lip-
ca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej 
Nicorette Spray;
- NiQuitin (Omega Pharma) w postaci pastylek do 
ssania, tabletek do ssania, systemu transdermalne-
go (NiQuitin , NiQuitin Mini, NiQuitin Przezroczysty) 
oraz od stycznia 2014 jako NiQuitin miętowe listki 
w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej 
i od września 2016 w postaci gumy do żucia NiQui-
tin Menthol (nastąpiła zmiana nazwy na NiQuitin 
Extra Fresh, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie 
pojawił się na rynku);
- od października 2015 Niko-Lek Lemon i Niko-Lek 
Mint (US Pharmacia; preparaty wprowadzone na 
rynek od października 2014 pod pierwotnymi na-
zwami Niccorex Lemon i Niccorex Mint) w postaci 
gumy do żucia.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Nico-
patch TTS (Pierre Fabre) system transdermalny, 
Nicotine Perrigo (Wrafton) tabletki do ssania, NiQui-
tin Mini Citrus (Omega Pharma) tabletki do ssania, 
NiQuitin o smaku mentolowym guma do żucia.

N07C/N07CA – Preparaty stosowane w za-
wrotach głowy; N07CA52 – Cinnaryzyna 
w połączeniach

Cinnarizine+dimenhydrinate: Symtiver (SymPhar) 
to 2. rejestracja leku złożonego o podanym skła-
dzie. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Arlevert 
(Henning).

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

Flurbiprofen: Flurbifex (Reckitt Benckiser) i Ultra-
vox Maxe smak miętowy (US Pharmacia) w postaci 
pastylek to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowana w tej 
klasie marka flurbiprofenu. Na rynek wprowadzono: 
Strepsils Intensive (Reckitt Benckiser; lek wprowa-
dzony pierwotnie pod nazwą Strepfen, a następnie 
Strepsils DoloIntensive) w postaci tabletek do ssa-
nia i od września 2015 Strepsils Intensive Direct 
(Reckitt Benckiser) w postaci aerozolu do stoso-
wania w jamie ustnej.

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

Cetirizine: Arcyzar (S-Lab) na receptę i Arcyzar 
Ave (S-Lab) bez recepty to 16. zarejestrowana 
marka preparatów cetyryzyny.
Bez recepty wprowadzono 10 preparatów: Alerzina 
(Lekam), Allertec WZF (Polfa Warszawa), Amertil 
Bio (Biofarm; wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Zyx), Cetyryzyna Egis tabl. powl. (zmiana nazwy 
na Cetimezyna, ale lek pod nową nazwą jeszcze 
nie pojawił się na rynku), CetAlergin Ten (Phar-
maSwiss) i Zyrtec UCB (Vedim; lek oryginalny), od 
lipca 2011 Acatarick Allergy (US Pharmacia; lek 
zarejestrowany początkowo pod nazwą Cetelerik), 
od kwietnia 2015 Cetip (Vitama), od września 2015 
Cetirizine Genoptim SPH (Synoptis; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Cetirizinum Fair-Med) 
i od marca 2016 Cetirizine Dr. Max. Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Cetirizine Galpharm (Galpharm 
Healthcare).
Na receptę wprowadzono 10 preparatów: Alermed 
(Lekam), Allertec (Polfa Warszawa), Amertil (Bio-
farm), CetAlergin (PharmaSwiss), Cetyryzyna-Egis 
krople (zmiana nazwy na Cetimezyna Baby, ale lek 
pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), 
Letizen (Krka), Zyrtec (Vedim; lek oryginalny), od 
lipca 2010 Cetigran (Axxon; preparat zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Cetyryozone, a wprowa-
dzony wcześniej na rynek przez firmę Ozone pod 
nazwą Cetiozone), od lipca 2013 Cetrix (Vitabalans) 
i od maja 2014 Cetirizine Genoptim (Synoptis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cetirizine 
Ipca).

V – preparaty różne
V08 – Środki cieniujące; V08A – Środki cie-
niujące w promieniach X zawierające jod; 
V08AB – Środki cieniujące w promieniach X 
rozpuszczalne w wodzie, z powinowactwem 
do nerek, o niskiej osmolarności

Iohexol: Nitigraf (Juste) to 2. zarejestrowana marka 
joheksolu. Do sprzedaży wprowadzono Omnipaque 
(GE Healthcare). Skreślono z Rejestru: Celopaque 
(Celon).

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; 
V09I – Wykrywanie nowotworów; V09IX – 
Inne radiofarmaceutyki do wykrywania no-
wotworów

Fludeoxyglucose [18F]: Glunektik (Synektik) jest 
10. zarejestrowanym radiofarmaceutykiem zawie-
rającym 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 (IA-
SON), FDG Pozyton (Centrum Onkologii im. prof. 
Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy), FDGto-
mosil (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skło-
dowskiej-Curie Oddział w Gliwicach), Fludeoksyg-
lukoza Euro-PET (Eckert&Ziegler Radiopharma), 
Fludeoxyglucose (18F) Biont, Fludeoxyglucose 
(18F) Monrol, Fludeoxyglucose (18F) UJV, Gluscan 
PL (Advanced Accelerator Applicati) i Steripet (GE 
Healthcare).

2017-09-02

- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifi-
cation and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), 
ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu 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 QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje UE

Lipiec 2017
W lipcu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 13 decyzji o dopuszcze-
niu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stoso-
wania u ludzi. Dotyczą one 8 nowych substancji czynnych (brodalumab, 
cenegermina – lek sierocy, glekaprewir, kariprazyna, patiromer wapniowy, 
pibrentaswir, sferoidy ludzkich autologicznych chondrocytów powiązanych 
z macierzą, woksylaprewir) i 10 substancji czynnych już stosowanych w 
lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 
substancji czynnej preparatów z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charak-
terystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie interne-
towej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A – 
Insuliny i analogi insuliny; A10AB – Insuliny 
i analogi insuliny do wstrzyknięć, o krótkim 
czasie działania

Insulin lispro: Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis) 
to 3. zarejestrowana w tej klasie marka insuliny li-
spro. Do sprzedaży wprowadzono Humalog (Eli 
Lilly). Nie pojawił się na rynku w Polsce Liprolog 
(Eli Lilly).
Insulina lispro otrzymywana jest metodą rekombi-
nacji DNA w komórkach Escherichia coli.

J – leki PrzeCiwzakaźne działające 
ogóLnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe;
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowa-
ne w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; 
J05AR06 – Emtrycytabina, dizoproksyl teno-
fowiru i efawirenz

Emtricitabine+tenofovir disoproxil+efavirenz: 
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva 
to 2. zarejestrowana marka leków o podanym skła-
dzie. Do sprzedaży wprowadzono preparat Atripla 
(Bristol Myers-Squibb & Gilead Sciences).

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Glecaprevir+pibrentasvir: Maviret (AbbVie) jest 
wskazany w leczeniu przewlekłego zakażenia wiru-
sem zapalenia wątroby typu C (HCV) u dorosłych.

Maviret jest lekiem złożonym o ustalonej dawce 
zawierającym dwie substancje działające bezpo-
średnio na wirusa HCV na wielu etapach cyklu 
replikacyjnego. Glekaprewir jest pangenotypowym 
inhibitorem proteazy NS3/4A HCV, która jest nie-
zbędna do rozszczepienia proteolitycznego po-
liproteiny kodowanej przez HCV (do dojrzałych 
postaci białek NS3, NS4A, NS4B, NS5A i NS5B) 
i ma podstawowe znaczenie dla replikacji wirusa. 
Pibrentaswir jest pangenotypowym inhibitorem biał-
ka NS5A HCV, które ma podstawowe znaczenie dla 
replikacji wirusowego RNA i tworzenia się wirionów. 
Mechanizm działania pibrentaswiru scharakteryzo-
wano na podstawie aktywności przeciwwirusowej 
w hodowli komórkowej oraz badań mapowania 
oporności na leki.
Sofosbuvir+velpatasvir+voxilaprevir: Vosevi 
(Gilead Sciences) jest wskazany do leczenia prze-
wlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C 
(pWZW C) u dorosłych.
Sofosbuwir jest pangenotypowym inhibitorem HCV 
NS5B RNA-zależnej polimerazy RNA, która jest ko-
nieczna do replikacji wirusa. Sofosbuwir jest prole-
kiem nukleotydowym, który ulega metabolizmowi 
wewnątrzkomórkowemu do farmakologicznie czyn-
nego trifosforanu analogu urydyny (GS-461203), 
który może zostać przyłączony przez polimerazę 
NS5B do RNA HCV i działa jako terminator łańcu-
cha. W testach biochemicznych GS-461203 hamo-
wał aktywność polimerazy rekombinowanej NS5B 
z HCV genotypów 1b, 2a, 3a i 4a. GS-461203 nie ►

jest inhibitorem ludzkich polimeraz DNA i RNA ani 
inhibitorem mitochondrialnej polimerazy RNA. Wel-
pataswir to pangenotypowy inhibitor HCV skiero-
wany przeciwko białku NS5A HCV, które jest ko-
nieczne do replikacji wirusa. Woksylaprewir jest 
pangenotypowym inhibitorem proteazy NS3/4A 
HCV i działa jako niekowalentny, odwracalny inhi-
bitor proteazy NS3/4A.

l – Leki przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciw-
ciała monoklonalne

Rituximab: Ritemvia, Tuxella i Blitzima (wszystkie: 
Celltrion) to odpowiednio 5., 6. i 7. zarejestrowany 
lek zawierający rituksymab. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Mabthera (Roche). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży produkty lecznicze biopodob-
ne Rixathon (Sandoz), Riximyo (Sandoz) i Truxima 
(Celltrion).
Blitzima i Tuxella są wskazane w leczeniu: chło-
niaków nieziarniczych (NHL, ang. non-Hodgkin’s 
lymphoma), przewlekłej białaczki limfocytowej 
i ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń i mikro-
skopowym zapaleniu naczyń. Ritemvia stosuje się 
w leczeniu chłoniaków nieziarniczych i ziarninia-
kowatości z zapaleniem naczyń i mikroskopowym 
zapaleniu naczyń.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy; L04AC – Inhibitory interleukiny

Brodalumab: Kyntheum (Leo) jest wskazany do le-
czenia łuszczycy zwykłej (plackowatej) o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych pacjentów 
spełniających kryteria rozpoczęcia leczenia ogól-
nego.
Brodalumab jest rekombinowanym, ludzkim prze-
ciwciałem monoklonalnym klasy IgG2 wytwarza-
nym w komórkach jajnika chomika chińskiego, któ-
re z wysokim powinowactwem wiąże się z ludzką 
interleukiną 17RA (IL-17RA) i blokuje aktywność 
biologiczną cytokin prozapalnych IL-17A, IL-17F, 
heterodimeru IL-17A/F i IL-25, co skutkuje hamo-
waniem stanu zapalnego i objawów klinicznych 
związanych z łuszczycą. IL-17RA jest białkiem, do 
którego ekspresji dochodzi na powierzchni komórki, 
a także wymaganą składową kompleksów recep-
torów utylizowanych przez wiele cytokin z rodziny 
IL-17. Zgłaszano, że stężenie cytokin z rodziny IL-
17 jest podwyższone w łuszczycy. IL-17A, IL-17F 
i heterodimer IL-17A/F wykazują działanie plejotro-
powe, w tym indukują mediatory prozapalne, ta-

kie jak IL-6, GROα, i G-CSF z komórek nabłonka, 
śródbłonka i fibroblastów, które wpływają na stan 
zapalny tkanek. Blokowanie IL-17RA hamuje odpo-
wiedzi wywoływane przez cytokinę IL-17, co skut-
kuje normalizacją stanu zapalnego skóry.

m – Układ mięśniowo-szkieLetowy
M09/M09A - Inne leki stosowane w chorobach 
układu mięśniowo-szkieletowego; M09AX – 
Inne leki stosowane w chorobach układu 
mięśniowo-szkieletowego

Chondrocytes, autologous: Spherox (CO.DON) 
to 2. zarejestrowany preparat zawierający auto-
logiczne chondrocyty. Wcześniej zarejestrowano 
MACI (Aastrom Biosciences), ale 19 XI 2014 na-
stąpiło zawieszenie tego pozwolenia.
Wskazaniem do stosowania preparatu Spherox jest 
naprawa objawowych ubytków chrząstki stawowej 
kłykcia kości udowej i rzepki stawu kolanowego 
(stopnia III lub IV według klasyfikacji Międzynaro-
dowego Towarzystwa Leczenia Zaburzeń Chrząstki 
[ang. International Cartilage Repair Society, ICRS]) 
o wielkości wynoszącej maksymalnie 10 cm2 u osób 
dorosłych.
Spherox zawiera przeznaczone do implantacji 
sferoidy ludzkich autologicznych chondrocytów 
powiązanych z macierzą zawieszone w izotonicz-
nym roztworze chlorku sodu. Sferoidy są to kuliste 
agregaty namnażanych ex vivo ludzkich autologicz-
nych chondrocytów i samopowstałej macierzy ze-
wnątrzkomórkowej. Każda ampułko-strzykawka lub 
aplikator zawiera określoną liczbę sferoid zależną 
od wielkości ubytku (10-70 sferoid/cm2), który ma 
być wypełniony.

n – Układ nerwowy
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuro-
leptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne

Cariprazine: Reagila (Gedeon Richter) jest wska-
zany w leczeniu schizofrenii u pacjentów dorosłych.
Mechanizm działania kariprazyny nie jest dokład-
nie poznany. Działanie terapeutyczne kariprazyny 
może wynikać z jednoczesnej częściowo agoni-
stycznej aktywności na receptory dopaminowe D3, 
D2 i receptory serotoninowe 5-HT1A oraz aktywności 
antagonistycznej na receptory serotoninowe 5-HT2B, 
5-HT2A oraz receptory histaminowe H1. Kariprazy-
na charakteryzuje się niskim powinowactwem do 
receptorów serotoninowych 5-HT2C oraz adrener-
gicznych α1. Nie wykazuje istotnego powinowactwa 
do cholinergicznych receptorów muskarynowych. 
Dwa główne czynne metabolity, demetylokaripra-
zyna i didemetylokariprazyna, podobnie wiążą się 

http://www.ema.europa.eu
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►z receptorami w warunkach in vitro oraz mają po-
dobny profil aktywności, jak związek macierzysty.

r – UkłAd oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki 
adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AL 
– Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami 
antycholinergicznymi; R03AL09 – Formoterol, 
bromek glikopyronium i beklometazon (klasa 
będzie obowiązywać od roku 2018)

Beclometasone+formoterol+glycopyrronium 
bromide: Trimbow (Chiesi) jest wskazany w le-
czeniu podtrzymującym u pacjentów dorosłych 
z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się 
odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczes-
nego stosowania kortykosteroidu wziewnego i dłu-
go działającego agonisty receptorów beta-2.
Trimbow zawiera dipropionian beklometazonu, for-
moterol i glikopyronium w postaci roztworu tworzą-
cego aerozol o bardzo drobnych cząstkach (ang. 
extrafine) o średnicy aerodynamicznej cząstki od-
powiadającej medianie rozkładu masowego (ang. 
mass median aerodynamic diameter, MMAD) wy-
noszącej około 1,1 mikrometra, ze zdolnością do 
jednoczesnej depozycji wszystkich trzech składni-
ków. Cząstki aerozolu produktu Trimbow są średnio 
znacznie mniejsze niż cząstki dostarczane w posta-
ciach innych aerozoli o większych cząstkach. Dla 
dipropionianu beklometazonu powoduje to silniej-
sze działanie niż po podaniu w postaci aerozolu 
o większych cząstkach (100 mikrogramów dipro-
pionianu beklometazonu w postaci aerozolu bardzo 
drobnocząstkowego w produkcie leczniczym Trim-
bow odpowiada 250 mikrogramom dipropionianu 
beklometazonu w postaci aerozolu o większych 
cząstkach).

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

Cenegermin: Oxervate (Dompe) jest wskazany 
w leczeniu umiarkowanego (trwały ubytek nabłonka 
rogówki) lub ciężkiego (wrzód rogówki) neurotro-
ficznego zapalenia rogówki u dorosłych.
Cenegermina to rekombinowana postać ludzkiego 
czynnika wzrostu nerwów wytwarzanego w Escheri-
chia coli. Czynnik wzrostu nerwów jest białkiem en-
dogennym uczestniczącym w różnicowaniu i utrzy-
maniu neuronów, który działa za pośrednictwem 
swoistego wysokiego powinowactwa (tj. TrkA) 

i niskiego powinowactwa (tj. p75NTR) receptorów 
czynnika wzrostu nerwów. Ekspresja receptorów 
czynnika wzrostu nerwów występuje w przedniej 
części oka (rogówka, spojówka, tęczówka, ciałko 
rzęskowe i soczewka), w gruczole łzowym oraz 
w tkankach wewnątrzgałkowych tylnej części. Le-
czenie cenegerminą, podawaną w postaci kropli 
do oczu, ma na celu przywrócenie integralności 
rogówki.
Decyzją Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2015 
cenegermina została oznaczona jako sierocy pro-
dukt leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie 
od 10 lipca 2017 ma zagwarantowaną 10-letnią 
wyłączność rynkową.

V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane 
w lecznictwie; V03AE – Leki stosowane w hi-
perkalemii i hiperfosfatemii

Patiromer calcium: Veltassa (Vifor Fresenius Me-
dical Care Renal Pharma France) jest wskazany 
w leczeniu hiperkaliemii u dorosłych. 
Patiromer to niewchłanialny polimer ze zdolnością 
wymiany kationów, który jako przeciwjon zawiera 
kompleks wapń-sorbitol. Veltassa zwiększa wy-
dalanie potasu w kale poprzez wiązanie potasu 
w świetle przewodu pokarmowego. Wiązanie po-
tasu powoduje zmniejszenie stężenia wolnego po-
tasu w świetle przewodu pokarmowego, co skutkuje 
zmniejszeniem stężenia potasu w surowicy.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
•	 decyzja z 19 VII 2017 dotycząca wycofania, na wnio-

sek posiadacza (Allergan) z 27 VI 2017, pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Enzepi, zarejestrowanego 29 
VI 2016 – substancja czynna: sproszkowana trzust-
ka wieprzowa, klasa A09AA;

•	 decyzja z 19 VII 2017 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Teva) z 29 VI 2017, pozwole-
nia na dopuszczenie do obrotu produktu lecznicze-
go stosowanego u ludzi Repso, zarejestrowanego 
14 III 2011 – substancja czynna: leflunomid, klasa 
L04AA.

2017-08-25

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with 
DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
w roku 2017 – 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 QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-
niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie. ►

NOWOŚCI NA RYNKU – Lipiec 2017

W lipcu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 32 nowe marki 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa (marka) Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A10BB Gliclazide Clazicon Synoptis PL 03.2016 
Gliclazide 
Sigillata, 
zm. 12.2016 
Clazicon

A10BH Alogliptin Vipidia Takeda UE 09.2013

B02BD Coagulation factor 
XIII

Cluvot CSL Behring PL 06.2014

B05XA30 Minerals supliven Fresenius Kabi PL 06.2015

C07AB Betaxolol Betaxomyl Generics PL 12.2016

C09CA Valsartan Valorion Orion PL 10.2016

D06BB Aciclovir axoviral Axxon PL 07.2016

D08AJ Octenidine + 
phenoxyethanol

maxiseptic PharmaSwiss PL 01.2017

G02BA Levonorgestrel kyleena Bayer PL 12.2016

G04CB Dutasteride Findarts Apotex PL 02.2015

H01BA Desmopressin noqturina Ferring PL 06.2016

J02AC Fluconazole Fluconazole hasco Hasco-Lek PL 05.2016

J05AF Tenofovir disoproxil tenofovir disoproxil mylan Mylan UE 12.2016

J05AR02 Lamivudine + 
abacavir

abacavir/ Lamivudine teva Teva PL 09.2016

J05AR03 Tenofovir disoproxil 
+ emtricitabine

emtricitabine/ tenofovir 
disoproxil krka

Krka UE 12.2016

J07CA Diphtheria + 
pertussis + 
poliomyelitis + 
tetanus vaccine

tetraxim Sanofi Pasteur PL 11.2016

L01AB Busulfan Busulfan accord Accord 
Healthcare

PL 08.2016

L01XE Bosutinib Bosulif Pfizer UE 03.2013

L01XE Ceritinib zykadia Novartis 
Europharm

UE 05.2015

L02AE Leuprorelin Lutrate depot Angelini PL 05.2013

M01AH Etoricoxib doloxib Zentiva PL 08.2016

M01AH Etoricoxib kostarox Sandoz PL 10.2016
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A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obni-

żające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem 
insulin;
A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika
A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej 
IV (DPP-4)

b – krew i Układ krwiotwórCzy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K 

i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki krzep-
nięcia krwi

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05X – Do-
żylne roztwory dodatkowe; B05XA – Roztwory 
elektrolitów; B05XA30 – Połączenia elektrolitów

c – Układ sercowo-naczyniowy
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergicz-

ne; C07AB – Selektywne leki blokujące recep-
tory b-adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; 
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, 
leki proste

d – leki stosowane w dermatoLogii
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane 

w dermatologii; D06B – Chemioterapeutyki 
stosowane miejscowo; D06BB – Leki przeciw-
wirusowe

D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażające; 
D08AJ – Czwartorzędowe związki amoniowe

g – Układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki 
antykoncepcyjne stosowane miejscowo; G02BA 
– Domaciczne środki antykoncepcyjne

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane 
w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; 
G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu

M01AH Etoricoxib roticox Krka PL 02.2017

M02AX Aluminium 
acetotartrate

altażel oceanic Oceanic PL 07.2016 
Aktrip Gel, zm. 
12.2016 Altażel 
Oceanic

N02BE51 Paracetamol + 
chlorphenamine + 
phenylephrine

Vicks antigrip max Teva PL 05.2014 
Vicks 
SymtoMed 
Max*, zm. 
12.2016 Vicks 
Antigrip Max

N02BE51 Paracetamol + 
guaifenesin + 
phenylephrine

theraflu total grip GlaxoSmithKline PL 11.2016 
Theraflu Max, 
zm. 05.2017 
Theraflu Total 
Grip

N05AX Aripiprazole aripiprazole mylan pharma Mylan UE 06.2015 
Aripiprazole 
Pharmathen, 
zm. 
Aripiprazole 
Mylan Pharma

N05AX Aripiprazole aripiprazole neuropharma Neuraxpharm PL 11.2016

N06AX Duloxetine duloxetine mylan Generics UE 06.2015

N06AX Duloxetine dutilox SymPhar PL 12.2015

R01AA Xylometazoline Xylometazolin 123ratio 123ratio PL 09.2012

S01ED51 Timolol + 
dorzolamide

duokopt Thea PL 12.2015

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

h – Leki hormonaLne działające 
ogóLnie, z wyłączeniem hormonów 

płciowych i insULin
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich ana-

logi; H01B – Hormony tylnego płata przysadki; 
H01BA – Wazopresyna i analogi

J – leki PrzeCiwzakaźne działające 
ogóLnie

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

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A 
– Bezpośrednio działające leki przeciwwiruso-
we;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibi-
tory odwrotnej transkryptazy
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w le-
czeniu zakażeń HIV, połączenia;
J05AR02 – Lamiwudyna i abakawir
J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina

J07 – Szczepionki; J07C/J07CA – Szczepionki bak-
teryjne i wirusowe w połączeniach

l – Leki przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ odpornośCiowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AB – Sulfoniany 
alkilowe
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrz-
nym; L02A – Hormony i środki o zbliżonym dzia-
łaniu; L02AE – Analogi hormonu uwalniającego 
gonadotropinę

m – Układ mięśniowo-szkieLetowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AH – Koksyby

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach 
stawów i mięśni; M02AX – Inne leki stosowane 
miejscowo w bólach stawów i mięśni

n – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciw-

bólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy; 
N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wy-
łączeniem leków psychotropowych

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptycz-
ne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

r – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A 

– Środki udrożniające nos i inne preparaty sto-
sowane miejscowo do nosa; R01AA – Sympa-
tykomimetyki, leki proste

s – narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw ja-

skrze i zwężające źrenice; S01ED – Leki blo-
kujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 
– Timolol w połączeniach

2017-08-25

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „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 QuintilesIMS;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!
❶ Toksyczność alkaloidów pirolizydynowych 

polega głównie na tym, iż uszkadzają one 
przede wszystkim:

A. płuca
B. nerki
C. wątrobę
D. mózg

❷ Alkaloidy pirolizydynowe występują między 
innymi w:

A. żywokoście i lepiężniku
B. podbiale i lipie
C. rączniku i wilczomleczu
D. naparstnicy i konwalii majowej

❸ Dla dny moczanowej charakterystyczne jest:
A. stężenie kwasu moczowego w osoczu przekra-

czające 7 mg/dl (420 µmol/l)
B. ból stawu mieszczącego się u podstawy dużego 

palca stopy
C. obecność kryształków w płynie stawowym
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

❹ Lekiem z wyboru w leczeniu przewlekłym 
dny jest:

A. kolchicyna
B. allopurinol
C. glikokortykosteroid
D. kanakinumab

❺ Najlepiej udokumentowany jest dobroczyn-
ny wpływ Pelargonii afrykańskiej na:

A. skórę
B. przewód pokarmowy
C. narząd wzroku
D. układ oddechowy

❻ Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące wi-
taminy C:

A. jest jedną z nielicznych witamin odpornych na 
gotowanie

B. jest jednym z najważniejszych przeciwutleniaczy

C. została wyizolowana z owoców papryki i zidenty-
fikowana w latach dwudziestych XX wieku przez 
węgierskiego biochemika Alberta Szent-Györgyi

D. nazywana jest kwasem askorbinowym, ponieważ 
jej niedobory powodują szkorbut (scorbutus)

❼ Cenegermina to nowy lek, który znajduje 
zastosowanie w:

A. przewlekłym zakażeniu wirusem zapalenia wą-
troby typu C (HCV) u dorosłych

B. leczeniu ubytków rogówki u dorosłych
C. leczeniu łuszczycy zwykłej
D. w celu naprawy objawowych ubytków chrząstki 

stawowej

❽ Niewchłanialny polimer ze zdolnością wy-
miany kationów, który jako przeciwjon za-
wiera kompleks wapń-sorbitol to charakte-
rystyka:

A. brodalumabu
B. kariprazyny
C. patiromeru
D. insuliny lispro

❾ Tak zwane „matches girls” to:
A. córki aptekarza Johna Walker’a, dzięki którym 

wymyślił on pierwsze zapałki
B. pracownice przemysłu zapałczanego, które ucier-

piały z powodu toksycznych właściwości białego 
fosforu

C. Irena Joliot-Curie i jej współpracownica, które 
przeprowadziły przemianę glinu Al29 w radio-
aktywny izotop fosforu

D. studentki Justusa von Liebiga, które zaobserwo-
wały przemianę białego fosforu w jego postać 
czerwoną

❶⓿  Politerapia jest to:
A. synonim polipragmazji
B. zjawisko polegające na nieprawidłowym łączeniu 

wielu leków
C. inaczej terapia wielolekowa lub leczenie skoja-

rzone
D. żadna z powyższych odpowiedzi

Test wiedzy. 
Odpowiedzi

Pytanie ❶ Prawidłowa odpowiedź: C. Głównym 
kierunkiem toksycznego działania tych alka-
loidów jest hepatotoksyczność, chociaż mogą 
one mieć również szkodliwy wpływ na układ 
nerwowy, powodować chorobę zarostową żył 
(hepatic veno-occlusive disease) i wpływać na 
wystąpienie nadciśnienia płucnego. 

Pytanie ❷ Prawidłowa odpowiedź: A. Alkalo-
idy pirolizydynowe zawierają głównie rośliny 
należące do rodzin Boraginaceae, Asteraceae 
(zwłaszcza Senecionae i Eupatoriae) oraz Fa-
baceae.

Pytanie ❸ Prawidłowa odpowiedź: D. Dla 
dny charakterystyczne są nawracające ataki 
ostrego zapalenia stawów, najczęściej sta-
wu śródstopno-paliczkowego. Bezpośrednią 
przyczyną dny jest podwyższony poziom 
kwasu moczowego, który krystalizuje  w sta-
wach, ścięgnach i otaczających je tkankach.

Pytanie ❹ Prawidłowa odpowiedź: B. Allopu-
rinol jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu 
przewlekłym. Zapobiega syntezie moczanów 
w szlaku przemian puryn przez inhibicję en-
zymu oksydazy ksantynowej, utleniającej hi-
poksantynę do ksantyny, a następnie ksanty-
nę do kwasu moczowego. Kolchicynę podaje 
się przy napadzie dny jako lek z wyboru. GKS 
stosowane są w napadzie dny moczanowej 
tylko w zaawansowanej postaci choroby, gdy 
stanem zapalnym objętych jest kilka stawów. 
Kanakinumab to ludzkie przeciwciało mono-
klonalne skierowane przeciwko interleukinie 
IL-1β. Stosowany jest tylko wtedy, gdy inne 
leczenie jest niewskazane lub nie przynosi 
efektów.

Pytanie ❺ Prawidłowa odpowied: D. Preparaty 
zawierające pelargonię afrykańską stosowane 
są głównie w stanach zapalnych i nieżytach 
dróg oddechowych, w leczeniu zapalenia za-
tok przynosowych, w celu podniesienia obni-
żonej w czasie choroby odporności.

Pytanie ❻ Prawidłowa odpowiedź: A. Wita-
mina C jest produktem nietrwałym, podczas 
obróbki kulinarnej następuje zmniejszenie jej 
zawartości w produktach spożywczych.

Pytanie ❼ Prawidłowa odpowiedź: B. Cene-
germina to rekombinowana postać ludzkie-
go czynnika wzrostu nerwów wytwarzanego 
w Escherichia coli. Leczenie cenegerminą, po-
dawaną w postaci kropli do oczu, ma na celu 
przywrócenie integralności rogówki.

Pytanie ❽ Prawidłowa odpowiedź: C. Patiromer 
jest wskazany w leczeniu hiperkaliemii u do-
rosłych. Zwiększa wydalanie potasu w kale 
poprzez wiązanie potasu w świetle przewodu 
pokarmowego. 

Pytanie ❾ Prawidłowa odpowiedź: B. „Matches 
girls” to pracownice przemysłu zapałczanego 
w Londynie, które pracowały z białym fosfo-
rem i masowo cierpiały z tego powodu na 
martwicę żuchwy i owrzodzenia twarzy, a któ-
rych strajk z 1888 roku odbił się szerokim 
echem w świecie.

Pytanie ❶⓿   Prawidłowa odpowiedź: C. Poli-
terapia jest przeciwieństwem polipragmazji, 
czyli wadliwego łączenia ze sobą wielu leków. 
Politerapia również jest terapią wielolekową, 
jednak stosowaną prawidłowo.



60 61Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017 Aptekarz Polski, 132 (110e) sierpień 2017

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

jak optymalnie zabezpieczyć życie oraz zdrowie swoje i swoich bliskich? Jak chronić majątek, na który pracowało się przez całe życie?
To newralgiczne pytania, z którymi, pomimo mnogości ofert na rynku ubezpieczeń, wiele osób wciąż się zmaga. Któremu 
z Towarzystw Ubezpieczeniowych zaufać, aby w momencie, kiedy będziemy potrzebować pomocy, móc liczyć na szybkie i sprawne 
załatwienie naszego problemu? Już od ponad roku WARTA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską przygotowywały dedykowany program 
ubezpieczeniowy, którego potrzebę sygnalizowali Państwo podczas obchodów 25-lecia Odrodzenia Samorządu Aptekarskiego. 
Sponsorem była tam także m.in. WARTA. Odpowiadając na potrzeby środowiska aptekarskiego, z przyjemnością rekomenduję Program 
Ubezpieczeniowy ESKULAP, którego szczegóły przedstawią Państwu osobiście przedstawiciele WARTY.

 Z poważaniem

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

ZAPISY MOŻLIWE JUŻ OD DZIŚ!
Start pierwszej ochrony ubezpieczeniowej od 1 czerwca.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Do ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów ochronnych (OCHRONA, OCHRONA PLUS, OCHRONA VIP) mogą przystąpić: właściciele 
aptek, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej aptece, farmaceuci, wszyscy pracownicy Izb Aptekarskich, ich współmałżonkowie oraz 
pełnoletnie dzieci, mający od 18 do 69 lat. Do wariantu dodatkowego SUPER RODZINA mogą przystąpić wymienione powyżej osoby, 
które przystąpiły już do jednego z trzech wariantów ochronnych.

ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
 brak karencji dla przystępujących w okresie do 1 sierpnia 2017; 
 wiele wariantów ubezpieczenia w jednej aptece – to oznacza, że każdy pracownik może wybrać indywidualny wariant dla siebie;
 indywidualne konto do wpłat dla każdego ubezpieczonego oraz certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową;
  świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, należne już za jedną dobę, a w przypadku 
choroby – po 2 dniach hospitalizacji;
 wsparcie finansowe w razie poważnej choroby zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka lub partnera (aż 44 różne typy chorób);
 wsparcie finansowe w razie operacji chirurgicznych obejmujące katalog aż 546 operacji;
 dostępny pakiet „Dziecko”, pozwalający na objęcie ochroną dziecka ubezpieczonego w ramach jednej składki;
 po odejściu z pracy istnieje możliwość dalszego opłacania składek i pozostania w ochronie ubezpieczeniowej;
 możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 70. roku życia.

PARTNER PROGRAMU:

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIEI

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY ESKULAP
DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO,
PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH
ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW
I PEŁNOLETNICH DZIECI.

REKLAMA

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT I
OCHRONNY

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT 
DODATKOWY

SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU:

Wypadku komunikacyjnego w pracy 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Wypadku przy pracy 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zawału serca lub udaru mózgu 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zgon ubezpieczonego 50 000 zł 75 000 zł 125 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

100% uszczerbku 45 000 zł 60 000 zł 100 000 zł –

1% uszczerbku 450 zł 600 zł 1 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

1% uszczerbku (zawał serca, udar mózgu) 300 zł 400 zł 600 zł –

Niezdolność do samodzielnej egzystencji 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł –

Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego – 44 jednostki 15 000 zł 25 000 zł 60 000 zł –
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 546 operacji, 
5 stopni, brak pre-existingu 1 500 zł 3 000 zł 6 000 zł –

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, MINIMUM 24H

Wypadek komunikacyjny w pracy 200 zł 250 zł 350 zł –

Wypadek komunikacyjny 150 zł 200 zł 275 zł –

Wypadek przy pracy 150 zł 200 zł 275 zł –

Zawał serca lub udar mózgu 100 zł 150 zł 200 zł –

Nieszczęśliwy wypadek – jeden dzień kalendarzowy 100 zł 150 zł 200 zł –

Choroba – dłużej niż 1 dzień kalendarzowy 50 zł 75 zł 100 zł –

OIOM 500 zł 700 zł 1 000 zł –

Rehabilitacja poszpitalna (za 1 dzień zwolnienia po pobycie w szpitalu) 30 zł 40 zł 50 zł –

Ubezpieczenie lekowe 100 zł 300 zł 500 zł –
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, 
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, 
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

2 000 zł 8 000 zł 12 000 zł –

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – – – 50 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – – – 40 000 zł

Zgon małżonka/partnera – – – 20 000 zł

Zgon dziecka – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 5 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 15 000 zł

Zgon rodziców – – – 1 600 zł

Zgon rodziców w wyniku NW – – – 3 000 zł

Zgon teściów – – – 1 500 zł

Zgon teściów w wyniku NW – – – 3 000 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

Urodzenie dziecka – – – 1 200 zł

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną – – – 2 500 zł

Zgon noworodka (do 1. roku życia) – – – 2 500 zł

Wystąpienie poważnego zachorowania dziecka – 21 jednostek – – – 4 000 zł
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień, 
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat – – – 30 zł

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień, 
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat – – – 60 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku – – – 150 zł

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki – – – 4 000 zł
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe – – – 40 zł

Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy – – – 80 zł

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – po 1 miesiącu TAK TAK TAK TAK

Składka miesięczna 40 zł 60 zł 100 zł 25 zł

REKLAMA
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KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek. 

KORZYŚCI Z POSIADANIA UBEZPIECZENIA FIRMOWEGO:
  Ubezpieczenie oferowane jest w formule od wszystkich zdarzeń (all risks). Oznacza to pokrycie szkód, będących skutkiem działania 
zarówno żywiołów (np. pożaru, wiatru, wody, elektryczności), jak i działalności człowieka i zwierząt.
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty to ochrona na wypadek roszczeń osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu 
w związku z wydaniem niewłaściwego leku lub błędem w przygotowaniu leku recepturowego.
  Specjalnie dobrane rozszerzenia, jak ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach czy kosztów utraty dokumentów refundacyjnych, 
sprawiają, że propozycja ta w pełni zaspokaja potrzeby każdej apteki.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

RYZYKO WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego 7 500 zł 10 500 zł 15 000 zł 22 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie od dewastacji 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 15 000 zł

Ubezpieczenie od graffiti 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Ubezpieczenie stłuczenia szyb 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach 17 500 zł 24 500 zł 35 000 zł 52 500 zł

Ubezpieczenie kosztów utraty dokumentów refundacyjnych 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 75 000 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Odpowiedzialność cywilna farmaceuty 175 000 zł 245 000 zł 350 000 zł 525 000 zł

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Składka 980 zł 1 180 zł 1 590 zł 1 990 zł

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Dla nowych klientów WARTY przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia OC i Autocasco oraz ubezpieczenia mieszkania lub domu 
w wysokości 10%. Oferta jest ważna dla wszystkich osób, które nie korzystały dotychczas z takiego ubezpieczenia w WARCIE, 
a zdecydowały się przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie w ramach programu ESKULAP.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – KOMUNIKACJA:
Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY i HDI to nie tylko ochrona pojazdu i kierowcy, ale w ramach OC także pakiet ubezpieczeń 
dodatkowych w cenie. Jest to np. kompleksowa pomoc Warty przy załatwianiu wszelkich formalności związanych ze szkodą 
OC (BLS), jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, bez względu na to, w którym towarzystwie był ubezpieczony sprawca wypadku, 
czy Assistance Standard, w którym zapewniona jest m.in. pomoc po wypadku, załatwienie holownika itp. Ponadto pakiet stałego 
klienta zapewnia promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę.

WARTA oferuje 3 warianty Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 
W produktach znajduje się tzw. formuła all risks, która w praktyce oznacza szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony. 
W WARCIE istnieje także możliwość dostosowania produktu do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poprzez możliwość 
modyfikacji zakresu ochrony. Dzięki temu płaci się tylko za te opcje, których się potrzebuje. 

FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKIII

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGOIII

REKLAMA

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
a w szczególności jej zakres oraz warunki wypłaty świadczeń, określone są w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia, a także w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.eucuk.pl. Złożenie deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na warunkach zakresu 
wariantu określonych powyżej nie jest dokumentem ubezpieczenia. Dowodem zawarcia umowy jest odrębny dokument potwierdzający nadanie ochrony przez TUnŻ „WARTA” S.A. (certyfikat).

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – MIESZKANIA:
Aby czuć się bezpiecznie nie tylko w pracy, warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojego domu lub mieszkania na wypadek zalania, pożaru, 
kradzieży z włamaniem, przepięcia, dewastacji lub stłuczenia (WARTA DOM) oraz innych szkód, które nie są wyłączone w OWU (WARTA 
DOM KOMFORT). Ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY to wszechstronna ochrona nie tylko majątku, ale także wielu sfer życia prywatnego. 
Dobrze pamiętać o ubezpieczeniu siebie i swoich bliskich (OC w życiu prywatnym i NNW) oraz innych dodatkach, jeśli jest się fanem 
dwóch kółek, korzysta z różnych sprzętów poza domem lub dużo czasu spędza w ogrodzie. Wszystko w ramach jednej polisy – z pomocą 
assistance w cenie ubezpieczenia.

  Składkę płaci się miesięcznie w pełnej wysokości. Za termin zapłaty składki uznaje się datę wpływu środków na rachunek EuCUK.
  Składka jest płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 
  Nieopłacenie składki w terminie i w prawidłowej wysokości jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. W takim przypadku 
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Więcej szczegółów na 
www.eucuk.pl + 48 886 755 366 kontakt@eucuk.pl

Europejskie Centrum
Ubezpieczeń Korporacyjnych

ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO? TO BARDZO PROSTE!
Wypełnij i podpisz deklarację uczestnictwa w ubezpieczeniu. Wzór deklaracji znajduje się na stronie www.eucuk.pl. 
Pamiętaj, aby uzupełnić swój e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na nasz kontakt. Wypełnioną deklarację 
przekaż do EuCUK. 

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.skontaktuj się z agentem

  Wyślij oryginał deklaracji na adres: Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych, 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin. 
 Po dostarczeniu deklaracji otrzymasz mailowe potwierdzenie poprawności jej wypełnienia.
 Wpłać pierwszą składkę na następujące konto: 

26 1750 0012 0000 0000 3634 5632 
Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej.

 Certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zostanie wysłany e-mailem.
 Kolejne składki należy wpłacać na nowe, indywidualne konto, wskazane w piśmie przesłanym z EuCUK.

Jeżeli wybierzesz wysyłkę deklaracji pocztą, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco: 

  Skontaktuj się z agentem i przekaż mu deklarację osobiście.  
Możesz go znaleźć poprzez stronę www.eucuk.pl lub pisząc na adres: kontakt@eucuk.pl.
  W trakcie spotkania agent od razu sprawdzi Twój wniosek i wygeneruje indywidualny  
numer konta, na który będziesz wpłacać wszystkie składki, także pierwszą.
  Agent przekaże Ci certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie  
do ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli wybierzesz kontakt z agentem, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:
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Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, www.aptekarzpolski.pl
Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16, 

00-238 Warszawa, tel. 22 635 92 85, fax 22 887 50 32, e-mail: nia@nia.org.pl

Redakcja Aptekarza Polskiego: 
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz; 

Zastępca Redaktora Naczelnego, Konsultant farmaceutyczny – dr n. farm. Tomasz Baj; 
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