


3Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018

W bieżącym numerze:

FELIETON REDAKCJI

Zdrowie dla wszystkich ............................................................. 4

HISTORIA FARMACJI  
– APTEKARSKIE TRADYCJE

mgr farm. Olga Sierpniowska
Test wiedzy „Aptekarza Polskiego” ..................... 65

MANUAŁ APTEKARSKI
dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz,
mgr farm. Olga Sierpniowska

Farmakokinetyka – prosta dla każdego .... 5

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

Wymagania prawne dla produktów 
kosmetycznych ......................................................................... 11

WSZECHNICA APTEKARSKA

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Nowe programy lekowe  
w leczeniu czerniaka  
– inhibitory kinaz białkowych ........................... 16

dr n. farm. Jan Szuszkiewicz

Suplementacja diety  
w praktyce aptecznej ...................................................... 22

mgr Kinga Stawarczyk
mgr Michał Stawarczyk

Dieta w wybranych  
schorzeniach układu moczowego ............... 26

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

mgr farm. Magdalena Kusowska

Opieka farmaceutyczna   
u osób z niedoczynnością tarczycy ............ 31

dr n.f arm. Piotr Merks

Choroby skóry
– Atopowe Zapalenie Skóry .......................................... 39

PANORAMA SAMORZĄDU

Samorządowy peryskop .................................... 61

W APTECE
dr n. zdr. Adam Zemełka
Jak nie dać się przesileniu,  

czyli o profilaktyce w kilku słowach ......... 50

BAROMETR Rynku ApTEcznEgO

Błażej Górniak
Rynek apteczny w lutym 2018  

lepiej niż rok wcześniej (+2,5%).  
Spadek względem stycznia 2018 (-5,1%) ..... 67

dr n. farm. Jarosław Filipek
Rejestracje i nowości na rynku 

– podsumowanie roku 2017  ................................ 70

Nowe rejestracje. 
PL – styczeń 2018 r. ............................................................. 86 
PL – luty 2018 r. .......................................................................... 91 
UE – luty 2018 r. ........................................................................... 96 
Nowości na rynku –  luty 2018 r.  ..................... 98

mgr farm. Maria Pająk,
mgr farm. Małgorzata Tomańska 

Historia życia mgr farm. Sylwestra Świtały  
– historią opolskiego aptekarstwa  
XX wieku w pigułce ........................................................... 56



5

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 20184 Aptekarz Polski,  139 (117e) marzec 2018

Felieton Redakcji

Farmakokinetyka  
– prosta dla każdego
Farmakokinetyka kojarzy się przede wszystkim ze skomplikowanymi ob-
liczeniami, których wykonania farmaceuci uczą się głównie do zaliczenia 
egzaminu z tego przedmiotu. Owszem, farmakokinetyka opiera się na 
wzorach, jednak dla wykonania podstawowych obliczeń wystarczy zna-
jomość tylko kilku z nich. Postaramy się przekonać Was, że wiadomości 
z farmakokinetyki przydadzą się także w codziennej pracy, na przykład 
wtedy, kiedy pacjent zapyta, po jakim czasie w jego organizmie nie będzie 
już leku. Wiedza z tego zakresu jest także potrzebna w trakcie egzami-
nu specjalizacyjnego. Niestety uczestnicy testu czasami takie pytania po 
prostu omijają i „strzelają” odpowiedź. A może warto byłoby spróbować 
swoich sił i wykonać odpowiednie wyliczenia? Przygotowaliśmy dla Was 
materiał w formie testów, abyście mogli od razu poćwiczyć i przekonać 
się, że farmakokinetyka może być prosta dla każdego. 

Data 7 kwietnia znana jest powszechnie, 
a prawie na pewno znają ją ludzie medycyny. Nie 
ma w tym nic dziwnego, ponieważ tego dnia ob-
chodzony jest Światowy Dzień Zdrowia ustanowio-
ny przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

W 2018 roku Światowy Dzień Zdrowia prze-
biegać będzie pod hasłem „Zdrowie dla wszyst-
kich”. Hasło to ma wydźwięk apelu adresowanego 
do możnych tego świata, w pierwszym rzędzie do 
rządów państw, o podejmowanie wysiłków na rzecz 
zapewnienia ludności zamieszkującej w tych pań-
stwach powszechnego i w jak najszerszym zakre-
sie, dostępu do usług zdrowotnych finansowanych 
z środków publicznych. 

Osoby pracujące w sektorze ochrony zdro-
wia są powołane do praktycznego włączenia się 
w realizację celów zawartych implicite w zapropo-
nowanym przez WHO haśle. Wobec tego, że w Pol-
sce – podobnie jak w innych rozwiniętych krajach 
– role poszczególnych zawodów medycznych i ich 
kompetencje są zdefiniowane, to nie ma powodu, 
żeby powtarzać, o co chodzi. Po prostu - róbmy 
swoje.

•

W minionym tygodniu nasz znajomy odwie-
dził kilka aptek w celu realizacji recept. Podzielił się 
z nami uwagą, że nie zawsze miał pewność, czy roz-
mowę dotyczącą produktów leczniczych prowadził 
z farmaceutą. Powód tej niepewności był oczywisty 
– osoba zza pierwszego stołu nie miała identyfika-
tora. Wyciągając wnioski z tego doświadczenia za-
chęcamy aptekarzy, żeby przypinali do fartuchów 
identyfikatory, jako widoczny znak ich kompetencji 
zawodowych. 

•

 „Repetytorium do specjalizacji” to jeden 
z najczęściej odwiedzanych przez czytelników dzia-
łów Aptekarza Polskiego. Tym razem przedstawia-
my artykuł przypominający wiedzę z farmakoki-
netyki, która ma zastosowanie w codziennej pracy 
aptekarza. Poza tym bez jej przyswojenia nie da się 
zdać egzaminu specjalizacyjnego. Zatem zachęca-
my do zapoznania się z artykułem „Farmakokine-
tyka – prosta dla każdego” autorstwa dr Reginy 
Kasperek-Nowakiewicz napisany we współpracy 
z magister Olgą Sierpniowską. 

•

 Polecamy artykuł „Nowe programy le-
kowe w leczeniu czerniaka” autorstwa magister 
Elżbiety Rząsy-Duran, w którym zostały przedsta-
wione leki stosowane w szpitalnej terapii czernia-
ka. – „Wprowadzenie ich do lecznictwa to kolejna 
szansa na dłuższe przeżycie dla osób cierpiących na 
zaawansowanego czerniaka” – podkreśla autorka. 

Tym interesującym artykułem zwracamy 
uwagę na czerniaka, w tym na najpowszechniejszą 
jego postać, którą jest czerniak skóry. Już wkrótce 
stęsknieni za słońcem będziemy korzystać z kąpieli 
słonecznych. Trzeba jednak uważać. Należy unikać 
nadmiernego słońca, nosić okulary przeciwsłonecz-
ne i stosować kremy z wysokimi filtrami UVA i UVB, 
których w aptekach nie brakuje. Polecając pacjento-
wi taki preparat przekażmy przy okazji kilka podsta-
wowych rad z zakresu profilaktyki czerniaka, przy-
pominając o racjonalnym korzystaniu ze słońca. ■

Zapraszamy do lektury. 
Redakcja Aptekarza Polskiego.

Zdrowie 
dla wszystkich
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►

Farmakokinetyka zajmuje się ilościowym opi-
sem procesów zachodzących w organizmie 
po podaniu substancji leczniczej. Lek po do-

staniu się do organizmu ulega procesom takim jak 
uwalnianie, wchłanianie,  dystrybucja,  metabolizm 
i wydalanie. Dla ustalenia wielkości tych przemian  
obliczane są parametry farmakokinetyczne, które 
można wyznaczyć na podstawie oznaczonych do-
świadczalnie stężeń leku (lub metabolitów) we krwi, 
surowicy i moczu czy innych płynach organizmu. 
Ustalenie poszczególnych parametrów jest możliwe 
po przyjęciu odpowiedniego modelu farmakokine-
tycznego. 

W organizmie można wyróżnić kompartment 
centralny (krew i dobrze unaczynione narządy) 
i tkankowy. Lek po podaniu ulega rozmieszczeniu 
w poszczególnych kompartmentach oddzielonych 
od siebie błonami, przez które lek i/lub jego me-
tabolity mogą przechodzić z mierzalną szybkością. 
Poszczególne kompartmenty tworzy zespół tkanek 
bądź narządów, w którym występuje jednorodne 
stężenie substancji czynnej. 

Proces, który zależy wprost proporcjonalnie 
od zmian stężenia leku w czasie, nazywa się reak-
cją pierwszego rzędu i jest typowy dla  większości 
leków. Jeżeli natomiast układy enzymatyczne od-
powiedzialne za metabolizm ulegną nasyceniu, to 
kinetyka eliminacji zmienia się do zerowego rzędu, 
tj. eliminacja zachodzi przy stałej szybkości i nie 
podlega wpływowi zwiększonego stężenia leku. Po-
niżej znajdują się pytania dotyczące pojęć farmako-
kinetycznych oraz zadania niezbędne do obliczenia 
parametrów farmakokinetycznych.

1. Biologiczny okres półtrwania leku wynosi 6 h. 
Jeśli następną dawkę leku podano po 2 dniach 
o tej samej porze to będzie podanie:

a. jednorazowe
b. wielokrotne
c. powodujące wystąpienie stanów stacjo-

narnych
d. powodujące addycję dawki

Prawidłowa odpowiedź: a. Biologiczny okres 
półtrwania leku to czas, w którym stężenie leku 
we krwi zmniejszy się do połowy po uprzednim 
równomiernym rozmieszczeniu leku w ustroju. 
Podanie jednorazowe występuje wtedy, gdy po-

danie kolejnej dawki leku następuje po upływie 
czasu co najmniej pięciu biologicznych okresów 
półtrwania (t0,5). W tym przypadku byłoby to 
przed upływem 30 godzin (5 x 6 godzin). Jeśli 
lek podawany jest w czasie krótszym niż 5·t0,5 to 
podanie jest wielokrotne. W przypadku opisanym 
w zadaniu lek został podany po czasie 48 godzin 
(dwa dni), a więc dłuższym – mamy zatem do 
czynienia z podaniem wielokrotnym. Umiejętność 
szybkiego obliczenia, po jakim czasie w organi-
zmie zostanie śladowa ilość leku jest przydatna 
np. do oszacowania ryzyka interakcji pomiędzy 
lekami przyjmowanymi w ramach różnych, na-
stępujących po sobie kuracji.

2. U pacjenta z niewydolnością krążenia biologicz-
ny okres półtrwania leku wynosi 35 h. Można 
się spodziewać, że po regularnym podawaniu 
preparatu stężenie terapeutyczne tego leku 
w stanie stacjonarnym ustali się po upływie 
około:

a. 1-3 dni
b. 4-6 dni
c. 7-11 dni
d. 12-15 dni

Prawidłowa odpowiedź: c. Do osiągnięcia warun-
ków tak zwanego steady-state (stężenie ustalone, 
równowaga stężenia) potrzeba około 5 czasów 
połowicznych eliminacji 5·t0,5 (niektórzy autorzy 
podają 7·t0,5). Potrzebne obliczenia:

35 h ·5 = 175 h                             
175 h/24 h = 7,29 dni

Informacje te mogą być pomocne do oceny 
skuteczności leków – w niektórych przypadkach 
pełnej oceny można dokonywać dopiero po uzy-
skaniu stanu równowagi (steady state).

3. Pacjent otrzymał dożylnie zawartość ampuł-
ki zawierającą 2g substancji czynnej w 2ml 
leku. Jaka ilość leku pozostanie w organi-
zmie po 12 h, jeżeli t0,5 wynosi 6 h?

a. 1000 mg 
b. 500 mg
c. 250 mg
d. 125 mg

Prawidłowa odpowiedź: b. Pacjent otrzymał 2000 
mg leku (dawka początkowa). Jeśli biologiczny 
okres półtrwania wynosi 6 h, to oznacza to, że po 

sześciu godzinach od podania leku w organizmie 
pacjenta została tylko połowa dawki początko-
wej – 1000mg, a po dalszych sześciu godzinach 
ilość ta znów zmniejszyła się o połowę. W organi-
zmie pacjenta po 12 godzinach pozostało zatem 
500mg substancji aktywnej. 

4. Jaką dawkę jednorazową antybiotyku po-
winien przyjąć pacjent w wieku 85 lat, jeśli 
dawka standardowa dla dorosłych wynosi  
500 mg (klirens  < 65 r.ż. i > 65 r.ż. wynosi 
odpowiednio 5,0 i 4,2 ml/min·kg)?

a. 400 mg
b. 420 mg
c. 595 mg
d. 250 mg

Prawidłowa odpowiedź: b. Dawki leku dla osób 
starszych (powyżej 65 lat) można obliczać na 
podstawie klirensu całkowitego danego leku ze 
wzoru:

D* = D (Cl*/Cl) = 500 mg  
(4,2 ml/min·kg / 5,0 ml/min·kg) = 420 mg

D* –  dawka leku dla osób powyżej 65 roku życia
D – dawka standardowa dla osób dorosłych młod-
szych niż 65 lat
Cl* – klirens leku u osób powyżej 65 roku życia
Cl – klirens leku u osób dorosłych poniżej 65 roku 
życia.

5. Wskaż właściwe zmiany fizjologiczne, które 
mogą wpływać na zmianę farmakokinetyki 
leków u osób starszych: 

1. zmniejszenie klirensu nerkowego 
2. zwiększona resorpcja czynna
3. zmniejszenie przepływu wątrobowego 
4. zwiększenie objętości wody całkowitej
5. alkalizacja soku żołądkowego

a. 1, 3, 5
b. 2, 6, 5
c. 1, 4, 5
d. 2, 3, 4

Prawidłowa odpowiedź: a. Zmiany fizjologiczne 
występujące u osób starszych mogą wpływać na 
zmianę farmakokinetyki leków na etapie:
•	 Wchłaniania, ze względu na alkalizację soku 

żołądkowego, osłabienie wydzielania kwasu 
solnego, zwolnioną perystaltykę przewodu 

pokarmowego, zmniejszony przepływ krwi 
przez przewód pokarmowy, osłabioną re-
sorpcję czynną czy zmniejszoną powierzch-
nię wchłaniania.

•	 Dystrybucji, ze względu na: zmniejszenie 
ogólnej masy tkanek, zanik tkanki mięśnio-
wej, rozrost tkanki tłuszczowej, zmniejszenie 
objętości wody całkowitej, zmniejszenie po-
jemności wyrzutowej serca czy zmniejszenie 
przepływu krwi przez tkanki i narządy (wą-
trobę, nerki).

•	 Metabolizmu, ze względu na: zmniejsze-
nie przepływu wątrobowego (o 20-40%), 
zmniejszenie masy wątroby (o 17-36%), 
zmniejszenie aktywności enzymów wątrobo-
wych biorących udział w procesie I fazy oraz 
redukcji i hydrolizy, zmniejszenie klirensu 
wątrobowego i przedłużenie biologicznego 
okresu półtrwania leków metabolizowanych 
podczas procesów I fazy.

•	 Wydalania, ze względu na: zmniejszenie 
masy nerek (o 20%), zmniejszenie perfuzji 
nerek w następstwie miażdżycowego zwę-
żenia światła naczyń i zmniejszenia rzutu 
minutowego serca, upośledzenie filtracji kłę-
buszkowej (o 30%), wydalania kanalikowego, 
wchłaniania zwrotnego czy zmniejszenie kli-
rensu nerkowego leków wydalanych głównie 
przez nerki.

6. Wskaż jakie parametry określają biodostęp-
ność leku:

1. pole pod krzywą stężenie czas (AUC)
2. biologiczny okres półtrwania (t0,5)   
3. czas osiągnięcia stężenia maksymalnego 
leku (tmax)  
4. stężenie maksymalne leku (Cmax)  
5. objętość dystrybucji (Vd) 

a. 2, 3, 4
b. 2, 4, 5
c. 1, 3, 4
d. 1, 2, 5

Prawidłowa odpowiedź: c. Dostępność biologicz-
na określa proporcję między ilością podanego 
leku, a ilością leku przedostającego się do układu 
krążenia. Dostępność biologiczną (F) wyznacza się 
tylko dla podania pozanaczyniowego, ponieważ 
po podaniu dożylnym jej wartość wynosi 100% 
lub 1. Dostępność biologiczna bezwzględna jest 
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to ułamek dawki leku, jaki ulega wchłonięciu po 
podaniu pozanaczyniowym w stosunku do wiel-
kości podanej dawki oraz szybkość, z jaką sub-
stancja pojawi się we krwi w stosunku do podania 
dożylnego. Względna dostępność biologiczna 
pozwala na porównanie ilości substancji leczni-
czej wchłoniętej po podaniu pozanaczyniowym 
oraz szybkości tego procesu z danymi uzyskany-
mi po podaniu tą samą drogą preparatu przyję-
tego za wzorzec. Miarą ilości leku, jaka dostaje 
się do krążenia, jest pole pod krzywą zależności 
stężenia od czasu (AUC), a miarą szybkości z jaką 
substancja dostaje się do krążenia jest czas (tmax), 
w którym występuje maksymalne stężenie leku 
w osoczu (Cmax). 

7. Jaką dawkę teofiliny należy podać pacjen-
towi dożylnie w terapii doraźnej skurczu 
oskrzeli, jeśli docelowe stężenie teofiliny ma 
wynosić 15 mg/L i nie stosowano wcześniej 
leczenia teofiliną, a współczynnik dystrybucji 
wynosi 0,5 L/kg?

a. 2,5 mg/kg
b. 5 mg/kg
c. 7,5 mg/kg
d. 10 mg/kg

Prawidłowa odpowiedź c. Objętość dystrybucji 
odnosi się do masy ciała, jest to wartość podana 
w litrach (L). Często w piśmiennictwie podawana 
jest wartość względnej objętości dystrybucji lub 
określana jest też jako współczynnik dystrybucji 
w L/kg.

D0 = [(Ccel – Cpocz) · Vd]/F, 

gdzie D0 – dawka początkowa, Ccel – stężenie doce-
lowe, Cpocz – stężenie początkowe, Vd – współczynnik 
dystrybucji, F - dostępność biologiczna

D0 = [(15 mg/L – 0 mg/L) · 0,5 L/kg]/1 =  
= 7,5 mg/kg

W zadanym przykładzie docelowo należy otrzy-
mać stężenie 15mg/litr. Stężenie początkowe jest 
równe zero – w zadaniu podano informację, że 
pacjent nie otrzymywał wcześniej teofiliny. Do-
stępność biologiczna wynosi 1 ( jest całkowita, 
równa 100%, ponieważ mamy do czynienia z po-
daniem donaczyniowym). Wynik otrzymujemy 

w mg/kg masy ciała, co pozwala dokonać dal-
szych obliczeń i zindywidualizować dawkę po-
czątkową dla konkretnego pacjenta. Na przykład 
pacjentowi o masie ciała 70 kg należałoby podać 
525 mg leku jako dawkę początkową (7,5mg/kg 
x 70 kg = 525mg).

8. Pacjentowi należy podać doustnie antybio-
tyk, którego objętość dystrybucji wynosi 
12L, a  biologiczny okres półtrwania 10 h. 
Dostępność biologiczna leku to 0,85. W ja-
kim przedziale czasu należy podawać lek 
w dawce 200 mg, aby uzyskać średnie stę-
żenie w stanie stacjonarnym 35 mg/L?

a) 6 h
b) 8 h
c) 10 h
d) 12 h

Prawidłowa odpowiedź: a. Należy skorzystać ze 
wzoru na obliczenie średniego stężenia w stanie 
stacjonarnym:

Cśr
SS = F·D/ Cl· τ

gdzie F – dostępność biologiczna, D – dawka leku, 
Cl – klirens całkowity leku, τ – przedział dawkowania.

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

τ  = F·D / Cl·Cśr
SS

W przypadku mamy podaną dostępność biolo-
giczną F=0,85, dawkę D=200mg oraz stężenie 
do jakiego dążymy Cśr

SS=35mg/L. Do wyliczenia 
przedziału dawkowania brakuje zatem danych 
dotyczących klirensu całkowitego leku. Można 
go obliczyć z prostego wzoru:

Cl = K·Vd

W zadaniu mamy podaną objętość dystrybucji 
Vd=12L. Potrzebujemy zatem jeszcze wiadomości 
na temat stałej szybkości eliminacji. Tę wartość 
możemy obliczyć z biologicznego okresu pół-
trwania leku, która jest podana w przypadku:

t0,5 = 0,693/K stąd  K=0,0693h-1

►
Teraz mamy już wszystkie dane, aby wyliczyć 
przedział dawkowania:

τ = F·D/K·Vd·Cśr
SS =  

= 0,85·200 mg/0,0693h-1·12L·35 mg/L = 6h

9. Wskaż zdanie fałszywe:
a. Przyczyną nieliniowości procesów kine-

tycznych może być indukcja lub inhibicja 
enzymów metabolizujących lek.

b. Farmakokinetyka liniowa oznacza, że stęże-
nia leku osiągane w organizmie zwiększają 
się wraz ze wzrostem dawki w sposób nie-
proporcjonalny.

c. W farmakokinetyce nieliniowej zamiast 
zmiennego klirensu całkowitego, proces 
eliminacji leku opisują stała Michaelisa-
-Menten i maksymalna szybkość eliminacji.

d. Parametry farmakokinetyki liniowej mogą 
być stosowane, gdy procesy wchłaniania, 
dystrybucji i eliminacji zachodzą zgodnie 
z kinetyką pierwszego rzędu. 

Prawidłowa odpowiedź: b. Cechą charaktery-
styczną farmakokinetyki liniowej jest wprost pro-
porcjonalna zależność pomiędzy stężeniem leku 
we krwi a podaną dawką. Parametry farmakoki-
netyki liniowej mogą być stosowane, gdy proce-
sy wchłaniania, dystrybucji i eliminacji zachodzą 
zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu.

Cechy farmakokinetyki nieliniowej zo-
staną przedstawione na przykładzie fenytoiny. 
W organizmie fenytoina ulega wiązaniu z biał-
kami osocza w 90-95%, a mniej niż 5% ulega 
wydaleniu w postaci niezmienionej przez nerki. 
Większość leku jest metabolizowana. Enzymy 
metabolizujące fenytoinę ulegają wysyceniu już 
przy jej stężeniach terapeutycznych, co oznacza, 
że wraz ze wzrostem stężenia leku zmniejsza się 
klirens całkowity i wydłuża biologiczny okres 
półtrwania. Zwiększenie dawki leku może spo-
wodować nieproporcjonalny i często trudny do 
przewidzenia wzrost stężenia fenytoiny w osoczu. 
Wartość klirensu całkowitego i biologicznego 
okresu półtrwania fenytoiny są zależne od czasu 
i nie są wartościami stałymi. Eliminację fenytoiny 
najlepiej charakteryzują takie wartości jak sta-
ła Michaelisa-Menten (km), określająca stężenie 
w osoczu przy szybkości eliminacji wynoszącej 
połowę wartości maksymalnej i maksymalna 
szybkość eliminacji (Vmax). 

Stała Vmax jest funkcją ogólnej ilości meta-
bolizującego enzymu, 1/km – wskazuje na powi-
nowactwo między lekiem a enzymem, czyli km 
jest stężeniem leku, przy którym szybkość me-
tabolizmu jest połową szybkości maksymalnej. 
W stanie stacjonarnym ustala się stan równowagi 
między szybkością podawania leku i szybkością 
jego eliminacji, stąd równanie Michaelisa-Men-
ten. 

10. Podanie leku pacjentowi z genetycznie uwa-
runkowanym niedoborem izoenzymu meta-
bolizującego ten lek spowoduje:
1. wzrost biologicznego okresu półtrwania leku 
2. wzrost klirensu leku
3. obniżenie stężenia leku po podaniu zwykle 
stosowanej dawki
4. konieczność obniżenia zwykle stosowanej 
dawki

a. 1, 4
b. 1, 2
c. 3, 4
d. 2, 3

Prawidłowa odpowiedź: a. Biologiczny okres pół-
trwania leku zależy od cech osobniczych pacjenta 
takich jak: płeć, rasa, wiek, stany chorobowe oraz 
równoczesne podanie innych leków. U pacjen-
tów, którzy wolno metabolizują lek następuje 
zwiększenie biologicznego okresu półtrwania, 
a w związku z tym zachodzi konieczność obni-
żenia zwykle stosowanej dawki.

11. Wlew dożylny leku prowadzono do osiągnię-
cia stanu stacjonarnego przez 5h z szybkością 
40 mg/h. Jakie stężenie leku osiągnięto, jeśli 
objętość dystrybucji wynosiła 9 L?

a. 0,2 mg/L
b. 2,5 mg/L
c. 4,4 mg/L
d. 6,4 mg/L

Prawidłowa odpowiedź: d. Jeśli stan stacjonarny 
osiągnięto po 5 godzinach, to znaczy, że biolo-
giczny okres półtrwania leku wynosił 1 godzinę, 
ponieważ stan stacjonarny we wlewie kroplowym 
uzyskuje się po upływie około pięciu t0,5.
Stężenie w stanie stacjonarnym oblicza sie 
ze wzoru: ►
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Css = ko/Cl, gdzie ko – szybkość wlewu
Korzystamy z podanych już wcześniej wzorów, 
aby z podanych wartości uzyskać potrzebne da-
ne: 

Cl = K·Vd

K = 0,693/t0,5

Zatem wzór na otrzymanie ostatecznego wyniku 
przybierze następującą postać:

Css = ko/Vd·K = 40 mg/h/9 L·0,693h-1 =  
= 6,4 mg/L.

12. Jaka jest wartość stałej eliminacji, jeśli stę-
żenie leku w stanie stacjonarnym wynosi 6,25 
mg/L podczas prowadzenia wlewu kroplowe-
go z szybkością 45 mg/L, a objętość dystry-
bucji wynosi 7 L?

a. 0,97 h-1

b. 1,03 h-1

c. 6,43 h-1

d. 7,2 h-1

Prawidłowa odpowiedź: b. Należy skorzystać ze 
wzoru:

Css = ko/Vd·K

K= ko/Vd· Css = 45 mg/L / 7 L·6,25 mg/L = 1,03 h-1.
Wlew kroplowy, popularnie zwany „kroplówką” 
to częsta forma podawania pacjentowi leków 
drogą dożylną, podskórnie lub doodbytniczo. 
Jest charakterystyczna dla lecznictwa zamknię-
tego, wlewy podawane są również w przychod-
niach, ale pacjenci otrzymują je także w domach.

13. Biologiczny okres półtrwania pewnego leku 
wynosi 2 godziny, a objętość dystrybucji 12 
litrów. Przyjmując, że lek jest eliminowany 
głównie przez filtrację kłębuszkową oblicz, 
ile razy zmieni się wartość biologicznego 
okresu półtrwania tego leku u pacjenta z kli-
rensem kreatyniny równym 23 mL/min.

a. wzrośnie około 3 razy
b. zmaleje około 6 razy
c. wzrośnie około 6 razy
d. zmaleje około 3 razy

Prawidłowa odpowiedź: a. Na początku należy 
obliczyć wartość biologicznego okresu półtrwa-
nia dla pacjenta z upośledzoną czynnością nerek:

K = Vd ·Cl
t0,5 = 0,693· Vd /Cl = 

= 0,693· 12 L /0,023 L/min = 362 min = 6 h
Jeśli biologiczny okres półtrwania leku wynosi 2 
godziny, a u tego pacjenta wyniesie on aż sześć 
godzin, to znaczy, że wzrośnie on 3 razy.

14. Która z cech nie odnosi się do reakcji zero-
wego rzędu:

a) szybkość uwalniania leku jest stała w czasie 
i maleje do zera

b) przebieg procesu uwalniania leku jest nie-
zależny od stężenia

c) przykładem reakcji jest wlew dożylny ze 
stałą szybkością

d) szybkość uwalniania zwiększa się propor-
cjonalnie do podanej dawki.

Prawidłowa odpowiedź: d. Kiedy szybkość uwal-
niania leku zmienia się proporcjonalnie do poda-
nej dawki, to reakcja przebiega według kinetyki 
pierwszego rzędu. Pozostałe wymienione w py-
taniu cechy odnoszą się do reakcji zerowego 
rzędu. ■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

email: regina.kasperek@umlub.pl

mgr farm. Olga Sierpniowska
Specjalista Farmacji Aptecznej
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A. Farmacja kliniczna. MedPharm Polska Wrocław, 2014. 
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Wymagania prawne 
dla produktów 
kosmetycznych
Farmaceuta pracujący w aptece często styka się z pytaniami pacjentów 

odnośnie produktów kosmetycznych. Prawo regulujące te produkty jest 

tworzone na poziomie nie tylko narodowym, ale również europejskim, 

poza tym – podobnie jak prawo regulujące produkty lecznicze, podlega 

ciągłym zmianom i udoskonaleniom. Warto jest więc nie tylko poznać 

odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania, ale również 

wiedzieć, gdzie szukać właściwych informacji.

►
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Obowiązujące akty prawne

Na terenie Polski obecnie obowiązują dwa 
podstawowe akty prawne dotyczące produktów 
kosmetycznych – jednym z nich jest Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 
z dnia 30 listopada 2009 roku, dotyczące produktów 
kosmetycznych [1], a drugim ustawa z dnia 30 marca 
2001 roku o kosmetykach, określająca wymagania 
dotyczące składu, oznakowania kosmetyków oraz 
warunki obrotu kosmetykami [2].

Na etapie konsultacji jest obecnie nowy akt 
prawny, wdrażający do polskiego prawa przepisy 
Rozporządzenia 1223/2009, zawierający między in-
nymi informacje odnośnie wysokości kar za nieprze-
strzeganie przepisów powyższego rozporządzenia, 
a także nakładający obowiązek rejestracji przed-
siębiorstwa produkującego kosmetyki w rejestrze 
zakładów. Zgodnie z informacjami z Rządowego 
Centrum Legislacji, projekt znajduje się obecnie 
w Komisji Prawniczej [3].

Ważnym organem informacyjnym, ustalającym 
wiele zasad dobrej praktyki wytwarzania i badania 
kosmetyków, jest europejskie stowarzyszenie Cos-
metics Europe (dawniej COLIPA, ang. The European 
Cosmetic and Perfumery Association).

Nazewnictwo składników 

w kosmetykach

Jednym z najczęstszych pytań, z jakimi spoty-
kają się farmaceuci udzielający w aptekach odpowie-
dzi na pytania odnośnie produktów kosmetycznych, 
są te o składniki – dlaczego mają takie dziwne na-
zwy? Od czego zależy kolejność wymieniania skład-
ników na opakowaniu?

Jeśli chodzi o nazwy, to zgodnie z artykułem 
33 Rozporządzenia 1223/2009, Komisja Europejska 
opracowuje i aktualizuje słownik wspólnych nazw 
składników. W tym celu Komisja uwzględnia uznane 
międzynarodowe nazewnictwo, w tym międzynaro-
dowe nazewnictwo składników kosmetycznych (ang. 
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, 
INCI) [1]. Jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej 
o danym składniku kosmetycznym, możemy to zro-
bić za pomocą bazy danych CosIng [4], gdzie można 
wyszukać substancję po nazwie lub po numerze CAS.

Warto pamiętać, że obecność składnika w in-
wentarzu CosIng nie oznacza, że substancja jest do-
puszczona do stosowania w kosmetykach (znajdują 
się tu również substancje stosowane w produktach 
leczniczych). Jak można się domyślić, stosowanie 
nazw INCI ma na celu ułatwienie konsumentowi 
zorientowania się, co wchodzi w skład danego pro-
duktu, niezależnie od tego, w jakim narodowym 
języku jest reszta opisu na opakowaniu.

Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia 
1223/2009, informacje odnośnie składu mogą być 
podane tylko na opakowaniu zewnętrznym (nie mu-
szą się znajdować również na opakowaniu bezpo-
średnim, takim jak słoiczek czy tubka), i zawsze są 
poprzedzone angielskim wyrazem „INGREDIENTS” 
(składniki). Warto też w tym miejscu doprecyzować, 
że za składniki uważane są substancje lub ich mie-
szaniny celowo zastosowane w procesie wytwarzania 
produktu kosmetycznego. Za składniki kosmetyku 
nie są uważane zanieczyszczenia stosowanych su-
rowców (np. metale ciężkie) czy dodatkowe materiały 
techniczne wykorzystane do przygotowania, lecz 
niewystępujące w produkcie końcowym (np. od-
parowany rozpuszczalnik). Kompozycje zapachowe 
i aromatyczne oraz surowce, z których je wytworzo-
no, określane są terminem „parfum” lub „aroma”. 
Ponieważ zwykle są one mieszaninami o bardzo 
złożonym składzie chemicznym, nie jest wymagane 
podawanie ich pełnego składu, chyba że zawierają 
one substancje alergizujące – wtedy substancje te 
muszą być wymienione w składzie na opakowaniu 
(zwykle podawane są na samym końcu). W przy-
padku barwników stosowane jest nazewnictwo CI 
(ang. Colour Index) [1], co oznacza, że nie mamy na 
opakowaniu podanej chemicznej nazwy składnika, 
a jedynie numer poprzedzony literami CI.

Jeśli chodzi o kolejność umieszczania poszcze-
gólnych substancji w składzie kosmetyku, są one 
wymieniane w porządku malejącym, według masy 
w momencie ich dodawania do produktu kosme-
tycznego. Składniki o stężeniu mniejszym niż 1% 
mogą być wymienione w dowolnej kolejności po 
składnikach, których stężenie jest wyższe niż 1% [1]. 
W praktyce oznacza to, że najczęściej na początku 
składu wymieniane są substancje pomocnicze, uła-
twiające nadanie kosmetykowi odpowiedniej postaci 
fizykochemicznej (woda, składniki fazy tłuszczowej 
niezbędne do uzyskania układu emulsyjnego), a zwy-
kle dopiero później substancje aktywne.

Trwałość 

produktów kosmetycznych

Innymi częstymi pytaniami zadawanymi przez 
konsumentów są te o termin przydatności kosmety-
ku do użycia – jak wyznaczane są terminy trwałości 
kosmetyków? Jak należy przechowywać kosmety-
ki? Dlaczego często na opakowaniu kosmetyku nie 
ma daty ważności, która jest przecież powszechnie 
stosowana na opakowaniach innych produktów, 
leczniczych czy chociażby spożywczych? Co ozna-
czają litery PAO? Czy można stosować kosmetyki po 
upływie terminu ważności?

Produkty kosmetyczne, tak samo jak produkty 
lecznicze, są poddawane na etapie rozwoju formu-
lacji badaniom stabilności, w celu sprawdzenia czy 
spełnione są zamierzone fizyczne, chemiczne i mi-
krobiologiczne standardy jakości, jak również czy 
produkt pełni nadal swoją funkcję, podczas prze-
chowywania w odpowiednich warunkach. Krótko 
mówiąc, chodzi o to, by mieć jak najwięcej danych 
na temat tego, jak zachowuje się dany kosmetyk 
w czasie przechowywania w różnych warunkach, 

a także czy w trakcie całego okresu ważności bę-
dzie zachowywał te same właściwości. Ponieważ 
nie ma jednoznacznych wytycznych prawnych na-
rzucających określony sposób prowadzenia badań 
stabilności, każdy producent projektuje program 
stabilności, w ramach wewnętrznego systemu za-
rządzania jakością, zapewniając odpowiednie jego 
udokumentowanie. Już w 1985 roku wykazano, że 
warto jest projektować dedykowane programy ba-
dań stabilności dla konkretnych kosmetyków w ich 
opakowaniach końcowych, aby potwierdzić ich ter-
min przydatności do użycia [5].

Podczas badań stabilności dokonywana jest 
ocena właściwości estetycznych i aplikacyjnych, ta-
kich jak kolor, zapach, tekstura, rozsmarowywalność, 
również po ekspozycji na czynniki stresujące (świat-
ło, temperatura, wilgotność względna powietrza, 
wstrząsy mechaniczne). Często w celu prognozo-
wania stabilności stosuje się testy przyspieszone 
(podobnie postępuje się w przypadku produktów 
leczniczych). Testy są wykonywane w temperatu-
rze 37°C, 40°C lub 45°C w ciągu jednego, dwóch, 
trzech lub więcej miesięcy. Równolegle do badań 
w warunkach przyspieszonych są prowadzone te-

►
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sty w warunkach normalnych, które są podstawą 
do wyznaczenia rzeczywistego terminu trwałości 
kosmetyku. Badanie stabilności podczas ekspozycji 
na czynniki stresujące ma na celu sprawdzenie, jak 
zachowa się kosmetyk w warunkach przechowywania 
innych niż zalecane.

Kosmetyki powinny być przechowywane w za-
mkniętych opakowaniach oryginalnych w warunkach 
temperatury pokojowej (15°C–25°C, standardowa 
wilgotność), jednak wielu konsumentów podchodzi 
do kwestii przechowywania niezwykle beztrosko 
– często kosmetyki chowane są do lodówki, prze-
chowywane w łazience w warunkach zwiększonej 
wilgotności powietrza w otwartym opakowaniu lub 
eksponowane na bezpośrednie światło słoneczne. 
Warto pamiętać, że tego typu zachowania znacząco 
obniżają trwałość kosmetyku. Produkty kosmetyczne 
nie wymagają przechowywania w lodówce, a ich 
zamrażanie jest niedozwolone.

Zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009, na 
opakowaniu produktu kosmetycznego musi zna-
leźć się data minimalnej trwałości, czyli termin, 
w którym najlepiej jest zużyć produkt. Data mini-
malnej trwałości jest wskazana w sposób jedno-
znaczny (miesiąc i rok lub dzień, miesiąc i rok, w tej 
kolejności). Data jest poprzedzona odpowiednim 
symbolem klepsydry lub zwrotem „najlepiej zużyć 
przed końcem” [1].

Gdy okres minimalnej trwałości przekracza 
30 miesięcy, wykazanie daty minimalnej trwałości 
nie jest obowiązkowe, na opakowaniu powinna po-
jawić się natomiast informacja odnośnie okresu 
po otwarciu, w którym produkt kosmetyczny jest 
bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla 
konsumenta (tzw. PAO, ang. Period After Opening). 
Informacja ta powinna być podawana w miesiącach 
lub latach i oznaczona odpowiednim symbolem 
otwartego słoiczka [1]. Okres po otwarciu musi być 
zamieszczony na opakowaniu w sytuacji, gdy po 
otwarciu produktu dochodzi do pogorszenia jego 
jakości, co po pewnym czasie może zaszkodzić kon-
sumentowi. Należy mieć na uwadze, że otwarcie 
produktu następuje, gdy konsument otwiera produkt 
do użytku po raz pierwszy, a zatem jeśli już samo 
jednorazowe otwarcie może spowodować pogorsze-
nie jakości produktu, producent powinien wprowa-
dzić środki zapobiegające otwarciu produktu przed 
jego zakupem przez konsumenta (np. odpowiednio 
zabezpieczone opakowanie).

W przypadku produktów jednorazowego użyt-
ku (np. maseczek w saszetkach, które zużywa się 
podczas jednego użycia), produktów dla których 
nie istnieje ryzyko zepsucia (np. jednoskładnikowy 
preparat zawierający wazelinę do pielęgnacji ust) czy 
produktów, których się nie otwiera (np. aerozole), 
wymóg ten nie ma zastosowania.

Podsumowując – w momencie zakupu kos-
metyku, jeśli nie jest to produkt do jednorazowego 
użytku, produkt w opakowaniu zabezpieczającym 
zawartość przed kontaktem z czynnikami zewnętrz-
nymi lub produkt nie ulegający zepsuciu, szukamy 
najpierw daty minimalnej trwałości. Jeśli takiej daty 
nie ma, informacją kluczową jest okres po otwarciu. 
Jeśli kosmetyk posiada zarówno datę minimalnej 
trwałości, jak i PAO, kluczowa jest dla nas ta ostatnia 
informacja, jeśli kosmetyk został już po raz pierwszy 
otwarty. W przypadku zakupu kosmetyku z krótką 
datą ważności konsument powinien być poinfor-
mowany, że nie może go stosować po upływie daty 
minimalnej trwałości, niezależnie od wartości PAO.

Warto w tym miejscu również po raz kolejny 
przypomnieć, że żadnego produktu nie należy sto-
sować po upływie terminu ważności – terminy te, 
jak wykazano powyżej, ustalane są na podstawie 
odpowiednich badań i po ich upływie producent nie 
jest w stanie zagwarantować, że użyty kosmetyk bę-
dzie bezpieczny dla zdrowia konsumenta. Jeśli więc 
stosujemy kosmetyki po upływie okresu ważności, 
musimy pamiętać, że robimy to na własne ryzyko.

Działania niepożądane kosmetyków

Każdy farmaceuta wie, że w przypadku pro-
duktów leczniczych zarówno przedstawiciele zawo-
dów medycznych, jak również pacjenci i ich usta-
wowi przedstawiciele są zobowiązani do zgłaszania 
wszelkich działań niepożądanych, jakie wystąpiły 
po zastosowaniu danego leku. Nie każdy jednak 
wie, że w analogiczny sposób należy się zachować, 
jeśli jakiekolwiek zjawiska niepożądane wystąpiły po 
aplikacji kosmetyku.

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 
1223/2009, działaniem niepożądanym kosmetyku 
jest „niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będący 
skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie 
przewidzieć stosowania produktu kosmetycznego”, 
natomiast ciężkim działaniem niepożądanym jest 
„działanie niepożądane, które powoduje tymcza-

sową lub stałą niewydolność czynnościową, nie-
pełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady 
wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon”. 
Ciężkie działanie niepożądane musi zostać zgłoszo-
ne właściwemu organowi państwa członkowskiego 
(w Polsce jest to Państwowa Inspekcja Sanitarna), 
który następnie przekazuje tą informację do właś-
ciwych organów innych państw członkowskich [1].

Zgodnie z wytycznymi Cosmetics Europe od-
nośnie postępowania w przypadku działań niepożą-
danych kosmetyków [6], należy rozróżnić zgłoszenie 
działania niepożądanego kosmetyku (najczęściej jest 
to podrażnienie lub reakcja alergiczna skóry, oczu 
lub ust) od jednorazowego zgłoszenia konsumenta 
dotyczącego subiektywnych odczuć odnośnie właści-
wości kosmetyku (np. zapachu). Prawidłowe zgłosze-
nie działania niepożądanego powinno zawierać dane 
konsumenta, dokładny opis reakcji niepożądanej 
po zastosowaniu kosmetyku łącznie z datą wystą-
pienia objawów oraz dokładne dane kosmetyku, 
wraz z pełną nazwą i numerem serii. Każda firma 
wprowadzająca kosmetyk na rynek jest zobowiązana 
do utrzymywania tzw. systemu Cosmetovigilance 
(analogiczny do systemu Pharmacovigilance dla pro-
duktów leczniczych), przystosowanego do zbierania, 
oceniania i monitorowania wszelkich raportów na 
temat działań niepożądanych produkowanych przez 
siebie kosmetyków. Warto jest zatem pamiętać, że je-
śli kiedykolwiek po zastosowaniu jakiegoś kosmetyku 
(nieważne, czy stosowanego od dawna, regularnie, 
czy też zakupionego po raz pierwszy) dojdzie do 
wystąpienia jakichkolwiek objawów świadczących 
o podrażnieniu lub reakcji alergicznej, naszym obo-
wiązkiem jest zgłoszenie tego faktu do firmy kos-
metycznej będącej producentem lub dystrybutorem 
danego kosmetyku, a firma ta musi takie zgłoszenie 
przyjąć oraz wnikliwie rozpatrzyć. Pamiętajmy, że 
nasze zgłoszenie może się przyczynić na przykład 
do usunięcia substancji powodującej podrażnienie 
lub alergię ze składu wszystkich kosmetyków na 
terenie Unii Europejskiej.

Testy na zwierzętach

Warto pamiętać, że zgodnie z Rozporządze-
niem 1223/2009, artykuł 18 [1], żaden produkt 
kosmetyczny który był testowany na zwierzętach 
lub zawiera składniki testowane na zwierzętach nie 
może być wprowadzony do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej. Tymczasem na opakowaniach wielu 

kosmetyków można znaleźć informację „Produkt 
nie testowany na zwierzętach”. Informacja taka jest 
zatem typowym chwytem marketingowym, bazują-
cym na niewiedzy konsumentów i nie należy się nią 
sugerować, jako że wszystkie kosmetyki dostępne 
na rynku europejskim nie są testowane na zwierzę-
tach [7]. ■
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Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry, 
błon śluzowych czy błony naczyniowej oka 
wywodzącym się z melanocytów (komórek 

wytwarzających barwnik melaninę). Wprawdzie liczba 
zachorowań na czerniaka w Polsce jest niższa niż 
w Europie (w 2010 roku w Polsce częstość zacho-
rowań na czerniaka skóry była u obu płci prawie 
2-krotnie niższa niż średnia dla krajów Unii Euro-
pejskiej) to jednak umieralność z powodu czerniaka 
skóry w Polsce jest o około 20% wyższa niż prze-
ciętna dla Unii Europejskiej.

Według danych Krajowego Rejestru Nowo-
tworów czerniak skóry powoduje u mężczyzn około 
1,4%, a u kobiet 1,2% zgonów nowotworowych. 
Liczba zgonów z powodu czerniaka skóry wynosiła 
w 2011 roku ponad 1250.

O ile czerniaki zdiagnozowane na począt-
kowych stopniach zaawansowania są możliwe do 
wyleczenia za pomocą radykalnych zabiegów chi-
rurgicznych, o tyle w stadium z przerzutami do 
węzłów chłonnych i odległych narządów leczenie 
pozostawało skuteczne w bardzo niskim procencie.

Ostatnich kilka lat badań nad nowymi lekami 
przyniosło prawdziwą rewolucje w leczeniu tego 
schorzenia.

W czerwcowym numerze Aptekarza Polskiego 
(AP, nr 130, 108e) opisywałam ciała monoklonalne, 
które zostały ujęte w programach lekowych refun-
dowanych chorym na czerniaka. Dało to olbrzymią 
szansę na dłuższe życie pacjentów z tym schorze-
niem. W obecnym artykule skupię się na kolejnej 
grupie leków: inhibitorach kinaz białkowych. Wpro-
wadzenie ich do lecznictwa to kolejna szansa na 
dłuższe przeżycie dla osób cierpiących na zaawan-
sowanego czerniaka.

Mechanizm tych leków polega na blokowaniu 
zmutowanych białek BRAF i MEK. Przy czym badania 
kliniczne wykazały, że stosowanie kombinacji inhibi-
torów BRAF i MEK jest skuteczniejsze niż monote-
rapie przy braku zwiększonych działań ubocznych.

Szczegółowe informacje na temat zaburzeń 
genetycznych, które są obserwowane w komórkach 
czerniaka, szlakach przekazywania sygnałów w ko-
mórkach czerniaka i inhibitorach tych szlaków za-

Nowe programy lekowe 
w leczeniu czerniaka 
– inhibitory kinaz białkowych

warte są m.in. w wydawnictwie „Złośliwe nowotwory 
skóry” pod redakcją Piotra Rutkowskiego. 

Obecnie dostępne w leczeniu są preparaty 
będące inhibitorami BRAF: wemurafenib i dabrafe-
nib oraz będącymi inhibitorami MEK: kobimetynib 
i trametynib. 

W Polsce leczenie inhibitorami kinaz refundo-
wane jest w ramach dwóch programów lekowych: 
leczenie czerniaka skóry (icd-10 c43), załącznik B.48 
dotyczące terapii wemurafenibem i kobimetynibem 
oraz leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafe-
nibem i trametynibem (icd-10 c43) – załącznik B.72.

Ponieważ przed dniem 1.03.2017 refundo-
wana była jedynie monoterapia wemurafenibem 
i dabrafenibem pacjenci włączeni do programów 
przed tą data mogą kontynuować monoterapię aż 
do zakończenia leczenia.

Dabrafenib jest inhibitorem kinaz RAF. Mu-
tacje onkogenne BRAF prowadzą do konstytutywnej 
aktywacji szlaku RAS/RAF/MEK/ERK. Mutacje BRAF 
obserwuje się często w określonych nowotworach, 
w tym w około 50% przypadków czerniaka. Najczęś-
ciej obserwowaną mutacją BRAF jest V600E, która 
stanowi około 90% mutacji BRAF występujących 
w czerniaku.

Dabrafenib w monoterapii lub w skojarzeniu 
z trametynibem jest wskazany u dorosłych pacjen-
tów z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem 
z przerzutami z mutacją genu BRAF V600. Znajdu-
je się on w obrocie w postaci kapsułek twardych 
w dawkach 50 mg i 75 mg. Zalecana dawka stoso-
wanego w monoterapii lub w skojarzeniu z trame-
tynibem, wynosi 150 mg (dwie kapsułki po 75 mg) 
dwa razy na dobę. 

Kapsułki należy połykać w całości, popijając 
wodą, nie należy ich rozgryzać, otwierać ani mieszać 
z pokarmami lub płynami ze względu na niestabil-
ność chemiczną dabrafenibu. Zaleca się przyjmo-
wanie dawek dabrafenibu mniej więcej o tej samej 
porze każdego dnia, zachowując odstęp około 12 
godzin między dawkami, co najmniej jedną godzi-
nę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku 
ze względu na wpływ pokarmów na wchłanianie 
dabrafenibu.

 Gdy dabrafenib i trametynib są przyjmowane 
w leczeniu skojarzonym, dawkę trametynibu przyj-
mowaną raz na dobę należy zażywać codziennie o tej 
samej porze, jednocześnie z poranną albo wieczorną 
dawką dabrafenibu.

Jeśli u pacjenta wystąpią wymioty po przyjęciu 
dabrafenibu, nie powinien on przyjmować leku po-
nownie, tylko przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę. 

W razie działań niepożądanych proces leczenia 
może wymagać jego przerwania, zmniejszenia dawki 
lub zakończenia. Dawka dabrafenibu nie powinna 
być mniejsza niż 50 mg dwa razy na dobę, niezależ-
nie od tego, czy lek jest stosowany w monoterapii, 
czy w skojarzeniu z trametynibem.

Dabrafenib jest substratem CYP2C8 i CYP3A4. 
W miarę możliwości należy więc unikać stosowa-
nia silnych induktorów tych enzymów, gdyż mogą 
zmniejszać skuteczność dabrafenibu. Środki zwięk-
szające pH w żołądku mogą zmniejszać biodostęp-
ność dabrafenibu, dlatego w miarę możliwości po-
winno się zrezygnować z ich stosowania. Dabrafenib 
jest też induktorem enzymów metabolizujących, co 
może prowadzić do utraty skuteczności wielu po-
wszechnie stosowanych produktów leczniczych. Stąd 
zaleca się przed rozpoczęciem leczenia dokonanie 
przeglądu stosowanych przez pacjenta leków. 

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować 
skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia 
oraz przez 4 tygodnie po zakończeniu leczenia. Nie-
zwykle ważną informacją dla pacjentek jest, że może 
on zmniejszać skuteczność hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych, w związku z czym należy stoso-
wać alternatywną metodę antykoncepcyjną. 

Do najczęściej obserwowanych działań nie-
pożądanych po zastosowaniu dabrafenibu należały 
hiperkeratoza, bóle głowy, gorączka, bóle stawów, 
uczucie zmęczenia, nudności, brodawczak, łysienie, 
wysypka i wymioty.

Trametynib jest odwracalnym, wysoce 
selektywnym, allosterycznym inhibitorem aktywacji 
i aktywności kinaz białkowych aktywowanych mito-
genami (MEK1 i MEK2) regulowanych sygnałami ze-
wnątrzkomórkowymi. Białka MEK są komponentami 
szlaku sygnałowego kinaz regulowanych sygnałami 
zewnątrzkomórkowymi (ERK). W czerniaku i w innych 
nowotworach szlak ten jest często aktywowany przez 
białka powstałe w wyniku mutacji genu BRAF, które 
aktywują kinazy MEK. Trametynib hamuje aktywację 
kinaz MEK przez białka BRAF i hamuje aktywność 
kinaz MEK, w tym hamuje wzrost linii komórkowej 
czerniaka z mutacją BRAF V600.

Wprawdzie w ChPL występuje wskazanie do 
stosowania trametynibu w  monoterapii jednak w re-
fundowanym programie terapeutycznym podawany ►
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jest wyłącznie w skojarzeniu z dabrafenibem. Jest on 
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nieope-
racyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami 
z mutacją genu BRAF V600.

Trametynib znajduje się w obrocie w postaci 
tabletek powlekanych w dawkach: 0,5 mg i 2 mg.

Zalecana dawka leku stosowanego w skoja-
rzeniu z dabrafenibem wynosi 2 mg raz na dobę. 

Należy przyjmować go doustnie i popić pełną 
szklanką wody. Tabletek nie należy przegryzać ani 
rozgniatać. Lek należy przyjmować między posiłkami, 
co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po po-
siłku. Jeśli u pacjenta wystąpią wymioty po przyjęciu 
leku, nie powinien on przyjmować dawki ponownie, 
tylko przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę.

Gdy dabrafenib i trametynib są przyjmowane 
w leczeniu skojarzonym, dawkę trametynibu przyj-
mowaną raz na dobę należy zażywać codziennie o tej 
samej porze, jednocześnie z poranną albo wieczorną 
dawką dabrafenibu. 

Leczenie trametynibem należy kontynuować 
do czasu, kiedy pacjent nie odnosi już korzyści z le-
czenia lub do czasu wystąpienia nieakceptowanych 
objawów toksyczności. 

Wystąpienie działań niepożądanych może pro-
wadzić do zmniejszenia dawki, przerwania leczenia 
lub zakończenia leczenia. Nie zaleca się stosowania 
trametynibu w dawce mniejszej niż 1 mg raz na dobę 
oraz nie zaleca się modyfikacji dawkowania w przy-
padku takich działań niepożądanych jak rak płasko-
nabłonkowy skóry lub nowy czerniak pierwotny.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny sto-
sować wysoce skuteczne metody antykoncepcyjne 
podczas leczenia oraz przez 4 miesiące po jego za-
kończeniu. Ponieważ nie wiadomo, czy lek ma wpływ 
na hormonalne środki antykoncepcyjne, pacjentki 
przyjmujące te produkty powinny stosować dodatko-
wą lub alternatywną metodę antykoncepcji w czasie 
leczenia oraz przez 4 miesiące po jego zakończeniu.

Najczęstsze działania niepożądane obejmowa-
ły wysypkę, biegunkę, zmęczenie, obrzęki obwodo-
we, nudności i trądzikowe zapalenie skóry.

Określone kryteria kwalifikacji do leczenia pro-
gramowego dabrafenibem z trametynibem muszą 
być spełnione łącznie i obejmują: 

•	 rozpoznanie nieresekcyjnego (stopień IIIC) 
lub uogólnionego (stopień IV) czerniaka;

•	 potwierdzenie mutacji BRAF V600 w komór-
kach nowotworowych za pomocą zwalido-
wanego testu;

•	 zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę 
odpowiedzi na leczenie według kryteriów 
RECIST;

•	 ukończone 18 lat;
•	 sprawność klasyfikacji Zubroda-WHO lub 

ECOG; w stopniu 0-1; 
•	 jeżeli rozpoznano świeże przerzuty do OUN 

warunkiem włączenia do programu jest ich 
bezobjawowość, u chorych wcześniej leczo-
nych z powodu zajęcia OUN, brak objawów 
spowodowanych przerzutami do OUN oraz 
przerzuty do OUN stabilne przez ≥ 1 miesiąc 
po leczeniu chirurgicznym lub po radioterapii 
stereotaktycznej;

•	 odpowiednia wielkość odstępu QTc w ba-
daniu EKG; 

•	 odpowiednie wyniki badania morfologii oraz 
badań biochemicznych krwi umożliwiające 
leczenie zgodnie z ChPL;

•	 brak przeciwwskazań do stosowania leków 
określonych w ChPL;

•	 brak współistniejących schorzeń uniemożli-
wiających leczenie;

•	 wykluczone stosowanie jednoczesnej che-
mioterapii;

•	 wykluczenie współistniejącego innego nowo-
tworu złośliwego z wyjątkiem nowotworów 
złośliwych skóry;

•	 wykluczenie ciąży lub karmienia piersią u pa-
cjentek.

Leczenie w ramach programu może trwać do 
czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji 
o wyłączeniu pacjenta z programu zgodnie z kryte-
riami wyłączenia takimi jak:

•	 kliniczna lub potwierdzona obrazowo pro-
gresja choroby;

•	 toksyczność leczenia z wystąpieniem przy-
najmniej jednego niepożądanego działania 
będącego zagrożeniem życia według kry-
teriów CTC;

•	 utrzymująca się/nawracająca nieakceptowal-
na toksyczność powyżej 3 stopnia według 
kryteriów CTC z wyjątkiem wtórnych nowo-
tworów skóry;

•	 nadwrażliwość na leki lub na substancje po-
mocnicze;

•	 obniżenie sprawności do stopnia 2-4 według 
kryteriów Zubroda-WHO lub ECOG;

Wemurafenib jest inhibitorem kinazy 
serynowo-treoninowej BRAF. Mutacje genu BRAF 
powodują konstytutywną aktywację białek BRAF, co 
może prowadzić do proliferacji komórki, przy nie-
obecności czynników wzrostu. Wemurafenib silnie 
hamuje kinazy BRAF z aktywującymi mutacjami 
w kodonie 600.

Wemurafenib jest wskazany w monoterapii 
dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub z przerzu-
tami czerniaka, wykazującego mutację BRAF V600.

Lek dostępny jest w postaci tabletek powle-
kanych w dawce 240 mg. Zalecana dawka wemura-
fenibu wynosi 960 mg (4 tabletki po 240 mg) dwa 
razy na dobę. Wemurafenib można przyjmować 
z pokarmem lub bez, jednak należy unikać stałe-
go przyjmowania obu dziennych dawek na pusty 
żołądek. 

Leczenie powinno być prowadzone do mo-
mentu progresji nowotworu lub wystąpienia nieak-
ceptowalnych objawów toksyczności.

Przy pominięciu dawki, można ją przyjąć do 
4 godzin przed kolejną, aby zachować schemat po-
dawania produktu dwa razy na dobę. Nie należy 
przyjmować obu dawek w tym samym czasie. 

W przypadku występowania wymiotów po po-
daniu wemurafenibu pacjent nie powinien przyjmo-
wać dodatkowej dawki produktu a leczenie należy 
kontynuować bez modyfikacji.

W przypadku wystąpienia działań niepożąda-
nych na produkt lub wydłużenia odstępu QT może 
dojść do konieczności zmniejszenia dawki produktu, 
chwilowego przerwania leczenia i (lub) jego zakoń-
czenia. Nie zaleca się jednak zmiany dawkowania 
na dawkę mniejszą niż 480 mg dwa razy na dobę.

Wemurafenib może wpływać na produkty 
lecznicze metabolizowane głównie przez CYP1A2 
i CYP3A4, w tym doustne środki antykoncepcyjne. 
Przed zastosowaniem razem z wemurafenibem na-
leży rozważyć modyfikację ich dawkowania. Z kolei 
wiele leków działających na glikoproteiny P czy CY-
P3A4 może zmieniać parametry farmakokinetycz-
ne wemurafenibu. Aby zachować jego skuteczność 
należy rozważyć stosowanie produktów o innym 
mechanizmie działania.

Ze względu na długi okres półtrwania wemu-
rafenibu, po zaprzestaniu jego stosowania konieczny 
może być okres 8 dni przerwy w celu uniknięcia 
interakcji z kolejnym lekiem.

►

►



Wszechnica aptekarska

20 Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018 21Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018

Wszechnica aptekarska

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stoso-
wać skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz 
przez przynajmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Wemurafenib może dawać wiele działań nie-
pożądanych, z których najczęstszymi były: bóle sta-
wów, zmęczenie, wysypka, nadwrażliwość na światło, 
nudności, łysienie oraz świąd. Bardzo często ob-
serwowano przypadki raka kolczystokomórkowego 
skóry.

Kobimetynib jest odwracalnym, selektyw-
nym, allosterycznym, podawanym doustnie inhibito-
rem, który hamuje szlak kinazy MAP poprzez działa-
nie skierowane na kinazy MEK1 i MEK2, co skutkuje 
zahamowaniem fosforylacji kinaz ERK1 i ERK2. Tym 
samym, kobimetynib hamuje proliferację komórki 
aktywowaną przez szlak MAPK poprzez hamowanie 
węzła sygnalizacyjnego MEK1/2.

Wskazany jest do stosowania w skojarzeniu 
z wemurafenibem w leczeniu dorosłych chorych 
na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka 
wykazującego mutację V600 genu BRAF. Jest on 
drugim selektywnym inhibitorem MEK (po trametyni-
bie) zarejestrowanym do leczenia zaawansowanego 
czerniaka z obecnością mutacji BRAF w skojarzeniu 
z inhibitorem BRAF.

Kobimetynib dostępny jest w formie tabletek 
powlekanych w dawce 20 mg.

Zalecana dawka produktu to 60 mg (3 tabletki 
po 20 mg) raz na dobę. Kobimetynib powinien być 
przyjmowany w cyklach 28-dniowych. Każda daw-
ka składa się z trzech tabletek po 20 mg (60 mg) 
i powinna być przyjmowana raz na dobę przez 21 
kolejnych dni, po których następuje siedmiodniowa 
przerwa. Każdy kolejny cykl leczenia kobimetynibem 
powinien rozpocząć się po zakończeniu siedmio-
dniowej przerwy w terapii. 

Leczenie powinno być prowadzone do cza-
su, w którym pacjent przestanie odnosić korzyść 
z leczenia lub do momentu wystąpienia nieakcep-
towalnych objawów toksyczności. W przypadku po-
minięcia dawki, można ją przyjąć do 12 godzin przed 
przyjęciem kolejnej dawki, aby zachować schemat 
podawania produktu raz na dobę. W przypadku 
wystąpienia wymiotów po podaniu leku pacjent nie 
powinien przyjmować tego dnia dodatkowej dawki, 
a następnego dnia powinien kontynuować terapię 
zgodnie z zaleceniami.

Decyzja o zmniejszeniu dawki jednego lub 
obydwu leków powinna być podjęta na podstawie 

oceny bezpieczeństwa lub tolerancji u indywidu-
alnego pacjenta, przeprowadzonej przez lekarza 
przepisującego lek. Modyfikacja dawki kobimetynibu 
jest niezależna od modyfikacji dawki wemurafenibu. 

Dawki pominiętej z powodu objawów toksycz-
ności nie należy uzupełniać. Zmniejszonej dawki nie 
należy w późniejszym czasie zwiększać.

W czasie leczenia należy unikać jednoczesnego 
podawania silnych inhibitorów CYP3A i zachować 
ostrożność w przypadku stosowania umiarkowanych 
inhibitorów CYP3A jednocześnie z kobimetynibem. 
Do najczęstszych działań niepożądanych należały: 
biegunka, wysypka, nudności, wymioty, gorączka, 
nadwrażliwość na światło, retinopatia surowicza, nie-
ostre widzenie, nadciśnienie, krwotoki zwiększenie 
aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotran-
sferazy asparaginianowej, fosfokinazy kreatynowej 
we krwi, wymioty. 

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stoso-
wać dwie skuteczne metody antykoncepcji, takie 
jak prezerwatywa lub inne metody mechaniczne 
(barierowe z substancją plemnikobójczą, jeżeli są 
dostępne),w czasie leczenia produktem oraz przez 
co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu.

Kryteria kwalifikacji do programu w leczeniu 
wemurafenibem i kobimetynibem (które to kryteria 
muszą być spełnione łącznie) to:

•	 rozpoznanie nieresekcyjnego (stopień III) lub 
uogólnionego (stopień IV) czerniaka skóry;

•	 potwierdzenie mutacji BRAF V600 w komór-
kach nowotworowych za pomocą zwalido-
wanego testu;

•	 zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę 
odpowiedzi na leczenie według kryteriów 
aktualnej wersji RECIST;

•	 ukończone 18 lat;
•	 brak objawowych przerzutów do ośrodkowe-

go układu nerwowego lub stan bezobjawowy 
po przebytym leczeniu chirurgicznym lub 
radioterapii przerzutów w mózgu;

•	 odpowiednia wielkość odstępu QTc w ba-
daniu EKG; 

•	 odpowiednie wyniki badania morfologii oraz 
badań biochemicznych krwi umożliwiające 
leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 
Produktu Leczniczego;

•	 brak przeciwwskazań do stosowania leków 
wemurafenib i kobimetynib określonych 
w aktualnych ChPL;

•	 w przypadku paliatywnej radioterapii lub 

przy dużym zabiegu chirurgicznym rozpo-
częcie leczenia w programie jest możliwe 
w czasie powyżej 14 dni;

•	 wykluczenie istotnych schorzeń okulistycz-
nych w wywiadzie: centralnej surowiczej cho-
roidoretinopatii, zamknięcia żyły siatkówki 
lub wysiękowego zwyrodnienia plamki żółtej, 
niekontrolowanej jaskry;

•	 brak istotnych obciążeń kardiologicznych; 
•	 odpowiednia frakcja wyrzutowa lewej ko-

mory;
•	 brak schorzeń towarzyszących lub zaburzeń, 

uniemożliwiających leczenie;
•	 wykluczenie współistniejącego innego nowo-

tworu złośliwego z wyjątkiem nowotworów 
złośliwych skóry;

•	 wykluczenie ciąży lub karmienia piersią u pa-
cjentek;

•	 brak wcześniejszego leczenia inhibitorem 
BRAF.

Leczenie powinno trwać do czasu podjęcia 
przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu 
pacjenta zgodnie z kryteriami wyłączenia, którymi są:

•	 progresja choroby;
•	 pogorszenie stanu pacjenta w związku z no-

wotworem bez progresji potwierdzonej w ba-
daniu przedmiotowym lub obrazowym;

•	 utrzymująca się/nawracająca nieakceptowal-
na toksyczność powyżej 3 stopnia według 
kryteriów CTC z wyjątkiem wtórnych nowo-
tworów skóry;

•	 nadwrażliwość na lek lub na substancję po-
mocniczą.

W obu programach pogorszenie jakości życia 
o istotnym znaczeniu według oceny lekarza lub pa-
cjenta oraz rezygnacja pacjenta poprzez wycofanie 
zgody na udział w programie stanowią kryterium 
wyłączenia z programów.

Wszystkie wymienione produkty znajdują się 
na liście leków dodatkowo monitorowanych, pub-
likowanej przez Europejską Agencję Leków (ozna-
czenie: czarny, odwrócony trójkąt) co ma umoż-
liwić szybkie zidentyfikowanie nowych informacji 
o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego 
personelu medycznego (w tym farmaceuci) powinny 
zgłaszać wszelkie działania niepożądane. ■

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
Apteka szpitalna 

Centrum Onkologii  
– Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Piśmiennictwo u Autorki.

Słowniczek:
BRAF Kinaza seroninowo- treoninowa B-Raf,
ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego,
CTC – ang. Common Toxicity Criteria – powszechne kryteria termino-

logiczne dla zdarzeń niepożądanych, 
ECOG– skala sprawności ECOG lub skala sprawności według Eastern 

Cooperative Oncology Group – skala, pozwalająca określić stan ogólny 
i jakość życia pacjenta z chorobą nowotworową,

ERK (ERK1 i ERK2) – ang. extracellular signal-regulated kinase,
kryteria Zubroda-WHO – skala oceny stanu sprawności chorego (  stop-

niach 0-4),
MAP(MAPK) – (ang. mitogen-activated protein kinase) kinazy aktywo-

wane mitogenami,
MEK (MEK1 i MEK2) – (ang. mitogen-activated extracellular signal-regu-

lated kinase) kinazy wchodzące w skład szlaku sygnałowego MAPK, 
RECIST – (ang. Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) – kryteria 

odpowiedzi na leczenie  przypadku guzów litych
Szlak RAS/RAF/MEK/ERK – czterostopniowa kaskada kinaz, której rolą 

jest przekazywanie sygnałów przesyłanych od receptorów powierzch-
niowych komórki do jądra komórkowego.

►
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Suplementacja 
diety w praktyce 
aptecznej
Stosowanie właściwej suplementacji w profilaktyce jest zagadnieniem 
niełatwym. Z jednej strony obserwujemy niedobory, ale równocześnie 
lekarze alarmują o rosnącej grupie pacjentów stosujących samodzielnie 
za duże ilości suplementów diety. Jest to niebezpieczne dla zdrowia pa-
cjenta, w dłuższej perspektywie bardziej niż krótkotrwały niedobór. Przy 
doradzaniu w aptece należy uwzględnić wszystkie warunki, które mogą 
determinować potrzebę profilaktycznej suplementacji. Ważne składniki 
oceny to: stan zdrowia pacjenta, sposób odżywiania, styl życia i pracy 
(sport, wysiłek fizyczny), warunki zewnętrzne – klimat, temperatura, za-
nieczyszczenia środowiska, praca przy monitorze.

Przyczyny niedoborów składników 
pokarmowych

Wśród przyczyn niedoborów składników die-
ty znaczącą grupę stanowią choroby dietozależne. 
Wymienić można osteoporozę (niedobór wapnia 
i witaminy D3), nadciśnienie (niedobór magnezu, 
potasu), wady cewy nerwowej (niedobór kwasu fo-
liowego u kobiet w ciąży), choroba niedokrwienna 
serca (niedobór kwasów omega 3, antyoksydantów).

Znaczącą przyczynę niedoborów składników 
diety stanowią także choroby przewodu pokarmo-
wego: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, 
nowotwory, dysbioza czy uszkodzenia śluzówki po 
NLPZ.

Niedobory składników pokarmowych mogą 
być powodowane nieprawidłowo zbilansowaną 
dietą, zmniejszeniem łaknienia oraz zaburzeniem 
zmysłu smaku, co może być wywoływane także przez 
niektóre leki (np. przeciwnowotworowe).

W ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco 
spadła zawartość witamin i pierwiastków ważnych 
dla zdrowia w uprawianych roślinach. Jest to zwią-
zane z erozją gleb, nadmiernym stosowaniem na-
wozów mineralnych i zmianami środowiskowymi. 
Przemysłowe przetwarzanie żywności pozbawia pro-
dukty końcowe wielu niezbędnych składników diety, 
a dodawanie preparatów barwiących, smakowych, 
konserwujących czyni je niekiedy niebezpiecznymi 
dla zdrowia.

Metoda poprawiania 
jakości żywności wysoko-
przetworzonej przez nie-
określony dodatek witamin 
stwarza niebezpieczeństwo 
przedawkowania, łamie 
zasadę zrównoważonego 
żywienia i może wywołać 
działania niepożądane.

Różnica pomiędzy 
produktami 
leczniczymi 

a suplementami 
diety

Produkty lecznicze są 
wprowadzane na rynek we-
dług obowiązujących zasad 
rejestracji gwarantujących 
jakość i skład, produkcja 
podlega kontroli na wszyst-
kich etapach, a dystrybu-
cja jest kontrolowana przez 
Inspekcję Farmaceutyczną. 
Producent wprowadzając 
na rynek suplement diety 
składa tylko powiadomie-
nie do Głównego Inspek-
tora Sanitarnego. Ten wa-

Wpływ produktów leczniczych na występowanie 
niedoborów pokarmowych

A. Produkty lecznicze zmniejszające wchłanianie witamin 
i składników mineralnych:

Substancje czynne Zmniejszone wchłanianie

Inhibitory pompy protonowej wit. B12, magnez, potas, wapń

Chemioterapeutyki 
przeciwnowotworowe

wit. B6, kwas foliowy, magnez

Tetracykliny wapń, żelazo, magnez

Kortykosteroidy wit. B6, kwas foliowy

Niektóre leki moczopędne wit. A,D,K,B12, żelazo

Leki przeciwpadaczkowe wit.B6, D, K, kwas foliowy

Sulfazalazyna kwas foliowy

B. Produkty lecznicze zwiększające wydalanie witamin 
i składników mineralnych

Substancje czynne Zwiększone wydalanie

furosemid, hydrochlorotiazyd potas, magnez, wapń

salicylany, NLPZ witamina C, żelazo

kortkosteroidy potas, wapń, cynk

C. Produkty lecznicze zaburzające metabolizm składników odżywczych  

Substancje czynne Zaburzony metabolizm

kortykosteroidy witamina D

barbiturany witamina D, K

tetracykliny witamina C
►
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►
runek formalny umożliwia sprzedaż zgłoszonego 
produktu.

Dystrybucji suplementu nie wstrzymuje pro-
cedura weryfikacji powiadomienia, ani ewentualne 
wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Niedobory składników odżywczych 
u osób starszych

Niedobory witamin i składników mineral-
nych występują często u osób starszych. Zmiany 
strukturalno-czynnościowe występujące w tej grupie 
zmieniają zapotrzebowanie na wiele składników od-
żywczych. Istotne znaczenie mają także występujące 
choroby oraz stosowane leki. Określenie potrzeb su-
plementacji preparatami uzupełniającymi niedobory 
diety utrudnia także nakładanie się zmian patolo-
gicznych na zmiany będące wynikiem fizjologicz-
nego procesu starzenia się. W tej grupie pacjentów 
szczególnie zróżnicowana jest szybkość procesów 
starzenia i ich natężenie w narządach i układach, 
jak i u poszczególnych osób.

Obserwujemy zróżnicowaną utratę masy 
kostnej i mięśniowej, przyrost tkanki tłuszczowej, 
osłabienie aktywności fizycznej. Znacznie zwolniona 
odbudowa białek, często występujące odwodnienie, 
zaburzenia wodno-elektrolitowe i zwolnienie tem-
pa przemian metabolicznych determinują ocenę 
potrzeb jakościowych i ilościowych suplementacji.

Różnorodność spożywanych pokarmów jest 
ograniczona często przez ubytki i braki uzębienia, 
choroby przyzębia i zmiany zanikowe błon śluzo-
wych i mięśni gładkich przewodu pokarmowego, 
obniżające czynności motoryczne i prowadzące do 
zaparć. Dochodzi często do zmniejszenia funkcji 
wydzielniczych gruczołów, co wpływa na trawienie 
białek, tłuszczów oraz wchłanianie wapnia, żelaza, 
witamin.

Niedobór witamin i składników mineralnych 
u ludzi starszych może być także powodowany złą 
sytuacją ekonomiczno-socjalną. W konsekwencji 
mogą występować lub ulec zaostrzeniu takie cho-
roby jak nadciśnienie, cukrzyca typu 2, choroby serca, 
choroby psychiczne i infekcje. W tej grupie wieko-
wej obserwuje się nasilenie występowania chorób 
przewlekłych (neurodegeneracyjnych, depresji, no-
wotworów, sercowo-naczyniowych) i pogorszenie 
funkcjonowania zmysłów.

Prowadzona terapia farmakologiczna – często 
wielokierunkowa – może powodować upośledzenie 
wrażliwości na bodźce smakowe, a występujące czę-
sto osłabienie wzroku wpływa na funkcjonowanie 
pacjenta. W tej grupie wiekowej występuje często 
przedłużone i nadmierne stosowanie leków prze-
czyszczających, uspokajających, moczopędnych 
i zobojętniających.

Wyżej wymienione czynniki oraz stosowanie 
przetworzonej żywności powodują istotne niedobory 
witamin i składników mineralnych. U osób starszych 
obserwowano w badaniach niedobory witamin grup 
B, D, C, kwasu foliowego, żelaza, cynku, magnezu 
i wapnia.

Obowiązujące zalecenia rekomendujące sto-
sowanie witamin i minerałów ulegają zmianom 
w miarę postępu wiedzy. Pomijane w diecie lub 
suplementacji mają fatalne skutki dla wszystkich, 
a szczególnie osób starszych (np. wapń, witamina 
D3). Normy zaleconego spożycia (RDA) są przyjęte 
dla osób zdrowych. W przypadku występowania 
chorób, a zwłaszcza u osób starszych, zwiększa się 
zapotrzebowanie na witaminy i minerały.

Suplementacja diety w profilaktyce 
zdrowotnej

Decyzja o podjęciu suplementacji witaminami 
i preparatami mineralnymi winna być poprzedzona 
analizą obejmującą:

• wskazania lekarza,

• występujące choroby (sezonowe, przewlekłe)

• stosowanie leków,

• stan ogólny pacjenta,

• przeciwwskazania,

• oznaki niedoborów zewnętrzne (skóra, włosy, 
paznokcie), inne.

Zakładamy przy tym, że pacjent udzieli wyczer-
pujących informacji na wyżej wymienione punkty.

Wybór właściwego produktu z określoną daw-
ką witamin lub składników mineralnych stanowi waż-
ny element w pracy aptekarza. Produkty zawierające 
witaminy i składniki obecne dzisiaj na rynku to su-
plementy diety. Nie są to produkty lecznicze. Są to 
środki spożywcze według obowiązujących przepisów 
prawa żywnościowego. Jest to znacząca różnica.

Zagrożenia 
ze strony suplementów diety

Raport NIK z 03.02.2017r. przedstawia wiele 
przykładów suplementów diety będących w obro-
cie i nie spełniających podstawowych norm jakości. 
Opublikowanie tego raportu uruchomiło debatę 
publiczną na ten temat i spowodowało rozpoczęcie 
prac legislacyjnych nad zmianą przepisów dopusz-
czających suplementy diety do obrotu.

Obowiązujące rozporządzenie Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suple-
mentów diety w wykazie form chemicznych witamin 
i składników mineralnych, które mogą być stosowa-
ne w produkcji suplementów diety przedstawia np. 
20 związków wapnia, które mogą być deklarowane 
jako produkt uzupełniający dietę. Wybór właściwe-
go produktu dla konkretnego pacjenta wcale nie 
jest prosty. Winien uwzględniać wszystkie składowe 
sytuacji pacjenta.

Powszechna dostępność suplementów diety 
w obrocie w sklepach ogólnodostępnych stwarza 
duże zagrożenie dla zdrowia pacjentów stosujących 
samoleczenie. Prowadzone kampanie reklamowe 
tych produktów stanowią dla wielu jedyne źródło 
informacji o działaniu i skutkach stosowania suple-
mentów diety.

Znaczącą grupę suplementów diety w obrocie 
stanowią produkty zawierające składniki roślinne 
często egzotyczne, których ilość czy stężenie może 
nie zapewniać deklarowanego efektu fizjologicznego 
lub odżywczego. Nieudokumentowana często ak-
tywność farmakologiczna, niestandaryzowane skład-
niki, brak określenia aktywnych i bezpiecznych dla 
zdrowia dawek, nieopisane interakcje z produktami 
leczniczymi i żywnością, możliwość występowania 
działań niepożądanych czynią produkty tej grupy 
potencjalnie szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.

Czy suplementy diety 
powinny zniknąć z aptek?

W raporcie występuje stwierdzenie, iż plano-
wane są zmiany w kontekście ograniczenia w sprze-
daży aptecznej asortymentu suplementów diety. Za-
przecza to merytorycznemu podejściu do stosowa-
nia suplementów diety. Aptekarz w swojej praktyce 
jest jedyną osobą, która może doradzić stosowanie 
suplementów diety w sytuacji gdy pacjent nie jest 
prowadzony przez lekarza. Rola edukacyjna apte-
karzy jest znacząca, ale niewykorzystywana. Apteka 
winna prowadzić edukację w zakresie profilaktyki 
i zachowań prozdrowotnych. Jest to potencjał nie-
wykorzystany. Winno to znaleźć miejsce w zakresie 
świadczenia usług farmaceutycznych i zostać wy-
cenione jak każde działanie w ochronie zdrowia. ■

dr n. farm. Jan Szuszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Katedra Biofarmacji
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Podstawową funkcją układu moczowego jest 
utrzymywanie homeostazy stężenia wody 
i elektrolitów w ustroju. Nerki odpowiedzialne 

są zaś za wytwarzanie moczu, który zawiera odpado-
we produkty przemiany materii, w tym związki azo-
towe jak mocznik i kwas moczowy, nadmiar jonów 
oraz niektóre ze stosowanych leków. Przechowywany 
jest w pęcherzu i wydalany w procesie oddawania 
moczu (mikcji). 

Co ciekawe, przez obie nerki przepływa w cią-
gu doby około 1500 litrów krwi, z której wskutek 
procesu filtracji wytwarza się w kłębuszkach około 
150 litrów pierwotnego moczu. Zwrotne wchłanianie 
w kanalikach nerkowych zatrzymuje 99% składni-
ków moczu pierwotnego. W rezultacie nerki mimo 
ogromnej pracy filtracyjnej wydalają na dobę tylko 
około 1,5 litrów moczu ostatecznego. 

Ponadto nerki są odpowiedzialne za wytwa-
rzanie i wydzielanie erytropoetyny, hormonu sty-
mulującego tworzenie krwinek czerwonych. Nerki 
stymulują również wytwarzanie i wydzielanie reni-
ny, istotnego enzymu uczestniczącego w regulacji 
ciśnienia krwi. Ich rolą jest także synteza aktywnej 
witaminy D [1,25(OH2)D], która zwiększa m.in. wchła-
nianie wapnia w ustroju. Reasumując, zdecydowanie 
więc prawidłowe funkcjonowanie układu moczowe-
go w istotny sposób wpływa na sprawność i wydol-
ność czynnościową całego organizmu człowieka. 

Jedną z często występujących chorób nerek 
jest kłębuszkowe zapalenie nerek. Szczególna ranga 
kłębuszkowych zapaleń nerek (KZN) wynika z fak-
tu, że zapadają na nie w znacznym odsetku osoby 
w młodym i średnim wieku. W wielu przypadkach 
przyczyna występowania związana jest z uszkodze-
niem kłębuszków przez kompleksy immunologiczne 
wytworzone po przejściowym zakażeniu bakteryj-
nym, ale także pojawienie się KZN może być skut-
kiem wpływu innych chorób jak toczeń, zakaźne 
zapalenie wsierdzia, malaria czy działania leków 
(penicylaminy, diamorfiny). 

Podczas występowania kłębuszkowego za-
palenia nerek, w obrębie kłębuszków nerkowych 
w ciągu 2-3 tygodni gromadzą się komórki zapalne 
(limfocyty i leukocyty) i białka krwi (przeciwciała), co 
pobudza prawidłowe komórki kłębuszka do namna-
żania się. Gdy proces zapalny jest przewlekły, kłę-
buszek nerkowy z czasem ulega zwłóknieniu i staje 
się nieczynny. Jeśli większość kłębuszków przestaje 
pracować, pojawia się niewydolność nerek. 

Charakterystyczne objawy zależne są od typu 
choroby (rozlane rozplemowe, ogniskowe rozple-
mowe błoniaste czy GN z minimalnymi zmianami) 
i mogą obejmować odpowiednio krwiomocz, białko-
mocz. Ponadto dołączają się osłabienie, utrata łak-
nienia, nudności, wymioty, bóle głowy, senność, apa-
tia, ciemne zabarwienie moczu. Ostra postać choroby 
często kończy się pełnym wyzdrowieniem, jednak 
czasami może przejść również w postać przewlekłą. 

W ostrym zapaleniu kłębków nerkowych 
stosowana dieta powinna mieć za zadanie odcią-
żyć chory narząd. Leczenie dietetyczne polega na 
wyeliminowaniu produktów i potraw zawierających 
sól ( jak marynaty, wszystkie produkty przetworzone, 
solone śledzie, konserwy mięsne i warzywne, wędli-
ny typu kabanosy, solone ogórki, pikle, korniszony, 
musztardę, ocet, pieprz, paprykę, curry), ze względu 
na obrzęki i występujące nadciśnienie. 

Jeżeli w przebiegu choroby występuje ską-
pomocz, wówczas należy podawać płyny w ilości 
proporcjonalnej do moczu dodając około 500 ml 
na inne sposoby wydalania (wydychanie, wydalanie 
przez skórę, kał). Zalecane jest stosowanie niskoso-
dowej diety łatwo strawnej z ograniczeniem ilości 
białka do 0,30-0,50g/kg masy ciała. Wysokie stężenie 
białka nasila proces filtracji, co może prowadzić do 
uszkodzeń nerki. 

Ograniczyć powinno się również podaż fo-
sforu, potasu i produktów mlecznych. Polecana jest 
dieta węglowodanowo-tłuszczowa. Z zalecanych 
pokarmów wymienić należy kleiki z ryżu, sucharki, 
bułkę pszenną, niewielką ilość przecierów owoco-
wych, ziemniaków z masłem. W miarę powrotu do 
zdrowia dietę wzbogaca się w inne składniki. Żywie-
nie w przewlekłym kłębkowym zapaleniu nerek - czyli 
w momencie, gdy dochodzi do zeszkliwienia i zaniku 
kłębków nerkowych, a miejscu kłębków występuje 
rozrost tkanki łącznej prowadzący w  konsekwencji 
do mocznicy - zależy głównie od dobowego bilansu 
płynów, stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy 
krwi. 

W diecie, w celu zmniejszenia retencji wody 
w organizmie, ogranicza się do minimum sól kuchen-
ną. Zmniejsza się także podaż białka (u dorosłych 
0,8-0,4 g/kg m.c., dzieci 1,0 g/kg m.c.). Produkty jak 
mięso, podroby, ryby nie są polecane w większych 
ilościach. Zalecana natomiast jest żywność alkali-
zująca mocz, czyli warzywa i owoce (ze względu na 
bogactwo potasu – do 0,5 kg dziennie). Energetyczne 
potrzeby organizmu uzupełniane są przez węglo-
wodany i łatwo strawne tłuszcze. 

Często, w zależności od indywidualnych pre-
dyspozycji chorego pomocne są potrawy półmięsne 
i jarskie jak: budynie, makaron z warzywami i mię-
sem, kluski z nadzieniem, risotto. Zwracać należy 
uwagę na fakt, że wody mineralne często obfitują 
w sód. Zalecane jest więc picie wód źródlanych. 

Kolejną chorobą, w której przebiegu lecze-
nie żywieniowe pełni ważną rolę jest kamica nerko-
wa. Stanowi ona jedno z najczęściej występujących 
schorzeń na świecie. Choruje na nią 5-20% całej 
populacji. Jest chorobą polegającą na wytwarzaniu 
i zaleganiu złogów (zwanych potocznie kamienia-
mi) w drogach odprowadzających mocz, zarówno 
w nerkach, jak i poza tym narządem. W zależności 
od rodzaju substancji chemicznej tworzącej te zło-
gi rozróżniamy kamice: szczawianowo-wapniową, 
fosforanowo-wapniową, moczanową, fosforanowo-

Dieta w wybranych 
schorzeniach 
układu moczowego
Choroby układu moczowego dzielą się najogólniej na choroby nerek 
i choroby dróg moczowych. Układ moczowy składa się z dwóch nerek, 
dwóch moczowodów (przewodów o długości około 25-30 cm, średnicy 
3 mm), prowadzących mocz z nerek do pęcherza moczowego, pęcherza 
moczowego, gdzie jest zbierany i okresowo przechowywany mocz i cewki 
moczowej przez którą mocz przepływa z pęcherza moczowego na ze-
wnątrz. 

►



Wszechnica aptekarska

28 Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018 29Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018

Wszechnica aptekarska

-magnezowo-amonową (struwitową), cystynową 
i ksantynową. 

Dieta zależna jest od rodzaju kamicy. Jed-
nak do ogólnych zaleceń podczas występowania 
tej choroby zaliczyć należy m.in. zwiększoną, do 
ponad 2 litrów na dobę podaż płynów. Powinno 
spożywać się wody stołowe, wodę przegotowaną, 
napar z brzozy, melisy czy słabą herbatę. Płyny na-
leży podawać tuż przed snem, gdyż rozcieńczają 
mocz w godzinach nocnych. Bezwzględnie należy 
ograniczyć spożycie soli kuchennej oraz wszystkich 
przetworów z dodatkiem soli (kiszonki, konserwy). 
Niepożądane w diecie są także produkty stanowiące 
źródło kwasu szczawiowego jak szczaw, szpinak, 
rabarbar, szparagi, rodzynki czy boćwina. Nie należy 
także ujmować w jadłospisie przypraw, potraw typu 
instant i artykułów z glutaminianem sodu. 

W przebiegu kamicy szczawianowo-wap-
niowej trzeba wyeliminować spożycie produktów 
bogatych w kwas szczawiowy. Ogranicza się wów-
czas ilość tego związku dostarczanego z zewnątrz, 
ale i tak nie można zmniejszyć tworzenia się jego 
soli wewnątrz organizmu. W diecie należy zwięk-
szyć spożycie magnezu, fosforanów i cytrynianów, 
ograniczyć zaś podaż białka zwierzęcego. Zaleca 
się gotowanie potraw, duszenie, pieczenie w foli 
lub pergaminie, smażenie bez tłuszczu. Należy spo-
żywać mięso, ryby, drób oraz duże ilości płynów. 
U chorych cierpiących na kamicę moczanową zaleca 
się stosowanie diety mleczno-jarskiej alkalizującej 
mocz (kamienie moczanowe łatwiej rozpuszczają się 
w moczu o odczynie alkalicznym). Chorzy powinni 
spożywać głównie potrawy przygotowane z mąki, 
warzyw, owoców, mleka i produktów mlecznych. 
Zupy należy przyrządzać na wywarach z warzyw. Aby 
zmniejszyć zawartość kwasu moczowego w moczu 
należy ograniczyć spożycie związków purynowych 
obecnych m.in. w wyrobach mięsnych, z dodatkiem 
grzybów. 

Dzienną porcję mięsa i wędlin należy ograni-
czyć do 100-150g. Ponadto wypada również zwięk-
szyć podaż płynów do ponad 2 litrów na dobę. W ka-
micy struwitowej powinno się spożywać pokarmy 
zakwaszające mocz jak mięso, ryby, wędliny, pie-
czywo, kasze makarony, masło a ograniczyć należy 
strawę alkalizującą (mleko i jego przetwory, warzywa, 
owoce, ziemniaki). Zalecane jest zwiększenie ilo-
ści płynów w diecie (zaleca się picie wody o małej 
zawartości wapnia) oraz magnezu (np. kukurydza) 
i cytrynianów (soki owocowe, owoce). Ograniczyć 

powinno się spożycie soli oraz produktów bogatych 
w wapń, fosforany i szczawiany. 

Dieta w kamicy cystynowej opiera się nato-
miast na sukcesywnym eliminowaniu z jadłospisu 
aminokwasu siarkowego (cystyny), który występu-
je w produktach nabiałowych. Dodatkowo należy 
zwiększyć podaż płynów do 3 litrów na dobę, oraz 
wzbogacić jadłospis o produkty bogate w witaminę 
B6 (drożdże, kiełki pszenicy, strączkowe, orzechy). 

Dieta w kamicy ksantynowej jest zaś tożsama 
z dietą w kamicy moczanowej. Zwiększyć winno się 
podaż płynów oraz produktów alkalizujących mocz. 

Odmiedniczkowe zapalenie nerek to kolejna 
z chorób układu moczowego. Jest ona spowodo-
wana procesem zapalnym toczącym się w górnym 
odcinku układu moczowego. Choroba ta wywołana 
jest najczęściej przez patogeny dostające się do 
nerek, zwykle drogą wstępującą. Podczas choroby 
nerki są jeszcze czynnościowo wydolne i nie ist-
nieje wyraźna potrzeba wprowadzana większych 
restrykcji dietetycznych. Zaleca się jednak pokar-
my lekkie, łatwostrawne, bogate w witaminy jak 
owoce, soki owocowo-warzywne, surówki. Z diety 
wyeliminować należy używki. Przyprawy powinno 
się spożywać w ograniczonej ilości, ze względu 
na fakt, że wydalane przez nerki olejki eteryczne 
z tych produktów wzmagają trudności w oddawaniu 
moczu. Podczas przewlekłego odmieniczkowego 
zapalenia nerek, w momencie uszkodzenia czynno-
ści kanalików nerkowych występuje wielomocz, co 
może w konsekwencji prowadzić do utraty z ustroju 
chlorku sodu i potasu. Wówczas przyjmować należy 
soki owocowo-warzywne jak pomidorowy czy też 
śliwkowy. W takim przypadku pożądana jest dieta 
węglowodanowa, tłuszczowa z nieznacznym ogra-
niczeniem białka.

Niewydolność nerek jest stanem chorobo-
wym na który coraz częściej zapadają mieszkańcy 
Europy. W przebiegu choroby charakterystyczna jest 
utrata zdolności nerek do oczyszczania organizmu 
z toksycznych produktów przemiany materii, wyda-
lania wody oraz kontroli równowagi wewnątrzustro-
jowej (homeostazy). Objawami niewydolności są wy-
raźna zmiana objętości wydalanego moczu lub jego 
brak, narastanie objawów mocznicowego zatrucia 
organizmu oraz, na skutek zaburzeń metabolicznych, 
nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych. 

Niewydolności nerek zwykle towarzyszy 
nadciśnienie i bardzo często – przewodnienie. Dwa 
główne rodzaje niewydolności nerek to niewydol-

ność ostra i niewydolność przewlekła. Ostra nie-
wydolność to nagłe i ciężkie obniżenie się szybko-
ści przesączania kłębuszkowego co prowadzi do 
zmniejszenia funkcji nerek, które, jeśli podejmie się 
właściwe leczenie często cofa się w trackie dni lub 
tygodni. 

Wyróżnia się trzy postacie niewydolności 
ostrej - przednerkowa, nerkowa i pozanerkowa. 
Przebieg kliniczny najprościej ujmując składa się 
z czterech etapów, mianowicie:

•	 I okres początkowy - od zadziałania czynnika 
do wystąpienia bezmoczu czy też skąpo-
moczu, 

•	 II okres, gdy występuje skąpomocz czy bez-
mocz, 

•	 III okres wielomoczu, 
•	 IV okres - ustępowania izotermii - powrotu 

do zdrowia. 

Żywienie podczas występowania ostrej nie-
wydolności nerek jest bardzo istotną składową le-
czenia. Sposób żywienia zależy od wielu czynników 
takich jak stan odżywienia, współistniejące scho-
rzenia, stopień uszkodzenia nerek. Dieta jest więc 
ustalana indywidualnie. 

W okresie skąpomoczu i bezmoczu, by nie 
doprowadzić do przewodnienia organizmu ogra-
nicza się płyny, sód, potas i fosforany. Natomiast 
podczas wczesnego wielomoczu powinno się pić 
dużo płynów. Ponadto w tym stadium należy uzu-

pełniać elektrolity (chlorek sodu, chlorek potasu). 
W stadium, kiedy nerki zaczynają zagęszczać mocz 
(IV okres) białko dawkuje się do granic tolerancji 
przez pacjenta. Podczas powrotu do zdrowia winny 
w jadłospisie znaleźć się odpowiednie ilości wita-
min i składników mineralnych. U większości cho-
rych w przebiegu choroby niezbędne jest żywienie 
pozajelitowe. 

Do przewlekłej niewydolności nerek (inaczej 
zwanej Przewlekłą Chorobą Nerek – PChN) dochodzi 
natomiast w momencie utraty rezerwy nerkowej, 
kiedy nieodwracalnemu uszkodzeniu uległo blisko 
75% nefronów. Podczas trwania choroby wyróżnia 
się 4 okresy: 

•	 niewydolność utajona, 
•	 niewydolność wyrównana, 
•	 niewydolność niewyrównana, 
•	 niewydolność schyłkowa (mocznica). 

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością 
nerek interwencja żywieniowa musi gwarantować 
odpowiednią podaż składników odżywczych. Ma 
ona wówczas bardzo istotne znaczenie w utrzymaniu 
stanu zdrowia. Dieta więc ustalana jest indywidualnie 
i zależny głównie od upośledzenia czynności nerek. 
By zapobiec niedożywieniu zapotrzebowanie ener-
getyczne utrzymywane powinno być na poziomie 
ok. 2000-2500 kcal/dobę. Dawkowanie właściwych 
ilości energii z węglowodanów i tłuszczów chroni 
przed rozpadem białka ustrojowego i narastaniem 

►
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mocznika we krwi. Podstawą jadłospisu jest ogra-
niczenie białka i fosforanów - oddala to leczenie 
dializacyjne. 

Podaż białka musi być dopasowana do aktu-
alnego klirensu nerek. Tłuszcze natomiast nie muszą 
być ograniczane. Zaleca się jednak podaż tłuszczów 
roślinnych oraz ryb. Z diety należy wyeliminować 
również wszystkie produkty zawierające sód. Reten-
cję fosforanów w organizmie zmniejsza się poprzez 
minimalizowanie ilości podaży produktów stanowią-
cych jego rezerwuar. Mowa tu np. o serach topio-
nych, żółtych, żółtkach jaj, mleku, mięsie, roślinach 
strączkowych. U chorych w trakcie choroby, na wnio-
sek lekarza lub dietetyka należy suplementować ak-
tywną formę witaminy D i preparatów wapniowych. 

Przy skąpomoczu ogranicza się potas, czyli 
m.in. chodzi tu o unikanie jedzenie suszonych owo-
ców, bananów, awokado, pomidorów, ziemniaków. 
Można zastosować podwójne gotowanie bez soli. 
Przed gotowaniem moczy się produkt przeznaczony 
do przetworzenia na około 30 minut, przepłukuje 
kilkukrotnie i dopiero prowadzi właściwą obróbkę 
wodno-termiczną. Skutkuje to stratami potasu na 
poziomie od 30-60% – warzywa, 50% mięso, 30-35% 
kasza, ryż, makaron. 

W literaturze spotka się twierdzenie, że zale-
cenia żywieniowe są różne dla odmiennych okresów 
przebiegu choroby. I tak, w: 

•	 I okresie – brak ograniczeń dietetycznych, 
•	 w II okresie – ograniczenie białka i fosforu, 

suplementowanie witaminy D, 
•	 w III okresie zalecana jest niskosodowa, ni-

skobiałkowa i niskopotasowa dieta. 
•	 w IV okresie ograniczenia dotyczą natomiast 

podaży białek, sodu, fosforu, potasu wraz 
z dodawaniem ketokwasów aminokwasów 
egzogennych. 
Bardzo ważne jest, by podczas dializoterapii 

bezwzględnie przestrzegać wytycznych co do in-
dywidualnego jadłospisu, pamiętając, że właściwa 
dieta będzie wpływać na prawidłowy przebieg dia-
liz, dobre samopoczucie, poprawę funkcji narządu 
i profilaktykę możliwych chorób współistniejących.

Jak wynika z powyższego tekstu, u osób cier-
piących na schorzenia układu moczowego, w tym 
szczególności choroby nerek dieta stanowi bardzo 
istotny element planu leczenia, a edukacja w zakresie 
żywienia wydaje się być nieodzownym elementem 
terapii. Istotne z punktu widzenia pacjenta wydają się 
również wskazówki dietetyczne, a także informacje 

na temat czynników pozwalających na ograniczenie 
rozwoju choroby. Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
wyznaczniki co do jadłospisu są zmieniane w razie 
pogorszenia się stanu zdrowia. Stąd też wskazówek 
nigdy nie należy traktować jako wyznaczników pod-
czas całej terapii. Odwrotnie – bezwzględnie należy 
kontrolować ogólny stan odżywienia, wykonując sy-
stematycznie badania. Stąd też coraz częściej lekarze 
prowadzący kierują pacjenta z chorobami układu 
moczowego do wyspecjalizowanego dietetyka, który 
pomaga w indywidualnym doborze odpowiednich 
ilości pokarmów, w razie zmian w czasie choroby 
wyjaśnia także kroki, jakie trzeba wprowadzić do 
diety oraz pomaga dobrać odpowiednie dla danej 
sprawności organizmu pokarmy. Wówczas to rów-
nież zbilansowana w diecie podaż składników od-
żywczych, minerałów, witamin dostosowana jest do 
zmieniającego się w zależności od zaawansowania 
choroby zapotrzebowania organizmu pacjenta. ■

mgr Kinga Stawarczyk
Zakład Botaniki,

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii,
Uniwersytet Rzeszowski

mgr Michał Stawarczyk
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Produkcja oraz prawidłowy poziom hormo-
nów tarczycy uzależniony jest od podwzgó-
rza i przysadki mózgowej znajdujących się 

w mózgu. Kluczowe znaczenie ma podwzgórze, gdyż 
wytwarza hormon zwany tyreoliberyną, który z kolei 
pobudza przysadkę mózgową do syntezy innego 
hormonu – tyreotropiny (TSH). TSH natomiast, wpły-
wa na komórki tarczycy inicjując produkcję docelo-
wych hormonów tarczycy T3 i T4. Pomiędzy pod-
wzgórzem, przysadką mózgową i tarczycą istnieje 
bardzo ścisła zależność mająca wpływ na poziom 

hormonów. Hormony tarczycy odgrywają w niej 
największą rolę, gdyż „potrafią regulować swój po-
ziom w organizmie”, hamując wydzielanie zarówno 
hormonu tyreoliberyny, jak i TSH. Ten specyficzny 
mechanizm wewnętrznej regulacji poziomu hormo-
nów tarczycy nazywany jest sprzężeniem zwrotnym. 
Stąd też podwyższone stężenie hormonów tarczycy 
powoduje zmniejszenie uwalniania TSH przez przy-
sadkę, a w przypadku niedoboru hormonów – sty-
muluje produkcję TSH [1]. Dzięki takiemu precyzyj-
nemu mechanizmowi, zapewniona jest odpowiednia 

Opieka farmaceutyczna  
u osób z niedoczynnością 
tarczycy
Tarczyca jest niewielkim narządem położonym u podstawy szyi, zaliczanym 
do gruczołów wydzielania wewnętrznego [1]. Zbudowana jest z dwóch 
płatów bocznych (prawego i lewego) połączonych ze sobą wąską cieśnią 
[2]. Tarczyca odpowiada za wytwarzanie i uwalnianie dwóch hormonów: 
trijodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4). Hormony te nie tylko regulują funk-
cję większości tkanek organizmu, ale przede wszystkim wpływają na me-
tabolizm naszego organizmu, gospodarkę wapniowo-fosforanową oraz  
termogenezę [1, 2].

►

►
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czynność tarczycy, gwarantująca optymalna ilość jej 
hormonów.

W przypadku, gdy tarczyca produkuje za mało 
hormonów w stosunku do potrzeb organizmu do-
chodzi do zaburzenia zwanego niedoczynnością 
tarczycy [1].

Do najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy 
w Polsce zalicza się: 

•	 Przewlekłe autoimmunologiczne (lim-
focytowe) zapalenie tarczycy – chorobę 
Hashimoto. Jest to choroba o podłożu auto-
immunologicznym, wywołana przez własne 
przeciwciała, w której dochodzi do powsta-
wania niebolesnego zapalenia w tarczycy, 
prowadzącego do zmniejszenia produkcji 
hormonów, a tym samym do powolnego 
wyniszczenia tarczycy;

•	 Stan po operacyjnym usunięciu płata lub 
całej tarczycy. Operacja tarczycy może być 
przeprowadzona z różnych powodów (wole 
guzkowe, choroba Gravesa i Basedowa, rak 
tarczycy). W wyniku usunięcia całej tarczycy 
dochodzi do trwałej, nieodwracalnej niedo-
czynności tarczycy. Brak tarczycy powoduje 
brak syntezy naturalnych jej hormonów. Sto-
pień niedoczynności tarczycy w przypadku 
usunięcia części tarczycy (np. jednego płata) 
zależy od zakresu operacji [1];

•	 Stan po leczeniu jodem promieniotwór-
czym (tzw. jodowanie). Leczenie jodem 
promieniotwórczym ( jodem radioaktywnym; 
131I) może być zastosowane z różnych po-
wodów (np. wole guzkowe nadczynne, cho-
roba Gravesa i Basedowa).

Do mniej częstszych przyczyn należą:

•	 polekowa niedoczynność tarczycy – szcze-
gólnie po amiodaronie – leku stosowanym 
w zaburzeniach rytmu serca oraz po inter-
feronie α (leczenie nowotworów, WZW typu 
B, C);

•	 wtórna niedoczynność tarczycy w przebiegu 
chorób przysadki;

•	 inne zapalenia tarczycy (np. poporodowe 
zapalenie tarczycy, podostre zapalenie tar-
czycy) – w tych przypadkach niedoczynność 
może mieć przebieg przemijający [1, 2].

Niedoczynność tarczycy występuje prawie 5 
raz częściej u kobiet niż u mężczyzn. Szacuje się, że 
na niedoczynność tarczycy choruje aż 1-6% osób 
do 60-tego roku życia, a częstość występowania tej 
dolegliwości wzrasta z wiekiem. Szczególnie nara-
żone na zaburzenia tarczycy są osoby, u których 
w rodzinie wystąpiły epizody tarczycowe. Podłoże 
genetyczne ma bowiem ogromne znaczenie w przy-
padku złej pracy tarczycy.

Niezbędne badania 
w diagnozowaniu i monitorowaniu 
leczenia niedoczynności tarczycy

W celu rozpoznania niedoczynności tarczycy 
stosuje się oznaczenie stężenia hormonu tyreotro-
powego (TSH). Badanie to jest jednym z najlepszych 
i pozwala wykryć nawet bezobjawową niedoczyn-
ność tarczycy. Jednakże otrzymanie wyniku TSH 
nieco poniżej normy nie przesądza jednocześnie 
o rozpoznaniu niedoczynności tarczycy. Niekiedy 
wynik ten jest „zafałszowany” np. zdrowieniem or-
ganizmu po infekcjach. W takim wypadku można 
zweryfikować rozpoznanie choroby tarczycy innymi 
badaniami, np. USG czy badaniem przeciwciał lub 
poczekać 2-4 tygodnie, aż organizm zregeneruje się 
i ponownie wykonać badanie TSH.

Badanie USG stanowi dobrą metodę odróżnia-
jącą zapalenie tarczycy od innych jej chorób. Zmiany 
zapalne w tarczycy charakteryzują się hipoechoge-
nicznym albo niejednorodnym miąższem oraz nie-
kiedy wzmożonym przepływem krwi. W przypadku 
wątpliwości czy też upewnienia się co do diagnozy, 
pomocne jest wykonanie badania w kierunku prze-
ciwciał – przeciwko peroksydazie tarczycowej aTPO, 
anty-TPO oraz przeciwciał przeciwko receptorowi 
TSH – TRAb. 

Wysoka wartość przeciwciał przeciwko perok-
sydazie tarczycowej (aTPO), inaczej tyreoperoksyda-
zie, jest czynnikiem charakterystycznym dla zapalenia 
tarczycy typu Hashimoto. W przypadku tej choroby 
wartość stężenia przeciwciał aTPO dochodzi do kilku 
tysięcy, podczas gdy norma z reguły ma wartość 
dwucyfrową. Wysokie miano przeciwciał występuje 
niekiedy u osób, u których zdiagnozowano chorobę 
Gravesa i Basedowa. W przypadku choroby Gravesa 
i Basedowa występuje również zwiększone stężenie 
przeciwciał przeciwko receptorowi TSH (TRAb) [3].

►
Wykrycie zaburzeń przeciwciał może być syg-

nałem świadczącym o zaburzeniach układu immu-
nologicznego (odpornościowego). Nieprawidłowości 
te mogą mieć zróżnicowane nasilenie, mogą być 
także bezobjawowe. Z drugiej jednak strony nale-
ży pamiętać, że oznaczenie miana przeciwciał jak 
również zwiększone ich stężenie, nie jest jedynym 
i wystarczającym wskaźnikiem zarówno diagnozy 
jak i choroby.

Jeżeli podczas USG lekarz natrafi na „podejrza-
ne” miejsce na tarczycy (np. guzek) wówczas zleca 
wykonanie kolejnego badania – biopsji tarczycy. Po-
lega ono na nakłuciu bardzo cienką igłą „podejrza-
nego” miejsca pod kontrolą USG (aspiracyjna cien-
koigłowa celowana biopsja – BACC). Dzięki nakłuciu 
otrzymuje się materiał z badanej struktury, głównie 
komórki tarczycy, który jest potrzebny do wykonania 
badania cytologicznego (mikroskopowego) [4, 9].

Biopsja pozwala na:
•	 wykrycie niektórych rodzajów zapaleń tar-

czycy;
•	 wykrycie zmiany, która może być procesem 

złośliwym;
•	 wykluczenie procesu złośliwego – dzięki 

temu można podjąć decyzję o zaniechaniu 
leczenia operacyjnego;

•	 wykrycie procesu złośliwego, w konsekwencji 
pozwala podjąć decyzję o leczeniu opera-
cyjnym;

•	 niekiedy opróżnia zmianę z płynu, przez co 
można uzyskać zmniejszenie jej wymiarów [4].

Oprócz „typowych” badań tarczycy wskazane 
jest również wykonanie RTG klatki piersiowej, EKG 
– badanie pracy serca oraz sprawdzenie stężenia 
cholesterolu całkowitego we krwi i jego frakcji LDL 
oraz trójglicerydów. 

Jakie dolegliwości mogą wystąpić 
w przypadku niedoczynności 

tarczycy?

Objawy ogólne:
•	 spowolnienie umysłowe i ruchowe, upośle-

dzenie pamięci i sprawności intelektualnej;
•	 przewlekłe zmęczenie, apatia, nadmierna 

senność, szybkie męczenie się;
•	 ciągłe uczucie zimna;

•	 wzrost masy ciała pomimo zmniejszonego 
apetytu – najczęstszą przyczyną jest spadek 
przemiany materii i zużycia tlenu;

•	 podwyższony poziom cholesterolu – wzrost 
ryzyka miażdżycy;

•	 obrzęki – obrzęk podskórny (śluzowaty), któ-
ry powstaje w wyniku zatrzymywania wody 
w organizmie [3].

Inne objawy:
•	 wole proste;
•	 sucha i swędząca skóra, niekiedy atopowe 

zapalenie skóry;
•	 spadek potliwości;
•	 spowolnienie pracy serca, niskie tętno i ciś-

nienie krwi;
•	 zaburzenia rytmu serca, niekiedy arytmia;
•	 słabe, łamliwe, wypadające włosy;
•	 zaparcia;
•	 osłabienie siły mięśniowej, męczliwość, bóle 

i niekiedy obrzęk stawów szczególnie nad-
garstkowych i kolanowych;

•	 zmniejszenie wydalania wody z organizmu, 
spadek ilości oddawanego moczu;

•	 niekiedy chrypa, zmiana tonu głosu;
•	 obrzęk twarzy;
•	 depresja, niestabilność emocjonalna;
•	 hiperprolaktynemia;
•	 obniżona odporność, podatność na infekcje;
•	 zaburzenia miesiączkowania, poronienia, nie-

płodność, spadek libido, zaburzenia wzwodu;
•	 osłabienie lub utrata słuchu;
•	 przerost serca prowadzący do niewydolności 

krążenia;
•	 gromadzenie się płynu w worku osierdzio-

wym lub jamie otrzewnej (wodobrzusze);
•	 śpiączka hipometaboliczna – występuje 

w skrajnych przypadkach i jest stanem za-
grożenia życia; często towarzyszy jej hipoter-
mia (temperatura ciała spada poniżej 36oC), 
następuje spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
spowolnienie pracy serca i niedotlenienie [3].

Leczenie niedoczynności tarczycy

Leczenie niedoczynności tarczycy polega na 
ciągłym zażywaniu hormonów tarczycy. Jeśli przy-
czyną jest niedobór jodu – preparatów jodu. Jednym 
z preparatów zawierających jod jest jodek potasu 
występujący na przykład w preparacie Jodid. Nato-
miast najczęściej zażywanym hormonem tarczycy 
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jest lewotyroksyna (T4) stosowana w zróżnicowa-
nych dawkach, w ilościach mikrogramowych (µg) 
i dostępna w lekach takich jak Euthyrox oraz Letrox 
( jako sól sodowa lewotyroksyny). Sól sodowa le-
wotyroksyny występuje w postaci tabletek doust-
nych i działa identycznie, jak naturalnie wytwarzany 
hormon tarczycy (T4) [6, 8]. Preparaty te stosuje się 
w pojedynczej dawce rano, najlepiej 20-30 minut 
przed posiłkiem. Podobną skuteczność mają leki za-
żywane tuż przed snem, ale co najmniej 2 godziny 
po posiłku. 

Lewotyroksyna w dużym stopniu wiąże się ze 
specyficznymi białkami transportowymi – stopień 
wiązania z białkami wynosi 99,7%. Niekiedy leczenie 
hormonem tarczycy rozpoczyna się od małych da-
wek, a następnie zwiększa się je stopniowo co 2-4 
tygodnie, aż do uzyskania pełnej zaleconej przez 
lekarza dawki. Podczas leczenia lewotyroksyną na-
leży systematycznie kontrolować stężenie TSH (co 
3-6 miesięcy) we krwi. Szczególne monitorowanie 
leczenia powinno być prowadzone: u dzieci, kobiet 
w ciąży, dzieci w okresie dojrzewania oraz kobiet 
w wieku menopauzalnym i pomenopauzalnym za-
grożonych zwiększonym ryzykiem osteoporozy [6].

Przeciwskazaniami do leczenia lewotyroksyną są: 

•	 Nadwrażliwość na substancję czynną oraz na 
jakąkolwiek substancję pomocniczą zawar-
tą w leku. Szczególną uwagę należy zwrócić 
przy stosowaniu Euthyroxu ze względu na 
to, iż zawiera on laktozę – stąd należy sto-
sować go ostrożnie lub całkowicie odstawić 
u osób z dziedziczną nietolerancją galaktozy, 

niedoborem laktazy typu Lapp (nietoleran-
cja laktozy) lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy. Można wówczas zamienić Euthyrox 
na inny lek – np. Letrox, który laktozy nie 
zawiera.

•	 Nieleczona nadczynność tarczycy, niezależ-
nie od etiologii.

•	 Nieleczona niedoczynność przysadki.
•	 Nieleczona niedoczynność kory nadnerczy 

– w pierwszej kolejności należy zastosować 
hydrokortyzon, a dopiero później można po-
dać hormony tarczycy.

•	 Ostre zapalenie mięśnia sercowego.
•	 Zawał serca.
•	 Ostre zapalenie serca.
•	 Jednoczesne stosowanie lewotyroksyny 

i leku tyreostatycznego u kobiet w ciąży [7, 8].

Przed rozpoczęciem leczenia hormonami 
tarczycy należy wykluczyć następujące choroby lub 
rozpocząć ich leczenie. Należą do nich: dławica pier-
siowa, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, 
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń, niedoczyn-
ność przysadki, niedoczynność kory nadnerczy oraz 
autonomiczna czynność tarczycy. W przypadku do-
legliwości sercowych i zaburzeń rytmu z tachykar-
dią należy unikać nawet najmniejszej nadczynności 
tarczycy indukowanej lekami, w tym lewotyroksyny. 

Terapię należy również ostrożnie prowadzić 
u osób w wieku podeszłym, chorych na cukrzycę 
i moczówkę prostą. Leczenie hormonami tarczycy 
należy prowadzić bez przerwy i zgodnie z zalecenia-
mi lekarza. Lewotyroksyna również może być stoso-
wana bezpiecznie w ciąży i podczas karmienia pier-
sią. Co więcej, w czasie ciąży zapotrzebowanie na 
lek może być nawet większe, stąd często endokry-

nolog zwiększa dawkę leku w tym okresie. Konse-
kwencją braku tyroksyny w życiu płodowym i po 
urodzeniu, jest wole oraz trwałe uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowego i powstanie 

kretynizmu u dziecka [11]. 

W czasie laktacji lewotyroksyna 
jest wydzielana do mleka matki, ale 

stężenie leku jest zbyt małe, aby 
mogło spowodować nad-

czynność tarczycy lub 
zahamować wydziela-
nie TSH u dziecka [5]. 

►
Dawkę leku ustala się na podstawie wykona-

nych badań i wyników hormonalnych – głównie TSH. 
Leczenie lewotyroksyną niedoczynności tarczycy 
z reguły trwa do końca życia. Zmieniana jest jedynie 
przez lekarza dawka leku. Równocześnie podczas 
leczenia należy kontrolować wagę ciała, ciśnienie 
tętnicze krwi, pracę serca (EKG, badanie holterem), 
badanie stężenia cholesterolu, prolaktyny, kalcyto-
niny oraz poziomu wapnia i witaminy D3 [6].

W przypadku prawidłowego stosowania le-
wotyroksyny działania niepożądane występują rzad-
ko. Jednakże, w sytuacji przyjmowania zbyt dużej 
dawki hormonów (przedawkowania), szczególnej 
nadwrażliwości na substancję czynną czy w wyniku 
przewlekłego stosowania różnych dawek lub zbyt 
szybkiego zwiększenia dawki leku, mogą wystąpić 
objawy takie jak zaburzenia rytmu serca (arytmie, 
migotania przedsionków), 

•	 dolegliwości dławicowe (bóle w okolicy serca), 
•	 kołatanie serca, tachykardia, 
•	 bóle głowy, 
•	 osłabienie mięśni, skurcze mięśni, 
•	 uderzenia gorąca, gorączka, 
•	 wymioty, 
•	 zaburzenia miesiączkowania, 
•	 drżenia, bezsenność, 
•	 nadmierna potliwość, 
•	 zmniejszenie masy ciała,
•	 rzekomy guz mózgu.

Lewotyroksyna może wchodzić w interakcje 
z innymi lekami takimi jak:

•	  Leki przeciwcukrzycowe – może ona osłabić 
działanie tych leków, zmniejszając ich stęże-
nie we krwi. Stąd należy podczas leczenia 
niedoczynności tarczycy kontrolować po-
ziom glukozy we krwi i ewentualnie modyfi-
kować dawki leków hipoglikemizujących. Le-
wotyroksyna osłabia także działanie insuliny.

•	 Fenytoina i karbamazepina – mogą wypierać 
lewotyroksynę z połączeń z białkami osocza, 
co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia 
stężenia jej we krwi i dawki. Stąd podczas 
stosowania leków przeciwpadaczkowych 
i hormonów tarczycy należy systematycznie 
kontrolować parametry tarczycy.

•	 Furosemid (duże dawki 250 mg), salicylany 
i klofibrat – także mogą wypierać lewoty-

roksynę z połączeń z białkami, nasilając tym 
samym jej działanie.

•	 Pochodne kumaryny (np. acenokumarol) – 
lewotyroksyna nasila działanie leków prze-
ciwzakrzepowych wypierając je z połączeń 
z białkami, stąd może zwiększać ryzyko 
krwotoku, np. do ośrodkowego układu ner-
wowego lub krwawienia z przewodu pokar-
mowego, szczególnie u osób w podeszłym 
wieku. Dlatego, na początku leczenia należy 
ściśle kontrolować parametry krzepnięcia 
i ewentualnie zmodyfikować ich dawkę [5, 
11, 13].

•	 Leki przeciwwirusowe (inhibitory proteazy, 
np. rytonawir, indynawir) mogą wpływać na 
działanie lewotyroksyny. Stąd należy kontro-
lować parametry tarczycy podczas leczenia.

•	 Leki zawierające glin (środki zobojętniające, 
sukralfat), preparaty żelaza i węglanu wap-
nia – mogą osłabiać działanie lewotyroksy-
ny. W związku z tym produkty zawierające 
lewotyroksynę należy stosować co najmniej 
2 godziny przed podaniem leków zawierają-
cych glin, preparaty żelaza i leki zawierające 
węglan wapnia.

•	 Glikozydy nasercowe – podczas równoległe-
go stosowania ich z lewotyroksyną należy 
zachować szczególną ostrożność. Może być 
również konieczna modyfikacja dawek gli-
kozydów nasercowych.

•	 Sertralina zmniejsza skuteczność lewoty-
roksyny i zwiększa stężenie TSH w surowicy 
krwi.

•	 Amiodaron, środki kontrastujące zawierają-
ce jod – ze względu na dużą zawartość jodu 
amiodaron może indukować nadczynność 
tarczycy lub niedoczynność tarczycy.

•	 Estrogeny – stosowane u kobiet jako środki 
antykoncepcyjne lub u kobiet w okresie me-
nopauzy przyjmujących hormonalną terapię 
zastępczą mogą spowodować zwiększenie 
zapotrzebowania na lewotyroksynę.

•	 Barbiturany i inne leki o mechanizmie dzia-
łania zwiększającym aktywność enzymów 
wątrobowych – mogą zwiększać eliminację 
lewotyroksyny przez wątrobę. 
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►

•	 Produkty zawierające soję – mogą zmniej-
szać wchłanianie lewotyroksyny w jelitach. 
Stąd u osób stosujących dietę bogatą 
w soję, np. wegetarianie, należy zmodyfi-
kować dawkę lewotyroksyny lub unikać pro-
duktów zawierających soję [5-7].

•	 Produkty zawierające błonnik – mogą 
zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny w je-
litach, czego konsekwencją będzie mniejsze 
stężenie lewotyroksyny w organizmie. Stąd 
należy podczas rannego stosowania lewoty-
roksyny unikać spożywania produktów wy-
sokobłonnikowych (np. płatki owsiane, musli, 
suszone śliwki itp.) o tej porze dnia (należy 
zachować co najmniej 2 godzinny odstęp).

Jeżeli przyczyną niedoczynności tarczycy jest 
niedobór jodu (obecnie coraz rzadziej) – stosuje się 
wówczas preparaty jodu. Dostępne są tabletki do-
ustne w dwóch dawkach mikrogramowych (µg) [12].

Suplementacja 
wspierająca leczenie 

niedoczynności tarczycy

Oprócz standardowej farmakologii, w przy-
padku niedoczynności tarczycy często w ramach te-
rapii uzupełniającej lub/i wspomagającej stosuję się: 
witaminę D3, kwasy omega-3, omega-6, omega-9, 
tran, witaminy i minerały oraz zioła tj. ziele karczo-

cha, skrzypu i zielona herbata. Istotne znaczenie ma 
również odpowiednia dieta.

Witamina D3

Witamina D3, jest witaminą rozpuszczalną 
w tłuszczach. W postaci aktywnej pełni w organizmie 
rolę hormonu. Jest niezbędna, gdyż nasz organizm 
nie jest w stanie sam jej syntetyzować, lecz musi 
pozyskiwać ją z pożywienia lub dzięki ekspozycji na 
światło słoneczne. 

W głębszych warstwach ludzkiej skóry wystę-
puje pochodna cholesterolu (7-dehydrocholesterol), 
z którego pod wpływem promieniowania UVB po-
wstaje prowitamina D3. Następnie wskutek ciepła 
powstaje witamina D3 (cholekalcyferol). W wątrobie 
wskutek działania enzymów zostaje on przekształ-
cony do 25-hydroksycholekalcyferolu, którego dzia-
łanie jest 5-krotnie silniejsze od cholekalcyferolu. Ta 
postać z kolei w razie potrzeby transportowana jest 
do nerek, gdzie jest przekształcana w 1,25-dihydrok-
sycholekalcyfediol – który jest najsilniejszą postacią 
witaminy D3.

Najlepszym źródłem witaminy D3 z pożywie-
nia są: tran, ryby (tuńczyk, łosoś, makrela, sardynki), 
jajka oraz suszone grzyby.

Witamina D3 wpływa na odporność organi-
zmu, zapobiega depresji, osteoporozie. Pomaga 
w stabilizacji wagi i poziomu cukru oraz zwiększa 
płodność.

►
Jest ona często zalecana osobom z niedo-

czynnością tarczycy, u których występuje problem 
z nadwagą, przygnębieniem, brakiem sił witalnych 
i chęcią do życia. Ponadto zapobiega chroniczne-
mu zmęczeniu, zmniejsza ryzyko przeziębień i grypy. 
Kłopot z płodnością lub utrzymaniem ciąży często 
występuje u osób z zaburzoną czynnością tarczycy. 
Witamina D3 jest pomocna u kobiet w zaburze-
niach jajeczkowania, a u mężczyzn zwiększa ona 
liczbę plemników w jednostce objętości nasienia. 
Odgrywa także istotną rolę we wchłanianiu wapnia, 
stąd korzystnie wpływa na stan kości zapobiegając 
osteoporozie, szczególnie u osób przewlekle leczo-
nych lewotyroksyną, która zmniejsza poziom tego 
minerału w organizmie. 

Standardowa dawka jaką należy przyjmować 
to 2000 IU (50 µg) witaminy D3 raz dziennie. U osób 
starszych i kobiet w wieku menopauzalnym dawkę 
witaminy można zwiększyć do 4000 IU (100 µg) raz 
dziennie [14].

Kwasy omega-3-6-9 

Kwasy tłuszczowe nienasycone są niezbędne 
do wielu biologicznych procesów zachodzących 
w organizmie człowieka. Nienasycone Kwasy Tłusz-
czowe (NNKT) są kwasami tłuszczowymi, których 
organizm człowieka nie jest w stanie wytworzyć sam, 
dlatego muszą one być dostarczone z pożywieniem. 

Podstawowymi kwasami tłuszczowymi z grupy 
NNKT są:

•	 Omega 3 – kwas alfa-linolenowy (ALA), 
z którego powstaje kwas eikozapentaenowy 
(EPA), a następnie kwas dokozaheksaenowy 
(DHA). Źródłem ALA są pestki dyni, siemię 
lniane, soja, orzechy włoskie, ciemnozielo-
ne warzywa liściaste. EPA i DHA występują 
głównie w rybach i jajach.

•	 Omega 6 – kwas linolowy (LA), z które-
go powstaje kwas γ-linolenowy – GLA. LA 
występuje w nasionach słonecznika, orze-
chach włoskich, pestkach dyni, sezamie, 
siemieniu lnianym. Z kolei źródłem kwasu 
γ-linolenowego są: olej z wiesiołka dwulet-
niego, olej z ogórecznika lekarskiego oraz 
olej z siemienia lnianego.

•	 Omega 9 – kwas oleinowy, to jednoniena-
sycony kwas tłuszczowy i do grupy NNKT 

zaliczany jest warunkowo. Występuje w oliw-
kach, awokado, orzechach ziemnych i ich 
olejach oraz w siemieniu lnianym.

Sucha, łuszcząca i niekiedy skłonna do atopii 
skóra, szczególnie na łokciach i kolanach to częsty 
problem u osób z niedoczynnością tarczycy. Die-
ta bogata w oleje zawierające kwasy omega-3-6-9 
poprawia kondycję skóry łagodząc jej świąd, za-
czerwienienia i suchość. NNKT, a w szczególności 
kwasy omega-3 i omega-9 korzystnie wpływają na 
stan układu sercowo-naczyniowego. Hamują rozwój 
miażdżycy naczyń krwionośnych, zmniejszają ryzy-
ko zaburzeń rytmu serca i zwału serca. Stabilizują 
blaszkę miażdżycową, hamują agregację płytek krwi, 
obniżają poziom trójglicerydów i stabilizują poziom 
cholesterolu. Stąd suplementacja kwasami omega 
3-6-9, u osób z niedoczynnością tarczycy, ma ko-
rzystny wpływ na prawidłową pracę układu sercowo-
-naczyniowego i właściwy poziom cholesterolu. 

U kobiet z zaburzeniami czynności tarczycy 
częstym problemem są bolesne miesiączkowania 
i zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS), któ-
ry związany jest z zachwianiem równowagi hormo-
nalnej. Kwasy omega-3 pomagają złagodzić bóle 
miesiączkowe ze względu na swoje przeciwzapalne 
właściwości (ostatecznym produktem przemiany EPA 
w organizmie są prostaglandyny serii 3, które mają 
działanie przeciwzapalne) i znaczenia w produkcji 
hormonów płciowych. Z kolei kwasy omega-6 są 
„złotym środkiem” na leczenie PMS. W toku prze-
mian LA powstają prostaglandyny, substancje po-
dobne do hormonów kontrolujące szereg funkcji 
fizjologicznych, także produkcje hormonów i prze-
wodzenie nerwowe, prawidłowość którego jest 
istotna w zapobieganiu temu zespołowi. Stosowa-
nie oleju z wiesiołka bogatego w kwasy GLA łago-
dzi wiele objawów, w tym przedmiesiączkowe bóle 
głowy, ogólną drażliwość, depresję, ból, wrażliwość 
i obrzęki piersi [14].

Witaminy i minerały

U osób z niedoczynnością tarczycy istnieje 
duże zapotrzebowanie na witaminy i na minerały. 

Największe zapotrzebowanie u tych osób jest na:
•	 Magnez – ze względu na nerwowość, zabu-

rzenia koncentracji i pamięci, arytmie, kur-
czliwość mięśni, ryzyko osteoporozy, prob-
lemy z płodnością; 



Opieka farmaceutycznaOpieka farmaceutyczna

38 Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018 39Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018

•	 Wapń – ze względu na obniżony jego po-
ziom związany ze stosowaniem lewotyroksy-
ny, ryzyko osteoporozy, kurczliwość mięśni, 
łamliwe paznokcie;

•	 Cynk – ze względu na słabą odporność, 
problemy z płodnością, cerą, wypadanie 
włosów i łamliwość paznokci;

•	 Selen – ze względu na słabą odporność, 
problemy z płodnością (szczególnie u męż-
czyzn), osłabione włosy i paznokcie;

•	 Potas – ze względu na kurczliwość mięśni, 
arytmie, zaburzenia równowagi-kwasowo 
zasadowej; 

•	 Żelazo – ze względu na spadek siły fizycz-
nej, ciągłą senność i zmęczenie, spadek od-
porności, problemy z płodnością, niekiedy 
anemie;

•	 Jod – aby zapobiec powstaniu wola ende-
micznego;

•	 Witaminę A – ze względu na suchość skóry 
i słabą kondycję włosów i paznokci;

•	 Biotynę – ze względu na wypadanie włosów, 
łamliwe paznokcie [14].

Zioła

Zioła stanowią naturalne wsparcie dla osób, 
które borykają się z uciążliwymi objawami ze strony 
złego funkcjonowania tarczycy. 

Do najbardziej popularnych i pomocnych należą:

•	 Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) – 
w lecznictwie stosowane są liść karczocha 
oraz jego ziele. Najważniejszymi substancja-
mi surowca są: fenolokwasy i ich estry, głów-
nie – cynaryna, kwas chlorogenowy i kwas 
kawowy. Cynaryna posiada właściwości 
żółciopędne, żółciotwórcze i hipolipemicz-
ne. Pozostałe fenolokwasy działają antyok-
sydacyjnie i przeciwzapalnie. Ponadto ziele 
karczocha działa odtruwająco i regenerująco 
na miąższ wątroby i woreczek żółciowy, ob-
niża poziom cholesterolu i trójglicerydów we 
krwi oraz zapobiega miażdżycy tętnic (fito-
terapia). U osób z niedoczynnością tarczycy 
korzystnie wpływa na lipidogram, poprawia 
przemianę materii, zapobiega zaparciom 
oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
masy ciała. 

•	 Skrzyp polny (Equisetum arvense) – w lecz-
nictwie stosuje się ziele skrzypu, które zawie-
rają flawonoidy, kwasy fenolowe i substancje 
mineralne, w tym 66% kwasu krzemowego. 
Dzięki obecności krzemionki ziele skrzypu 
korzystnie wpływa na przemianę materii, 
naczynia krwionośne, wiele narządów we-
wnętrznych, skórę, włosy, paznokcie i kości. 
Stąd często zalecany jest dla osób chorują-
cych na niedoczynność tarczycy.

•	 Zielona herbata (Camellia sinensis) – liście 
zielonej herbaty są bogate w liczne związki 
polifenolowe, kofeinę, teobrominę, teofilinę, 
kumaryny oraz witaminy z grupy B, K i PP. 
Zawiera także liczne minerały tj.: wapń, mag-
nez, żelazo, mangan, krzem, jod. Szczególnie 
polecana jest osobom z nadczynnością tar-
czycy ze względu na działanie ochronne na 
układ sercowo-naczyniowy, obniżanie pozio-
mu cholesterolu, działanie antyoksydacyjne, 
a nawet przeciwnowotworowe. Przyspiesza 
metabolizm, pomaga w odchudzaniu, zapo-
biega zmęczeniu i nadmiernemu gromadze-
niu się wody w organizmie (obrzęki) [14, 15]. ■
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Zasady radzenia sobie ze wszystkimi rodza-
jami Atopowego Zapalenia Skóry są bardzo 
podobne. Choroby nie można wyleczyć, ale 

można ją kontrolować poprzez unikanie czynni-
ków wyzwalających, stosowanie kompletnej terapii 
emolientowej, która pozwala na utrzymanie bariery 
skórnej oraz leczenie zaostrzeń.

Wyprysk (egzema) to powierzchowny stan za-
palny skóry, wywołany różnymi czynnikami endo- 
i egzogennymi. Najczęstszymi rodzajami wyprysku 
są wyprysk kontaktowy (5-10% wszystkich przy-
padków) i atopowe zapalenie skóry (częstość wy-
stępowania w populacji: 5-25%).

Choroby skóry
– Atopowe Zapalenie Skóry
Atopowe Zapalenie Skóry (AZS, egzema) wywoływane jest przez środo-
wiskowe czynniki wyzwalające u osób genetycznie predysponowanych 
do choroby. U pacjentów genetycznie predysponowanych do wyprysku, 
uszkodzenie bariery skórnej powoduje objawy egzemy i stwarza ryzyko 
dostępu alergenów środowiskowych, przenikających do uszkodzonej skóry, 
prowadząc do Atopowego Zapalenia Skóry. 

Opieka farmaceutyczna  
w dermatologii.►

►

https://www.doz.pl/leki/p1556-Euthyrox_N
http://leki.urpl.gov.pl/files/25_EuthyroxN88_tabl_88.pdf
http://leki.urpl.gov.pl/files/Letrox50__tabl_50mcg.pdf
https://www.pfm.pl/indeks_lekow/lek/leki-stosowane-w-chorobach-tarczycy/letrox/H03/1621
https://www.pfm.pl/indeks_lekow/lek/leki-stosowane-w-chorobach-tarczycy/letrox/H03/1621
http://www.endokrynologia.net/tarczyca/niedoczynno%C5%9B%C4%87-tarczycy#Leczenie_niedoczynnosci_tarczycy
http://www.endokrynologia.net/tarczyca/niedoczynno%C5%9B%C4%87-tarczycy#Leczenie_niedoczynnosci_tarczycy
http://www.endokrynologia.net/tarczyca/niedoczynno%C5%9B%C4%87-tarczycy#Leczenie_niedoczynnosci_tarczycy
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,145744,18036339,Niedoczynnosc_tarczycy__przyczyny__objawy__badania.html
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,145744,18036339,Niedoczynnosc_tarczycy__przyczyny__objawy__badania.html
https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=511
http://www.merck.pl/country.pl/pl/images/ChPL - Jodid 100 %CE%BCg i 200 %CE%BCg tabletki - 110621_tcm686_107835.pdf?Version
http://www.merck.pl/country.pl/pl/images/ChPL - Jodid 100 %CE%BCg i 200 %CE%BCg tabletki - 110621_tcm686_107835.pdf?Version
http://www.merck.pl/country.pl/pl/images/ChPL - Jodid 100 %CE%BCg i 200 %CE%BCg tabletki - 110621_tcm686_107835.pdf?Version
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Klasyczny obraz wyprysku tworzą grudki 
wysiękowe na rumieniowym podłożu. W obrębie 
ognisk wyprysku dochodzi do powierzchownego 
złuszczania, obserwuje się zmiany na różnym etapie 
rozwoju: pęcherzyki, nadżerki, strupki. Wykwitom 
chorobowym towarzyszy świąd o różnym nasileniu.
•	 Stan ostry: jaskrawoczerwone ogniska, wyraźnie 

odgraniczone, nasilony wysięk.
•	 Stan przewlekły: ogniska słabo odgraniczone 

od otaczającej skóry, suchość i zliszajowacenie 
(skóra pogrubiała o wzmożonym poletkowaniu).

1. Wyprysk atopowy (atopowe zapalenie skóry).
2. Wyprysk kontaktowy – alergiczny lub z po-

drażnienia.
3. Wyprysk łojotokowy (łojotokowe zapalenie 

skóry).
4. Wyprysk żylakowaty (grawitacyjny).
5. Wyprysk pieniążkowaty.

Wyprysk atopowy

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła, na-
wracająca, zapalna choroba skóry, która zwykle roz-
poczyna się w dzieciństwie. Według badań występu-
je u 15-20% dzieci oraz 2-10% dorosłych. U części 
chorych współistnieją inne choroby atopowe, jak 
alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (u 40-60%) 
i astma oskrzelowa (u 20-30%). U 30% chorych wy-
stępuje także pokrzywka. O predyspozycji gene-
tycznej świadczy częstsze występowanie choroby 
u dzieci osób u których występuje atopia. Obraz 
choroby zmienia się w zależności od wieku:
•	 U niemowląt: głównie ogniska wysiękowo-zapal-

ne w obrębie twarzy i owłosionej skóry głowy, 
ale każda okolica może być zajęta przez zmiany.

•	 U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: oko-
licami najczęściej zajętymi są zgięcia łokciowe 
i doły podkolanowe, okolice nadgarstków, skóra 
szyi i rąk. Dominują objawy podostrego prze-
wlekłego wyprysku z cechami zliszajowacenia.

•	 U młodzieży i dorosłych przeważa wyprysk ze 
zliszajowaceniem. Zmiany zajmują okolice zgię-
ciowe łokci i kolan, twarz i ręce - generalnie gór-
ną część ciała. 

Ważnym objawem (należącym do głównych 
kryteriów rozpoznania obok przewlekłego i nawro-
towego przebiegu, dodatniego wywiadu rodzinnego 
i charakterystycznego umiejscowienia zmian) jest 
świąd skóry. Może on nasilać się po kontakcie z weł-
ną, po spoceniu czy pod wpływem stresu.

Czynniki wywołujące, zaostrzające:
•	 Środowiskowe alergizujące: pyły, kurz, pyłki, fu-

tro zwierząt, pokarmy (zwłaszcza u niemowląt 
i dzieci).

•	 Czynniki infekcyjne: bakteryjne (superantygeny 
bakterii, np. St. aureus), grzybicze.

•	 Mydło, chemikalia, środki ścierne, skrajnie wy-
sokie lub niskie temperatury (praca w magazy-
nach, kotłowniach, hutach, chłodniach), miejsca 
o dużej wilgotności. 

•	 Czynniki endogenne: tutaj olbrzymią rolę od-
grywa stres.

•	 Czynniki środowiskowe powodujące podrażnie-
nie – twarda woda.

Wyprysk kontaktowy

Ta zmiana skórna spowodowana jest kontak-
tem z substancjami zewnętrznymi (czynnikami kon-
taktowymi). Może być alergiczny lub z podrażnienia. 

Wyprysk z podrażnienia jest częstszy niż aler-
giczny. W większości przypadków jest spowodowany 
powtarzaną ekspozycją na słabe czynniki drażnią-
ce, takie jak detergenty. Schorzenie dotyka głównie 
dorosłych i obserwuje się większą częstość w nie-
których miejscach pracy – na przykład w zakładach 
fryzjerskich. 

Reakcja alergiczna jest spowodowana nad-
wrażliwością na hapteny. Do najczęstszych aler-
genów kontaktowych należą nikiel, żywice, skład-
niki gumy, substancje zapachowe. Warto pamiętać 
o możliwej alergii kontaktowej na leki miejscowe, 
takie jak preparaty neomycyny. Wyprysk kontaktowy 
prawie zawsze dotyczy skóry rąk, dużo rzadziej stóp, 
ale może wystąpić też w innych okolicach. Typowe 

objawy to suchość i popękanie skóry powierzch-
ni międzypalcowych i dłoni. Podstawą leczenia jest 
wyeliminowanie czynnika wywołującego, co można 
uzyskać na podstawie wyników alergologicznych 
testów kontaktowych i starannego wywiadu. W le-
czeniu miejscowym stosuje się przede wszystkim 
steroidy. 

Wyprysk pieniążkowaty

Wyprysk pieniążkowaty jest specyficzną for-
mą choroby, w której zmiany skórne pojawiają się 
zazwyczaj w obrębie części dystalnych kończyn dol-
nych, na przedramionach oraz tułowiu. Swędzące 
i suche wykwity chorobowe są obrączkowate, o do-
brze odgraniczonych brzegach, od kilku milimetrów 
do kilku centymetrów średnicy. Ich podobieństwo 
do zmian grzybiczych może być przyczyną błędnej 
diagnozy. Cechę różnicującą stanowi jednoczesne 
występowanie licznych zmian skórnych w wyprysku, 
w przeciwieństwie do grzybicy skóry gładkiej, w któ-
rej wykwity są zwykle pojedyncze. 

Przyczyna wyprysku pieniążkowatego nie jest 
znana. W przeciwieństwie do wyprysku atopowego, 
schorzenie to znacznie częściej dotyka dorosłych niż 
dzieci. Najczęściej występuje u mężczyzn w wieku 
50 do70 lat oraz u kobiet w wieku młodzieńczym - 
około 20 roku życia.

Leczenie tej formy wyprysku, podobnie jak wy-
prysku atopowego, polega na stosowaniu emolien-
tów i steroidów miejscowych . Ważną rolę odgrywa 
również edukacja pacjentów w zakresie pielęgnacji 
skóry: mydło, kąpiel bąbelkowa i inne substancje 

drażniące mogą zaostrzyć stan i należy ich unikać. 
Obszary ciała ze zmianami skórnymi nie powinny 
być przegrzewane oraz należy pamiętać o obcina-
niu paznokci, aby zmniejszyć ryzyko drapania, które 
pojawia się szczególnie w nocy. Po właściwym lecze-
niu, skóra wraca do stanu normalnego, ale mogą 
występować nawroty, w tej samej lokalizacji, nawet 
po wielu latach.

Atopowe Zapalenie Skóry  
– najważniejsze informacje  

dla farmaceuty oraz pacjenta

Rzeczywistość radzenia sobie z atopowym 
zapaleniem skóry

Atopowe Zapalenie Skóry (AZS, Egzema) wy-
woływane jest przez środowiskowe czynniki wy-
zwalajace u osób genetycznie predysponowanych 
do choroby. U pacjentów genetycznie predyspono-
wanych do wyprysku, uszkodzenie bariery skórnej 
powoduje objawy egzemy i stwarza ryzyko dostę-
pu alergenów środowiskowych, przenikających do 
uszkodzonej skóry, prowadząc do Atopowego Za-
palenia Skóry1,2. 

Pacjenci z Atopowym Zapaleniem Skóry są 
bardziej narażeni na astmę i alergiczny nieżyt nosa. 
Atopowe zapalenie skóry ma powiązania z astmą 
i alergicznym nieżytem nosa; pacjenci, którzy mają 
wyprysk atopowy są bardziej narażeni na rozwój 
powyższych chorób1, 2. 

Objawy wyprysku

Najczęstsze rodzaje wyprysku

►

►
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Zasady radzenia sobie ze wszystkimi rodza-
jami Atopowego Zapalenia Skóry są bardzo po-
dobne. Należą do nich: zapobieganie zaostrzeniom 
z zastosowaniem kompletnej terapii emolientowej 
oraz unikanie czynników wyzwalających. Większość 
innych form egzemy, takich jak egzema kontakto-
wa, leczone są w podobny sposób. Należy leczyć 
zaostrzenia, kiedy wystąpią, starając się zmniejszyć 
ich liczbę i nasilenie poprzez identyfikację i unikanie 
czynników wyzwalających. Ważne jest stosowanie 
emolientów aby utrzymać barierę skórną2.

Z choroby nie można się wyleczyć, ale można ją 
kontrolować poprzez unikanie czynników wyzwala-
jących, stosowanie kompletnej terapii emolientowej 
oraz leczenie zaostrzeń3.

Kompletna terapia emolientowa:  
aplikacja, mycie i kąpiel

Kompletna terapia emolientowa łagodzi obja-
wy egzemy poprzez przywrócenie nawilżenia i od-
powiedniego nawodnienia skóry. Wytwarzana jest 
również bariera ochronna przeciw czynnikom wy-
zwalającym oraz infekcjom. Jest to niezbędne w te-
rapii egzemy. Emolienty nawadniają skórę i tworzą 
barierę ochronną przed czynnikami drażniącymi, 
alergenami i patogenami, zmniejszając liczbę zaka-
żeń i okresów zaostrzeń1, 2. Emolienty:
•	 Zatrzymują wodę w warstwie rogowej.
•	 Naśladują efekty naturalnej bariery lipidowej.
•	 Pełnią rolę kosmetyczną i pielęgnacyjną. 
•	 Efekt oszczędzający steroidy – mogą być stoso-

wane w celu stopniowej redukcji dawki sterydu.
•	 Wykazują efekt przeciwzapalny.

•	 Ważne: nie należy stosować emolientów na są-
czące zapalne ogniska w zaostrzeniach choroby.

Regularne korzystanie z emolientów może 
sprzyjać wywieraniu „efektu oszczędzającego ste-
roidy” tj. zmniejszenia ilości miejscowych kortyko-
steroidów potrzebnych do leczenia zaostrzeń oraz 
zmniejszenie liczby zaostrzeń wymagających lecze-
nia miejscowymi kortykosteroidami o 75% 4, 5.

Terapia polega na wykorzystaniu emolientu do 
oczyszczania skóry, a także do pozostawiania go na 
skórze regularnie. Emolienty należy stosować także 
podczas mycia lub kąpieli 1-3, 6-8. 

Leczenie emolientami wymaga dużej ilości 
produktów, w szczególności w celu pozostawienia 
ich na skórze. Duże ilości środków zmiękczających, 
szczególnie produktów do pozostawiania na skó-
rze, muszą być stosowane do osiągnięcia celu te-
rapeutycznego. Przepisane ilości mogą wymagać 
przeglądu, gdyż przepisywanie zbyt małych ilości 
leku zachęca do niestosowania i niewykorzystywania 
posiadanych preparatów 1, 2.

Aplikacja emolientów  
do pozostawiania na skórze

Odpowiednie stosowanie emolientów pozo-
stawianych na skórze wymaga 500-1000g produktu 
na tydzień w przypadku dorosłych. Jeżeli preparaty 
stosowane są odpowiednio i wystarczająco często, 
dorośli powinni zużywać 500-1000g emolientu na 
tydzień (o połowę mniej od dziecka) 1, 2. 

Tabela 1: Substancje pomocnicze w emolientach związane z sensytyzacją skóry 13

Alkohol benzylowy

Alkohol cetostearylowy (w tym alkohol 

cetylowy i stearylowy)

Butylohydroksyanizol

Butylohydroksytoluen

Chlorokrezol

Etylenodiamina

Glikol propylenowy

Hydroksybenzoesany (parabeny)

Imidomocznik

Kwas sorbowy

Kwas wersenowy (EDTA)

Metabisiarczan sodu

N-(3-Chloroally)hexaminium chloride (Quaternium 15)

Palmitynian izopropylowy

Polisorbaty

Substancje zapachowe

Wełna, tłuszcz oraz substancje pokrewne, w tym lanolina

Wosk pszczeli

Należy nakładać preparat czystymi rękoma 
przy użyciu płynnego ruchu, raczej wycierając pro-
dukt po skórze, niż wcierając go, w ten sposób, aby 
widoczny połysk pozostawał. Metoda ta zapobiega 
podrażnieniom i daje lepszą barierę. Warto zade-
monstrować i sprawdzić sposób aplikacji. Informacja 
dla pacjenta: produkt należy używać obficie. Nakła-
daj środek zmiękczający skórę delikatnie, czystymi 
rękoma, stosując łagodne wklepywanie w kierunku 
wzrostu włosów. Nakładaj warstwę na skórę, tak, 
aby widoczny pozostał połysk na skórze. Większość 
środków zmiękczających skórę jest szybko wchłania-
na. Nie wcieraj preparatów energicznie, ponieważ 
podrażnia to skórę i nie pozostawia bariery ochron-
nej 2, 5, 7, 8.

Należy stosować emolienty tak często jak to 
jest możliwe, ideał to 4-6 razy na dobę (co 3 godzi-
ny) 2, 5, 7, 8. Sucha, swędząca skóra i powtarzające się 
zaostrzenia są sugestią, że aplikacja emolientów jest 
nieodpowiednia.

Emolienty można podgrzać w celu łatwiejsze-
go zastosowania lub chłodzić (w lodówce), aby lepiej 
łagodzić swędzenie skóry 7.

Chociaż nadwrażliwość na składniki emolien-
tów występuje rzadko2, nowe preparaty zmiękczające 
skórę można przetestować, nakładając je na mały 
obszar skóry (np. przedramienia), wolny od egzemy 
i pozostawiając na 24 godziny.

Wybór emolientów do pozostawiania na skórze

Najlepsze będą tłuste emolienty - zawierają 
mniej konserwantów i tworzą bardziej skuteczne 
i dłużej wytrzymujące bariery. Ważne, aby pacjent 
był zadowolony z produktu i gotowy stosować go 
regularnie. Zapytaj o to pacjenta. Jeśli jest taka moż-
liwość – udostępnij testery. Tłuste, ciężkie i bogate 
w składniki emolienty są mniej kosmetycznie ak-
ceptowane (ze względu na odczucie na skórze i ich 
widoczność) i z tego powodu pacjenci używają ich 
rzadziej i nieodpowiednio. Ważne jest jednak, aby 
znaleźć najbogatszy preparat, odpowiednio do-
stosowany do wymagań pacjenta. To pacjent musi 
wyrazić akceptację i gotowość do używania. Im bo-
gatsze emolienty, tym bariera ochronna trwa dłużej, 
a zawartość konserwantów jest mniejsza (mogą one 
powodować nadwrażliwość) 2,5.

Różne rodzaje emolientów, mogą być przepi-
sywane dla różnych celów. Lżejsze emolienty mogą 
być łatwiej akceptowalne do skóry twarzy, miejsc 
owłosionych oraz w trakcie używania w ciągu dnia. 
Bogatsze środki zmiękczające skórę mogą być prze-
znaczone do stosowania w nocy i mogą okazać się 
konieczne zimą ze względu na połączone działania 
wysuszające: zimnego powietrza oraz centralnego 
ogrzewania 2, 7.

Potrzebne są różne rozmiary pojemników pre-
paratów. Duże opakowania zachęcają do częstszego 
stosowania, a mniejsze opakowania umożliwiają wy-
godny transport do pracy lub szkoły. Działanie takie 
zachęca do regularnego stosowania w ciągu dnia 
i przeciwdziałaniu czynnikom mogącym pogorszyć 
stan skóry 2. 

W przypadku, gdy jest to możliwe, zaleca-
ne powinny być opakowania z pompkami, zamiast 
konwencjonalnych opakowań, ze względu na ryzyko 
zakażenia. Preparaty w tubkach dają większe ryzyko 
rozprzestrzeniania bakterii poprzez kontakt z oto-
czeniem oraz cyklicznym kontaktem ze skórą rąk 2,6.

Składniki terapeutyczne:
•	 Humektanty: dobre do bardzo suchej i łuszczącej 

się skóry, gdyż „podwójnie nawilżają”. Przykłady 
obejmują cetomakrogol, glicerynę, kwas mleko-
wy, lanolinę, glikol polietylenowy i mocznik (choć 
kryształy mocznika mogą uszkadzać skórę) 2, 8.

•	 Składniki przeciwświądowe: emolienty zawierają-
ce koloidalną owsiankę i lauromakrogol zmniej-
szają swędzenie 2.

•	 Składniki antyseptyczne: np. chlorek benzalko-
niowy mogą być użyteczne w zmniejszaniu po-
wracających zakażeń 3, 7.

Emolienty w sprayu mogą być stosowane na miejsca 
trudno dostępne. Można je polecać pacjentom z wy-
pryskiem na obszarach, gdzie preparat jest trudny 
do zastosowania.

Emolienty do mycia i kąpieli

Mydła, żele pod prysznic i płyny do kąpieli nie 
powinny być stosowane. Zamiast tego można uży-
wać emolientów. Jako alternatywę, można zastąpić 
te środki kosmetyczne emolientem stosowanym do 
rąk zamiast mydła lub do ciała w czasie kąpieli lub 
brania prysznica 1, 2.

►

►
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Tabela 2: Przewodnik dla dorosłych metody jednostki opuszka palca
 (FTU, The Fingertip Unit Method)9

Powierzchnia skóry, która być leczona Powierzchnia dłoni rąk dorosłego Jednostka FTU

Jedna ręka i palce (przód i tył) 

Przód klatki piersiowej i jamy brzusznej 

Plecy i pośladki 

Twarz i szyja 

Całe ramię i dłoń 

Cała noga i stopa

2 dłonie

14 dłoni

14 dłoni

5 dłoni

8 dłoni

16 dłoni

1 FTU na dawkę

7 FTU na dawkę

7 FTU na dawkę

2.5 FTU na dawkę

4 FTU na dawkę

8 FTU na dawkę

Emolientowe mydła zastępujące oczyszczają 
skórę równie skutecznie jak tradycyjne produkty: 
Chociaż substytuty mydła nie pienią się jak zwykłe 
mydła lub inne produkty czyszczących, oczyszczają 
skórę równie skutecznie 7.

Specjalne produkty myjące są dostępne, ale 
zwykłe emolienty do pozostawiania na skórze tak-
że mogą być stosowane do mycia i kąpieli. Zwykłe 
emolienty do pozostawiania na skórze mogą być 
używane jako substytut mydła – wykorzystuje się 
wtedy dodatkową ilość około 300ml/g na miesiąc) 

2 pomimo tego, że istnieją produkty emolientowe 
zastrzeżone do mycia, pod prysznic lub do kąpieli.

Krem na bazie wody może być stosowany jako 
substytut mydła, ale nigdy nie powinien być sto-
sowany jako emolient do pozostawiania na skórze. 
Wodne kremy nadają się (i są opłacalne) do zasto-
sowania jako substytut mydła, ale nie powinny być 
nigdy pozostawiane na skórze. Zawierają one kilka 
substancji drażniących, w tym anionowy środek po-
wierzchniowo czynny – laurylosiarczan, chlorokrezol 
i fenoksyetanol, które uszkadzają skórę i mogą wy-
woływać zaostrzenia 8. 

Maści nie są dobrymi substytutami mydła, 
ponieważ rozpuszczają się trudno i mogą powodo-
wać problemy z drenażem odpływów. Bardzo bo-
gate środki zmiękczające, takie jak maści emulsyjne, 
trudno się rozpuszczają i mogą być przyczyną prob-
lemów drenażowych w umywalkach lub wannach, 
jeśli są często używane. Lepiej unikać ich w celach 
higienicznych 6.

Jak używać emolientów do kąpieli? 
1. Dodaj 15ml preparatu do każdej kąpieli (ok. 

500ml na miesiąc) 2.

2. Kąp się regularnie w ciepłej kąpieli i wycieraj skó-
rę do sucha ręcznikiem sposobem wklepywania 
(następnie zastosuj emolient do pozostawiania 
na skórze. Gorąca kąpiel lub wysuszanie przez 
pocieranie może pogorszyć swędzenie i otarcia 
skóry oraz usuwana jest warstwa ochronna 2.

3. Rozważ użycie mat kąpielowych, gdyż substancje 
olejowe mogą zwiększać śliskość wanien i bro-
dzików. Alternatywnie, stosuj środek zmiękcza-
jący skórę bezpośrednio tuż przed kąpielą, gdyż 
zmniejsza to straty i śliskość 2.

Emolienty stosowane do kąpieli zawierają-
ce substancje antyseptyczne mogą być przydatne 
u chorych z powtarzającymi infekcjami 3.

Leczenie zaostrzeń: kortykosteroidy

Sterydy stosowane miejscowo zmniejszają stan 
zapalny i świąd. Kortykosteroidy zmniejszają produk-
cję związków chemicznych w skórze, które powodują 
stan zapalny i świąd2. Są bardzo bezpieczne, chyba 
że nadużywane. Miejscowe sterydy są bardzo bez-
pieczne, ale zbyt częste użycie silnych, miejscowo 
działających sterydów może prowadzić do uszko-
dzenia skóry, ścieńczenia, siniaków i rozstępów 1, 2, 5. 

Do kontrolowania nawracającej egzemy sto-
suje się średniej siły zewnętrzne sterydy (dostępne 
w Polsce tylko na receptę). W przypadku mniej na-
silonych zmian stosuje się słabe steroidy. Koniecz-
na jest edukacja pacjentów w zakresie rozsądnego 
używania sterydów (za bezpieczny okres stosowania 
steroidów o średniej sile działania u dorosłych uważa 
się 12 tygodni, u dzieci 4 tygodnie). Tylko wyjątkowo 
można stosować steroidy na skórę twarzy.

Należy uczyć pacjentów odpowiedzialnego 
używania: w terapii atopowego zapalenie skóry 

stosunek ilości stosowanego sterydu do emolientu 
powinien wynosić 1 do 10, ale zawsze zależy to od 
nasilenia choroby. Warto porozmawiać o obawach 
pacjenta związanych z używaniem sterydów: 24% 
procent pacjentów boi się stosowania sterydów! 
Należy także informować chorych o sile sterydów 
w preparacie.

Alternatywą dla steroidów miejscowych o sła-
bej i średniej sile działania są preparaty inhibitorów 
kalcyneuryny (takrolimus, pimekrolimus). Mają silne 
działanie przeciwzapalne, nie powodując typowych 
dla steroidów działań niepożądanych. Wadą jest od-
czuwane przez większość pacjentów pieczenie skóry 
po aplikacji, a także stosunkowo wysoka cena.

Niewykorzystywanie ich prowadzi do nieleczo-
nych zaostrzeń. Głównym problemem jest niewy-
korzystywanie kortykosteroidów z powodu strachu 
przed skutkami ubocznymi, co prowadzi do zaost-
rzeń choroby 1, 2, 5.

Metoda jednostki opuszka palca (FTU, The Fin-
gertip Unit Method) zapobiega niewykorzystywaniu 
i nadużywaniu. Jeśli jest to możliwe farmaceuta po-
winien zademonstrować i sprawdzić sposób aplikacji 
przez pacjenta preparatu z wykorzystaniem placebo. 
Informacja dla pacjenta: Aby uniknąć nieskuteczne-
go wykorzystania lub nadużywania produktu, nałóż 
cienką warstwę, pozostawiając niewielki połysk tylko 
na obszarach objętych zaostrzeniem. Sposób ten jest 
łatwy do opanowania i nazywany jest metodą jedno-
stki opuszka palca (FTU, The Fingertip Unit Method). 
Wyciśnij preparat na palec wskazujący od czubka do 
pierwszego zgięcia. Ta ilość wystarcza na aplikację 
i leczenie obszaru o powierzchni dwa razy większej 
od powierzchni dłoni osoby dorosłej (razem z pal-
cami) 9. Jak należy rozumieć powierzchnię skóry, jak 
należy traktować (dorośli) wielkość powierzchni skó-
ry w stosunku do FTU i jak ma się to do dawki? 

Jeden FTU to ilość miejscowego sterydu, która 
jest wyciskana z tuby wzdłuż opuszki palca osoby 
dorosłej (przy założeniu, że tuba ma standardową 
5mm dyszę!) do pierwszego zgięcia stawowego. Je-
den FTU wystarczy na leczenie powierzchni skóry 
dwa razy większej od powierzchni dłoni osoby do-
rosłej (razem z palcami). 

Przeważnie 2 FTU’s to ok. 1 g miejscowego ste-
rydu. Np. powiedzmy, że mamy leczenie powierzch-

ni skóry o wielkości porównywalnej z powierzchnią 
skóry ośmiu dorosłych dłoni. Zatem będziemy mieć 
cztery FTU’s dla każdej dawki (to jest ok. 2 g na daw-
kę). Czyli gdy zalecono 1 dawkę 1 raz dziennie, 30 
g tuba powinna wystarczyć na ok. 15 dni leczenia. 

Jak stosować jednostkę palca u dzieci? FTU z kre-
mu lub maści jest mierzona na palcu osoby dorosłej. 
Poniżej informacje, jak można wyliczyć ilość miejsco-
wego sterydu stosowanego u dziecka. 

Orientacyjna ilość preparatu sterydowego 
(w jednostkach FTU) stosowanego u dzieci:

3-6 miesięcznych:
•	 Cała twarz i szyja – 1 FTU.
•	 Całe ramię i dłoń  – 1 FTU.
•	 Cała noga i stopa – 1,5 FTUs.
•	 Cała przednia strona klatki piersiowej i brzu-

cha – 1 FTU.
•	 Całe plecy w tym pośladki – 1,5 FTUs.

1-2 letnich:
•	 Cała twarz i szyja – 1,5 FTUs.
•	 Całe ramię i dłoń – 1,5 FTUs.
•	 Cała noga i stopa – 2 FTUs.
•	 Cała przednia strona klatki piersiowej i brzu-

cha – 2 FTUs.
•	 Całe plecy w tym pośladki – 3 FTUs.

3-5 letnich:
•	 Całej twarzy i szyi – 1,5 FTUs.
•	 Całego ramienia i dłoni – 2 FTUs.
•	 Całej nogi i stopy – 3 FTUs.
•	 Całą przednią klatki piersiowej i brzucha – 

3 FTUs.
•	 Całe plecy w tym pośladki – 3,5 FTUs. 

6-10 letnich: 
•	 Cała twarz i szyja – 2 FTUs.
•	 Całe ramię i dłoń – 2,5 FTUs.
•	 Cała noga i stopa – 4,5 FTUs.
•	 Cała przednia strona klatki piersiowej i brzu-

cha – 3,5 FTUs.
•	 Całe plecy w tym pośladki – 5 FTUs.

►
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Kortykosteroidy należy stosować codziennie 
maksymalnie przez 7-14 dni. Aby uniknąć skutków 
ubocznych i niepowodzenia terapeutycznego, miej-
scowe kortykosteroidy powinny być stosowane na 
obszarze dotkniętym zaostrzeniem codziennie przez 
maksymalnie 7-14 dni 1, 2, 5,8,10, następnie należy przejść 
do terapii składającej się z samych emolientów. 

Sterydy stosować należy raz dziennie (lub dwa 
razy dziennie, jeśli tak przepisano). Stosowanie częś-
ciej nie jest bardziej skuteczne, lecz występuje więk-
sze ryzyko skutków ubocznych. Nie ma dowodów 
na korzyści z zastosowania kortykosteroidów więcej 
niż raz dziennie, chociaż inne niż mometazon, są 
przeznaczone do stosowania dwa razy na dobę (i on 
jest nadal zalecany przez lokalnych specjalistów). 
Chociaż skuteczność nie zwiększa się z większą 
częstością stosowania, ryzyko skutków ubocznych 
będzie wyższe 2, 5, 7, 10.

Kontynuacja terapii emolientowej jest nie-
zbędna podczas zaostrzeń, lecz emolientów nie 
należy stosować w obszarze zaostrzenia w ciągu 30 
minut przed i 15 minut po zastosowaniu miejscowo 
działających sterydów, aby zapobiec obniżeniu stę-
żenia sterydu. Chociaż stosowanie emolientów jest 
również istotne w okresach zaostrzeń („efekt oszczę-
dzający steroidy”), stosowanie środków zmiękcza-
jących lub innych miejscowych produktów, przed 
zastosowaniem kortykosteroidów może prowadzić 
do rozcieńczania lub wytworzenia bariery powodu-
jąc, że miejscowe steroidy nie mogą się przez nią 
przedostać. Emolienty należy stosować co najmniej 
30 minut przed lub co najmniej 15 minut po zasto-
sowaniu miejscowego steroidu 2, 7. 

Należy dopasować siłę działania sterydu do 
rodzaju zaostrzenia. Siła działania miejscowego ste-
rydu stosowanego w leczeniu zaostrzeń powinna 
odpowiadać temu, jak poważny jest stan zaostrzenia 
(np. umiarkowanie silny kortykosteroid do umiarko-
wanych zaostrzeń), jednak silniejsze sterydy są po-
trzebne w przypadku grubej skóry, np. na dłoniach, 
podeszwie stóp i skórze głowy. Sterydy łagodniejsze 
są potrzebne na cieńszą skórę – w tym twarzy, szyi 
i genitaliów 1, 2, 5,7,10. 

Niektóre steroidy są silniejsze od innych więc 
stężenie różnych steroidów nie odzwierciedla siły 
ich działania. Moc nie jest koniecznie związana ze 

stężeniem produktu, gdyż różne steroidy mają różną 
moc1,2, na przykład – hydrokortyzon 2,5% jest bar-
dziej skoncentrowany niż klobetazol 0,05%, pomimo 
to hydrokortyzon jest łagodnie działający, a klobeta-
zol działa bardzo silnie. Teraz siłę działania umiesz-
cza się na etykietach tubek, dzięki czemu można 
łatwo się w tym odnaleźć.

Maści są bardziej skuteczne niż kremy, dzięki 
wytwarzaniu szczelnej bariery, wspomagającej pe-
netrację i ochronę (wyjątkiem jest skóra uszkodzo-
na i cienka). Miejscowe sterydy w maści są bardziej 
skuteczne, szczególnie na suchą, łuszczącą się skórę, 
gdyż tworzą ochronną barierę, która pomaga ste-
roidowi wnikać w skórę, jednocześnie ją chroniąc 2,7. 
Maści również zawierają mniej konserwantów, więc 
istnieje mniejsze ryzyko powstania nadwrażliwości 
(patrz tabela 1) 6. Kremy muszą być stosowane na są-
czące się lub zakażone miejsca, na twarzy lub zgięcia 
stawowe, gdyż zalety maści stają się wadami w takich 
sytuacjach, gdy skóra jest uszkodzona lub cienka 2, 7.

Miejscowe inhibitory kalcyneuryny: 
takrolimus i pimekrolimus

Miejscowe inhibitory kalcyneuryny kontrolują 
lokalną odpowiedź immunologiczną, która wywołuje 
stan zapalny i świąd w trakcie Atopowego Zapalenia 
Skóry. To odpowiedź układu odpornościowego spra-
wia, że   wytwarzane substancje chemiczne powodują 
stan zapalny i świąd w trakcie egzemy. Miejscowe 
inhibitory kalcyneuryny kontrolują tę odpowiedź 
w zmienionej chorobowo skórze, w miejscu zasto-
sowania 2.

Mogą powodować miejscowe pieczenie 
w trakcie kilku pierwszych dni leczenia. Mogą one 
powodować uczucie pieczenia w miejscu podania, 
ale na ogół ustępuje to po kilku dniach leczenia 2, 10, 11.

Nie należy stosować emolientów w przeciągu 
2 godzin od zastosowania (w przypadku takrolimu-
su). Emolienty nie powinny być stosowane w tym 
samym obszarze, w którym stosowany był takroli-
mus do 2 godzin po użyciu, ale mogą być stosowany 
bezpośrednio po zastosowaniu pimekrolimusu 11. 

Metoda FTU jest istotna ze względu na ko-
nieczność „cienkiej” aplikacji. Oba związki powinny 
być stosowane oszczędnie, na przykład za pomocą 
FTU. Te kremy są bardzo drogie i nie są lepsze od 

miejscowych sterydów, ale nie zcieńczają skóry więc 
są stosowane gdy 10, 11:
1. Silne, miejscowo działające sterydy są wymaga-

ne na twarzy lub zagięciach stawów.
2. Silne steroidy muszą być stosowane przez więk-

szość czasu.
3. Jeśli miejscowe sterydy zniszczyły skórę.

Są one również wykorzystywane przez spe-
cjalistów w ramach step-up/step down planu (plany 
ingerujące w stężenie leków stosowanych) zarówno 
podczas zaopatrzenia, jak i zapobiegania zaostrze-
niom (obok miejscowych sterydów).

Leki przeciwhistaminowe

Obok preparatów miejscowych steroidów 
i emolientów stosuje się doustne leki przeciwhista-
minowe I i II generacji (część z nich dostępna bez 
recepty). Należy poinformować pacjenta o możli-
wym działaniu nasennym tych leków. W niektórych 
przypadkach pomocne w leczeniu świądu może być 
konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna.

Leki przeciwhistaminowe zmniejszają swę-
dzenie spowodowane przez egzemę 2, 3. Efekt uspo-
kajający jest ważny w zmniejszaniu świądu. Leki 
przeciwhistaminowe nie posiadające komponenty 
uspokajającej nie działają tak skutecznie jak te, które 
uspokajają. Działanie uspokajające odgrywa ważną 
rolę w zatrzymywaniu swędzenia 2, 3. 

Zażywane mogą być w nocy podczas zaost-
rzeń, aby zapobiec przerwom w spaniu z powodu 
świądu. Leki przeciwhistaminowe o działaniu uspo-
kajającym są używane przez bardzo krótki okres cza-
su w okresie zaostrzeń. Spożycie tych leków w nocy, 
umożliwia sen nie zakłócany przez świąd 2, 3.

Rozpoznawanie oznak zakażonej skóry  
– wtórne nadkażenia w wyprysku

W większości przypadków skuteczne leczenie 
wyprysku można osiągnąć przy stosowaniu emolien-
tów i kortykosteroidów miejscowych, o różnej sile 
działania na okolice zmienione chorobowo. W przy-
padku, gdy podstawowa terapia jest nieskuteczna 
należy rozważyć wpływ innych czynników, np. wtór-
nych bakteryjnych nadkażeń.

O zakażeniu bakteryjnym świadczą zmiany 
pokryte strupem, często o żółtym zabarwieniu, 
z widocznym wysiękiem lub krostami. W cięższych 
przypadkach, pacjent może prezentować systemo-
we objawy zakażenia: złe samopoczucie, gorączkę, 
dreszcze. 

Zazwyczaj, w przypadku stwierdzenia cech 
wtórnej infekcji dającej objawy systemowe, stoso-
wane są doustne antybiotyki. Jeśli terapia antybio-
tykiem o szerokim spektrum, np. cefalosporyną II 
generacji jest nieskuteczna, lekarz kieruje pacjenta 
na badanie bakteriologiczne wymazu ze zmian. Po-
branie wymazu przed leczeniem zaleca się, jeżeli 
duże obszary skóry są zmienione chorobowo lub 
podejrzewany jest udział nietypowego lub opornego 
patogenu. W przypadku ograniczonej rozległości 
nadkażonych zmian i braku objawów systemowych 
może być zastosowany antybiotyk miejscowy, np. 
kwas fusydowy. 

W nawracających wtórnych infekcjach wypry-
sku powinny być stosowane regularnie emolienty 
zawierające antyseptyki, aby zmniejszyć ilość bakterii 
Staphylococcus aureus na skórze. 

Zakażenia bakteryjne powodują ból, sącze-
nie rany i strupy, które nie odpowiadają na leczenie 
lub wywołują gwałtowne pogorszenie stanu skóry. 
Chory może czuć wzmożony ból, a także swędze-
nie i może również pojawić się gorączka 1,2. W ta-
kim wypadku należy pacjenta skierować do lekarza 
pierwszego kontaktu. 

Egzema herpeticum (opryszczkowa) polega na 
bolesnym pogorszeniu stanu skóry z powstawaniem 
gromad jednolitych pęcherzy. Egzema opryszczko-
wa to zakażenie wirusem Herpes simplex podczas 
egzemy. Powoduje szybkie pogorszenie i bolesne 
wypryski, może także pojawić się gorączka. Groma-
dy pęcherzy tworzą się na zakażonych obszarach, 
powstają perforowane nadżerki (okrągłe, wypukłe 
wrzody), zwykle 1-3 mm o jednolitym wyglądzie, 
które grupują się, tworząc większe obszary nadże-
rek 1, 2. W przypadku podejrzenia tego schorzenia 
potrzebna jest szybka pomoc lekarska i leczenie. 
Osoby z egzemą mogą zapobiegać temu powikła-
niu poprzez unikanie kontaktu z każdym, kto może 
mieć aktywną opryszczkę 1, 2.

►
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gdzie to możliwe oraz testować nowe miejscowe 
produkty, jak już wcześniej wspomniano 2, 6, 7.

Pacjentom po treningu lub pływaniu można 
zalecić prysznic lub kąpiel i ponowne nałożenie 
emolientu na skórę. Pot i chlorowana woda po-
drażnia egzemę, dlatego umycie się po aktywności 
fizycznej jest wskazane 2, 8.

Edukacja pacjenta to podstawa 
sukcesu leczenia wyprysku 

atopowego

Pacjentowi objętemu opieką farmaceutyczną 
należy przede wszystkim wyjaśnić rolę właściwej 
pielęgnacji skóry. Trzeba mu także pomóc znaleźć 
odpowiedni produkt i zachęcić go do jego używania 
np. poprzez demonstrację prawidłowej aplikacji czy 
nauczenie metody opuszki palca. 

Atopowe Zapalenie Skóry  
– CASE STUDiES

To ważne, aby nie drapać skóry

Przekonuj pacjentów, aby się nie drapali. Dra-
panie się oferuje krótkotrwałą ulgę, ale powoduje 
uwalnianie substancji chemicznych w skórze spra-
wiających, że swędzenie powraca z większą siłą 2, 8.

Regularnie drapanie uszkadza skórę, co prowa-
dzi do bardziej intensywnego uczucia świądu. Skóra 
staje się gruba, szorstka i jeszcze bardziej swędzi 2, 8.

Zmniejszyć swędzenie można nosząc luźne, 
bawełniane ubrania zamiast wełny lub tworzyw 
sztucznych. Należy poinformować pacjenta o wpły-
wie odzieży na stan skóry. Dobre są luźne ubra-
nia z bawełny. Wełniane ubrania i stroje z włókien 
sztucznych mogą podrażniać skórę sprawiając, że 
jeszcze bardziej swędzi 2, 8. 

Ważne jest krótkie obcinanie paznokci. Dzięki 
temu ewentualne drapanie z mniejszym prawdopo-
dobieństwem uszkodzi skórę 2.

Możesz zalecić pacjentowi noszenie baweł-
nianych rękawiczek podczas snu. Uniemożliwia to 
drapanie podczas snu 2, 8. 

Identyfikacja i unikanie czynników 
powodujących zaostrzenia

Należy unikać środków drażniących – mydła, 
detergentów, farb do włosów i produktów do my-
cia. Trzeba zwracać uwagę także na inne chemikalia 
– przez to również wielu pacjentów z wypryskiem 
musi uniknąć zawodów, które mogą prowadzić do 
regularnego kontaktu z czynnikami drażniącymi, np. 
mechanik samochodowy, fryzjer lub pielęgniarka 1-3,8.

Należy unikać alergenów – pyłków, latek-
su i sierści zwierząt 2, 3, 8. Pacjentom warto zalecić 
zmniejszenie stężenie pyłu w domu. Odchody rozto-
czy w kurzu podrażniają skórę 2-4,8,10,12, dlatego war-
to ograniczać ich ilość. Można to osiągnąć poprzez 
stosowanie wilgotnego odkurzania, ograniczenie 
ilości miękkich mebli, powlekanie materacy i podu-
szek oraz regularne pranie pościeli (a także kołder 
i poduszek – co 3 miesiące) w „gorącym” praniu 
(minimalna temperatura 55-60oC). 

Dodatki i konserwanty w preparatach do lecze-
nia miejscowego lub kosmetykach mogą wpływać na 
stan chorego. Należy unikać nadmiaru kosmetyków, 

dr n. farm. Piotr Merks
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Przypadek 1.

Katarzyna ma 22 lata, jest studentką na 
studiach doktoranckich. Od dzieciństwa ma 
zmiany wypryskowe, obecnie liszajowate – w po-
staci plam i bolesne pęknięcia w postaci szczelin 
na przedramionach i na twarzy.

Stale ma przepisywany 1% hydrokortyzon, 
mometazon w kremie, olejek do kąpieli i deli-
katny krem. Katarzyna mówi Ci, że nie jest to 
terapia efektywna. 

Katarzyna twierdzi, że aplikuje steryd 
i krem nawilżający dwa razy dziennie. Skarży 
się, że ani emolient, ani steryd nie powodują 
poprawy.

W ostatnim czasie przestała używać mo-
metazon w kremie, bo nie ma pewności, do cze-
go ten lek służy. 

Porada:
•	 Po pierwsze: należy wytłumaczyć pacjentce, 

że nie powinna stale i przewlekle stosować 

preparatu mometazonu – służy on do lecze-
nia tylko w okresach zaostrzeń.

•	 Po drugie – krem nawilżający należy apliko-
wać częściej niż 2 razy dziennie i nie w tym 
samym czasie co steryd.

•	 Jeśli pacjentka nie bierze kąpieli w wannie 
(nie stosuje emolientów do kąpieli), powin-
na używać kremu nawilżającego po wzięciu 
prysznica. Produkty zawierające lauromakro-
gole, powodują zatrzymywanie wody w war-
stwie rogowej. 

•	 Brak skuteczności terapii może wynikać 
z wtórnych nadkażeń bakteryjnych i grzybi-
czych.

•	 Należy zalecić konsultację lekarską – być 
może korzystna będzie zmiana leczenia miej-
scowego na preparat inhibitora kalcyneuryny.

Przypadek 2.

Pacjent przychodzi do apteki i opowiada, 
że drapie się przez sen, często się budzi i ma 
ślady krwi na prześcieradle, nie używa produktów 
do kąpieli, bo woli brać prysznic.

Porada:
•	 Należy zalecić stosowanie emolientów na 

suchą skórę i każdorazowo po prysznicu.
•	 Można zaproponować stosowanie leku anty-

histaminowego, np. cetyryzyny 1 raz dzien-
nie.

•	 Jeśli zmiany mają cechy nadkażenia bakteryj-
nego – konieczna jest konsultacja lekarska.

Przypadek 3.

Lena, nasza stała pacjentka przychodzi do 
apteki z dzieckiem. Ma przy sobie receptę na 
hydrokortyzon i emolient.

Porada:
•	 Należy wyjaśnić pacjentce, że stosowanie 

tylko kremu i steroidu jest niewystarczające 

u dzieci. Równie ważne jest używanie pre-
paratów do kąpieli dla dzieci oraz unikanie 
mydła i produktów zawierających alkohol.

•	 Należy przestawić zasady stosowania 
emolientów i steroidu (którego nie należy 
stosować przewlekle). ■

►
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Jak nie dać się  

przesileniu, 

czyli o profilaktyce 
w kilku słowach

Współpracownik znów nie odłożył leków na swoje miejsce. Kolejny 
pacjent przychodzi z nieczytelną receptą. Za moment trzeba zamykać, a tu 
wciąż przybywa ludzi. Nie wyspałaś się tej nocy, podobnie jak poprzedniej, 
mimo narastającego zmęczenia. Wszystko staje się pretekstem do kłótni. 
Zniechęcenie postępuje, podobnie jak niepokój. A czekolada – będąca do 
niedawna lekiem na chandrę – nie kusi jak zwykle. Nie masz apetytu. A za 
oknem… słońce budzącej się wiosny.

Chandra, przesilenie czy depresja?

Jeśli podobne objawy towarzyszą Ci podczas 
przechodzenia z zimy w wiosnę, to prawdopodob-
nie doświadczasz na własnej skórze przesilenia zi-
mowo-wiosennego. Niektórzy nazywają je trochę 
na wyrost wiosenną depresją, choć taka jednostka 
chorobowa nie istnieje. Owszem, możemy znaleźć 
w wykazie chorób i zaburzeń Światowej Organizacji 
Zdrowia sezonowe zaburzenia afektywne, potocz-
nie określane mianem depresji sezonowej. Jednak 
diagnozuje się je zwykle w okresie jesieni i zimy, 
rzadziej w pierwszych dniach wiosny. Chociaż - co 
należy podkreślić - może ono utrzymać się nawet 
do lata. O przesileniu mówilibyśmy więc wówczas, 
gdyby przytoczone objawy pojawiły się dość nagle 
w okresie przedwiośnia. O sezonowych zaburzeniach 
afektywnych natomiast, gdyby podobne sympto-
my utrzymywały się niemal bezustannie od jesieni 
– mogąc jedynie ulec na wiosnę swoistej modyfikacji, 
polegającej na nadmiernym pobudzeniu (zamiast 
spowolnieniu) oraz skróconej fazie snu (zamiast 
senności). Trzeba przy tym nadmienić, że objawy 
niemal identyczne jak te występujące przy depresji, 
obserwuje się przy niedoczynności lub nadczynności 
tarczycy, dlatego też w przypadku podejrzenia zabu-
rzeń nastroju, należy w pierwszej kolejności wykonać 
badanie krwi.

Sezonowe zaburzenia afektywne (ang. Se-
asonal Affective Disorder) występują pod znamien-
nym skrótem SAD, który jako pojedynczy wyraz 
oznaczałby z angielskiego przymiotnik „smutny”. 
Istotnie bowiem, depresja sezonowa wiąże się ze 
smutkiem, przygnębieniem, spadkiem odczuwania 
przyjemności, brakiem energii i zapału, występują-
cymi każdego dnia, przez minimum dwa tygodnie. 
Diagnostyka jest bardzo podobna jak w przypad-
ku zaburzeń depresyjnych (tzw. depresji wielkiej), 
choć objawy mają postać nieco łagodniejszą. Jak 
mówią szacunki, z problemem tym boryka się od 
2% do 5% populacji – trudno jednak powiedzieć, jak 
znaczny odsetek stanowią osoby nie poddane diag-
nozie i właściwemu leczeniu. Co interesujące, znacz-
ną większość pacjentów, bo nawet 80% stanowią 
kobiety. Nasilenie objawów w tej grupie następuje 
zwłaszcza w okresie przedmenstruacyjnym. Główną 
przyczyną sezonowych zaburzeń afektywnych jest 
zmiana rytmu dobowego, tj. snu i czuwania, zwią-
zana ze zmianą pór roku. Zmniejszona ilość światła 
słonecznego w sposób oczywisty przekłada się na 

nasze samopoczucie. Za swego rodzaju substytut 
może służyć fototerapia, w ramach której wykorzy-
stuje się lampy o różnego rodzaju typie i natężeniu 
światła. Można również nabyć tego rodzaju lampy 
na użytek domowy.

Warto podkreślić, że sporadyczne, nieregular-
ne, a mogące trwać nawet kilka dni, występowanie 
podobnych objawów do wyżej wymienionych praw-
dopodobnie wynika jedynie z doraźnych doświad-
czeń i jest raczej czymś bliższym chandrze, aniżeli 
wymagającej leczenia chorobie.

Trzeba zadać sobie więc pytanie, w jaki sposób 
przygotować się na niełatwe przejście z jednej pory 
roku do drugiej?

Słoneczna witamina

Niedobór światła słonecznego jednoznacznie 
przekłada się na spadek poziomu witaminy D3 w or-
ganizmie. Ta natomiast, jak pokazały liczne badania, 
pełni kluczową funkcję w utrzymywaniu równowagi 
psychicznej człowieka. B. Stefanowski, A. Antosik-
-Wójcińska oraz Ł. Święcicki dokonali przeglądu 
prac naukowych opublikowanych w bazach Medline 
i PubMed na przestrzeni lat 2010-2015 [1]. W wybra-
nych dziewięciu eksperymentach łącznie przebadano 
niemal 200 tysięcy osób, co stanowi o nadzwyczaj-
nej wartości uzyskanych wyników. W eksperymencie 
przeprowadzonych przez zespół amerykańskich uczo-
nych udział wzięło niemal 7500 osób, zaś rezultaty 
wskazywały jednoznacznie, że pacjenci z niedoborem 
witaminy D3 w organizmie są bardziej narażeni na 
wystąpienie zaburzeń depresyjnych aniżeli osoby 
o prawidłowym poziomie tego składnika. Kolejny 
zespół sprawdził, czy osoby z wyższym poziomem 
witaminy D3 są mniej narażone na depresję. Wyniki 
były twierdzące. Kolejna grupa uczonych po prze-
analizowaniu danych dotyczących blisko 2500 osób, 
w tym około 1100 z rozpoznanym stanem depresji, 
800 w stanie remisji oraz grupy kontrolnej, wysnuła 
wnioski mówiące, że u osób chorujących na depresję 
oraz tych w czasie remisji obecność witaminy D3 była 
znacznie niższa niż u osób zdrowych. Inne badania 
potwierdziły podobną zależność w przypadku osób 
będących po próbie samobójczej w porównaniu 
z grupą kontrolną. Warto także wspomnieć o ba-
daniach z 2014 r. dotyczących depresji poporodo-
wej. Zanotowano bowiem częstsze występowanie 
tej choroby u kobiet z niedoborami witaminy D3. 
Należy także dodać, że szereg badań jednoznacz-►
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nie potwierdza wpływ suplementacji wspomnianej 
witaminy na redukcję objawów depresji. 

Witamina D3 okazuje się więc niezwykle cenną 
bronią w profilaktyce zaburzeń nastroju. Jej skutecz-
ność nie jest tylko pustym sloganem reklamowych, 
który ma zwiększyć obroty koncernu farmaceutycz-
nego, lecz gruntownie potwierdzonym faktem. 

Dieta cud?

Już w latach 70. XX wieku, kanadyjski mini-
ster zdrowia, Marc Lalonde, wyodrębnił w swoim 
słynnym raporcie cztery pola zdrowia. Dowodził, że 
opieka zdrowotna wpływa na zdrowie ogółu jedy-
nie w 10%, czynniki genetyczne w 15%, środowisko 
w 20%, zaś największy – aż 55-procentowy wpływ 
na kondycję zdrowotną człowieka ma styl życia. Far-
maceuci – podobnie jak dietetycy kliniczni – zdają 
sobie doskonale sprawę z wartości, jaką dla zdro-
wego funkcjonowania organizmu ma zrównoważona 
dieta. Można powiedzieć, że w znacznym stopniu 
wyraża ona specyfikę prowadzonego przez nas stylu 
życia. Podobnie jak w przypadku suplementów, tak 
w przypadku diety, jesteśmy nieustannie bombar-
dowani coraz bardziej egzotycznymi nowinkami, zaś 
ilość cudownych recept na odchudzanie i zgrabną 
sylwetkę sięga niebotycznych ilości. Istotne więc, 
by wspomnieć choćby krótko o podstawowych za-
sadach żywienia, gruntownie udokumentowanych 
w piśmiennictwie naukowym. Jest to jedna z naj-
prostszych dróg do zapewnienia organizmowi wy-
starczającej energii w stawianiu czoła przeciwnoś-
ciom – szczególnie w okresie zmiany pór roku. 

Najpierw jednak przypatrzmy się „odżywianiu” 
mózgu. Zużywa on ok. 20% energii organizmu, choć 
jego masa to zaledwie ok. 2% masy ciała. Nie po-
trafi jednak wykorzystywać rezerw znajdujących się 
w tłuszczach, dlatego przy nasilonym wysiłku inte-
lektualnym czujemy się zmęczeni, ale… nie chudnie-
my. Mózg odżywia się cukrem prostym, tj. glukozą. 
Najkorzystniejsze są więc dla niego węglowodany 
złożone, z których może czerpać energię przez dłuż-
szy czas (owoce, warzywa, nasiona, ziarna, orzechy). 

Regularność posiłków to rzecz oczywista – 
mniej oczywisty wydaje się ich skład. Apteka zaczyna 
swoją pracę o wczesnym poranku, dlatego farma-
ceuta musi być na posterunku niemal o tej samej 
porze, co pracownik piekarni lub kiosku, by idący 
do pracy mogli dokonać niezbędnych zakupów jesz-
cze przed rozpoczęciem codziennych obowiązków. 

Bardzo łatwo więc nie zadbać o śniadanie, które, 
jak powszechnie wiadomo, stanowi fundament ca-
łodziennego wyżywienia. Pożyteczne zmiany dobrze 
rozpocząć od rezygnacji z białego pieczywa na rzecz 
pełnoziarnistego. Zawarty w nim błonnik wspoma-
ga usuwanie szkodliwych substancji z organizmu, 
a dzięki swoim właściwościom powoduje uczucie 
sytości przy mniejszej ilości spożytego pokarmu. 

Gdy mowa o obiedzie, wspomnijmy jedynie 
o dwóch produktach, mianowicie kaszach i rybach. 
Te pierwsze stanowią prawdziwe bogactwo witamin, 
takich jak choćby B1, B2, B3, E, a także kwasu fo-
liowego, potasu, wapnia, magnezu czy cynku. Dwa 
ostatnie składniki wspomagają znacząco pracę ukła-
du nerwowego, stymulując odporność psychiczną 
człowieka [2]. Pionierskie badania nad związkami 
niedoboru cynku z powstawaniem depresji prowa-
dzi dr Bernadeta Szewczyk z Zakładu Neurobiolo-
gii Instytutu Farmakologii PAN. Podobnie zawarte 
w niektórych rybach (zwłaszcza morskich) kwasy 
omega3, wpływające dodatnio na układ odpornoś-
ciowy człowieka, funkcje poznawcze ( jak pamięć 
i koncentracja) i szerzej – dobrą kondycję mózgu. 
Pod tym względem prym wśród ryb wiedzie pstrąg. 
Nie wolno także zapominać o owocach i warzywach, 
które mogą zastąpić cały szereg suplementów.

Odporność z kości

Kolejnym sposobem na ustrzeżenie się jesien-
no-zimowej chandry lub przesilenia wiosennego jest 
aktywność fizyczna. Jeśli stanie się nieodłącznym 
elementem naszego harmonogramu, może wes-
przeć przeciwdziałanie szeregowi chorób – niemalże 
dotyczących każdego układu naszego organizmu. 

Praca farmaceuty wymaga niezawodnej pa-
mięci i ostrej jak brzytwa koncentracji. Błąd, nie-
dopatrzenie, roztargnienie mogą wiele kosztować 
– chodzi bowiem o ludzkie zdrowie i życie. Badania 
prowadzone przez dr. Charlesa Hilmana na Uniwer-
sytecie Illinois dowiodły, że mózgi uczniów, którzy 
przystępowali do nauki po 20-minutowej rozgrzew-
ce fizycznej, były nawet kilkakrotnie bardziej aktywne 
aniżeli mózgi uczniów, którzy nie odbyli treningu. 
Aktywność tę mierzono przy użyciu funkcjonalnego 
rezonansu magnetycznego ukazującego metabolizm 
w poszczególnych rejonach mózgu w czasie rze-
czywistym. Natomiast po 9 miesiącach takiej prak-
tyki, kondycja pamięci uczniów wzrosła aż o 16% 
w porównaniu do grupy kontrolnej. Ruch polepsza 

koordynację motoryczną, rozwija wyobraźnię prze-
strzenną i wzmacnia połączenia między półkulami 
mózgu, co przyspiesza przepływ informacji.

Wysiłek fizyczny pobudza także uwalnianie en-
dorfin, będących naszym wewnętrznym substytutem 
morfiny. To im zawdzięczamy przysłowiowe motyle 
w brzuchu oraz motywację do działania. Dzięki ru-
chowi wydziela się też „mózgowa odżywka” znana 
jako BDNF – czynnik wzrostu neuronów, odpowia-
dający za wysoki poziom plastyczności neuronalnej, 
w tym za sprawność intelektualną człowieka [3]. Po-
ziom plastyczności mózgu, czyli zdolności do reor-
ganizacji kory mózgowej, wpływa na umiejętność 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Szczegó-
łowe badania nad tym zjawiskiem oraz bazującą na 
nim psychoterapią rozwija amerykański neurolog dr 
Jeffrey Schwartz [4]. Mówiąc najprościej – im lepiej 
skomunikowane regiony kory mózgowej, tym więk-
sza łatwość mózgu do zahamowania niepożądanych 
reakcji na konkretne doświadczenia. Zdolność po-
wstrzymania nadmiernej odpowiedzi emocjonalnej 
na dane zdarzenie nazywa się hamowaniem koro-
wym [5]. Pozwala ono w porę zatrzymać lawinę stra-
chu, gniewu czy złości, której konsekwencje mogą 
być dla nas zgubne nie tylko w aspekcie zdrowia 
psychicznego, ale również relacji międzyludzkich.

Zaskakujące badania nad związkiem aktyw-
ności fizycznej i zaburzeń nastroju przeprowadzili 
szwedzcy uczeni z Karolinska Instituet. Obserwacji 
poddano wzrost poziomu białka PGC—1a1 w mięś-
niach szkieletowych, będący naturalną reakcją orga-
nizmu na tego rodzaju aktywność. Badanie przepro-
wadzono na dwóch grupach myszy – jednej zmo-
dyfikowanej genetycznie w ten sposób, by wykazy-
wała wysoki poziom wspomnianego białka, druga 
zaś stanowiła grupę kontrolną. Przez kilka tygodni 
obie grupy poddawano licznym stresorom. Po tym 
czasie u myszy z grupy kontrolnej zaobserwowano 
objawy bliskie do tych, którymi charakteryzuje się 
depresja. U myszy wykazujących znaczący poziom 
białka PGC-1a1 takich objawów nie odnotowano.

Być z innymi

Filarem profilaktyki zaburzeń nastroju są do-
bre relacje społeczne. Liczne badania na osobach 
samotnych prowadzą do konstatacji o wpływie od-
osobnienia na wykształcenie się zaburzeń depresyj-
nych oraz spadku odporności organizmu. Relacje 
międzyludzkie są z ewolucyjnego, a tym samym 
biologicznego, punktu widzenia czymś nie tylko nie-
odłącznym, ale wręcz koniecznym dla przetrwania 

►

►
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człowieka. W ostatnim roku ukazała się znakomita 
książka Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecz-
nego ukształtowała ludzki mózg, której autorzy nie-
zwykle skrupulatnie dowodzą, w jaki sposób życie 
społeczne ukształtowało współczesny potencjał 
ludzkiego mózgu [6]. Według uczonych, to właśnie 
konieczność współpracy w ramach grupy oraz mię-
dzy grupami, wynikająca choćby z potrzeby rozwoju 
narzędzi i ochrony przed intruzami, w istotnym stop-
niu wpłynęła na ukształtowanie się mózgu człowieka 
współczesnego. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, posta-
wy prospołeczne stanowią jeden z najważniejszych 
czynników profilaktycznych, zapobiegających rozwo-
jowi licznych schorzeń. Zarówno życie rodzinne (czy 
szerzej – prywatne), jak i życie zawodowe, wymaga 
należnej troski, której podmiot stanowić powinny 
właśnie relacje. Jest to tym ważniejsze, że – jak po-
kazuje badanie GFK z 2016 roku – 33% Polaków 
odczuwa stres związany z pracą, a 46% badanych 
deklaruje wysoki wskaźnik stresu w życiu osobi-
stym. Jednocześnie zaledwie 30% z nas w obliczu 
trudności korzysta z pomocy przyjaciół i znajomych 
[7]. Na kłopoty w relacjach – jako główne przyczyny 
niezadowolenia z życia – wskazuje niemal połowa 
respondentów. Jak więc zadbać o zdrowe kontakty 
z otoczeniem? Przede wszystkim opierając je na ot-
wartej, pełnej szacunku i zrozumienia komunikacji, 
o czym wspominaliśmy szerzej w artykule poświę-
conym asertywności. Niewyrażanie swoich potrzeb 
prowadzi do rozczarowania tym, że inni nie są w sta-
nie domyślić się, co nam chodzi po głowie. Nikt 
jednak nie ma takiego obowiązku. Ponadto próby 
odgadywania cudzych myśli mogą skończyć się nie 

tylko niepowodzeniem, ale wręcz szkodą wyrządzo-
ną relacji. Jedna ze stron poczuje się nierozumiana, 
druga zaś odtrącona. 

Tygodniowy grafik powinien zawierać spot-
kanie z przyjaciółmi lub znajomymi. To doskonała 
okazja do zdystansowania się od codziennych trosk. 
Nabieramy innej perspektywy, przestajemy nada-
wać trudnym doświadczeniom nadmierne znaczenie. 
I zacieśniamy więzi, które sprawiają, że czujemy się 
lepiej. Tworzenie wspólnoty to jedna z najbardziej 
pierwotnych ludzkich potrzeb, którą naocznie do-
kumentują nie tylko badacze współczesności, ale 
i paleoantropolodzy.

Siła spokoju

Poza dbałością o styl życia, będący funda-
mentem zdrowia, warto skorzystać z technik, ja-
kich dostarcza nam dzisiejsza psychologia. Jedną 
z najskuteczniejszych form wspierania odporności 
psychicznej jest medytacja, będąca podstawą pro-
gramu Redukcji Stresu Opartej na Uważności (Mind-
fulness Based Stress Reduction). Jej twórca, biolog 
Jon Kabat-Zinn (autor bestsellera Życie piękna ka-
tastrofa) na bazie nauk zaczerpniętych od mnichów 
buddyjskich stworzył własną, świecką technikę, któ-
rej centrum rozwoju stanowi Klinika Redukcji Stresu 
w Massachusetts [8].

Medytacja kojarzyć się może z niewygodną 
pozycją ciała, koniecznością zastygnięcia z zamknię-
tymi oczami i niemającym końca siedzeniu w sa-
motni z recytowaniem od czasu do czasu mantr. Nic 
bardziej mylnego. Pod tym terminem może kryć się 
coś, co nazwalibyśmy bardziej przejrzyście trenin-

Życie domowe podobnie jak rzeczywistość zawodowa wymaga 

dobrej organizacji. Podział obowiązków i sprawne zarządzanie cza-

sem mogą zdziałać cuda, nawet gdy kalendarz pęka w szwach od 

codziennych zadań. Warto mówić o swoich bolączkach tym, których 

uznajemy za bliskich. Nie warto z kolei obawiać się proszenia o po-

moc – również współpracowników. To nie przyznanie się do słabości, 

lecz potwierdzenie, że potrafimy działać zespołowo, darzymy innych 

zaufaniem i nie uznajemy siebie za wszechwiedzących. 

►
giem koncentracji. Wystarczy, że kilka minut dziennie 
w miejscu zapewniającym ciszę i spokój, pozwolimy 
sobie skupić się choćby na wdechu i wydechu, za 
którymi podąży nasz umysł, a po kilku miesiącach 
odkryjemy niebywałe efekty takiej praktyki.

Dobroczynny wpływ medytacji na kondycję 
psychofizyczną człowieka został gruntownie prze-
badany. Przez blisko 15 lat na ponad dwudziestu 
uniwersytetach w USA prowadzono obserwacje 
mózgu osób medytujących. Jedne z najsłynniej-
szych eksperymentów w tym zakresie zrealizowano 
na Uniwersytecie Wisconsin Madison. Naukowcy 
zidentyfikowali obszary, które u osób regularnie 
medytujących wykazują większą aktywność. Były to: 
drugorzędowa kora somatosensoryczna (integrująca 
wrażenia cielesne z informacjami zmysłowymi), kora 
wyspy (istotna w odczuwaniu empatii), środkowa 
kora przedczołowa (procesy myślowe i pamięciowe), 
a także bruzda skroniowa górna oraz pogranicze 
płata ciemieniowego i skroniowego, odpowiadają-
ce za świadome odczuwanie przestrzennej jedności 
ciała i umysłu. Jak widać, zwiększenie aktywności 
wymienionych obszarów przekłada się dobroczynnie 
na szereg zdolności umysłowych człowieka – od po-
prawy jakości procesów intelektualnych do lepszego 
rozumienia siebie i innych [9].

Co niezwykle istotne, badacze z Wisconsin 
Madison odkryli również, że medytacja zmienia ak-
tywność genów odpowiedzialnych za stany zapalne, 
wpływając tym samym na odporność organizmu. 
Ekspresja tych genów przekłada się na aktywność in-
nych – odpowiedzialnych za regenerację organizmu 
po stresującym doświadczeniu. Mniejsza aktywność 
pierwszych genów wpływa na mniejszą aktywność 
tych drugich. A zatem układ, który moglibyśmy ro-
boczo nazwać zapalnym, działa słabiej u medytują-
cych aniżeli u osób z grupy kontrolnej.

Na ratunek sobie

Należy pamiętać o tym, że jesteśmy zespo-
łem naczyń połączonych w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Od naszej kondycji psychicznej zależy 
odporność na szereg chorób. Włókna autonomicz-
nego układu nerwowego unerwiają bowiem narządy 
związane z produkcją komórek odpornościowych 
oraz dochodzą do zaangażowanego w procesy im-
munologiczne szpiku kostnego. Okres przesilenia 
wiosennego jest czasem, gdy bywamy szczególnie 
narażeni na przemęczenie lub nadmierne pobudze-
nie, problemy z koncentracją, zaburzenia rytmu do-
bowego czy drażliwość. Dlatego – warto zawczasu 
zadbać o styl życia, a więc to, co w największym 
stopniu determinuje nasze zdrowie. I na co mamy 
bezpośredni wpływ. Warto przyjąć zasadę wywie-
dzioną z medycyny ratunkowej. Aby pomóc innym 
poszkodowanym, w pierwszej kolejności należy za-
dbać o własne bezpieczeństwo. ■

dr n. o zdr. Adam Zemełka
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Sekcja etyczno-historyczna „Źródło” pragnęła 
uhonorować nestora opolskich aptekarzy - magistra 
Sylwestra Świtałę. Podjęto starania, aby skwer przed 
apteką przy ul. Ozimskiej 22 w Opolu, w której pra-
cował ostatnie ćwierćwiecze, nazwać jego imieniem. 

20 kwietnia 2017 roku podczas obrad XL sesji 
Rady Miasta Opola została podjęta uchwała w spra-
wie nadania placowi publicznemu nazwy: Plac imie-
nia mgr farm. Sylwestra Świtały. Magister Świtała był 
człowiekiem, któremu przez całe długie życie przy-
świecała idea humanizmu, w centrum której znajdu-
je się Człowiek i jego bracia mniejsi. Sylwetkę tego 
niezwykłego-zwykłego farmaceuty przedstawiłyśmy 
podczas XXV jubileuszowego Sympozjum Historii 
Farmacji w Krapkowicach koło  Opola.

Jego długie życie przypadło na XX i początek 
XXI wieku. Magister Świtała był świadkiem burzli-
wej historii, która nie ominęła ziemi opolskiej. Z per-
spektywy pierwszego stołu aptecznego obserwował 
„igraszki” Pani Historii: zmiany granic, ustrojów poli-
tycznych, przekształcenia własnościowe – upaństwo-
wienie i prywatyzację aptek.

Wspomnienie o Nestorze opolskiej farmacji 
magistrze Sylwestrze Świtale jest związane z historią 
pewnej kamienicy przy Rynku nr 1 w Opolu. W za-
chodniej pierzei Rynku pod numerem 1 znajduje się 

Kamienica Pod Lwem. Do roku 1532, czyli do końca 
panowania dynastii Piastów, budynek był własnoś-
cią książąt opolskich. W XVIII wieku ten dom jako 
pierwszy w rynku, poza kramami śródrynkowymi, 
otrzymał prawo prowadzenia handlu, co było wyróż-
nieniem. W 1824 roku kamienicę wykupił aptekarz 
Heinrich Grabowsky i otworzył w Opolu aptekę Pod 
Lwem. Prawdopodobnie już wtedy pojawił się nad 
wejściem do ówczesnej apteki, znany do dziś opo-
lanom, rzeźbiony złoty lew. W kwietniu 1939 roku 
trzydziestoletni Sylwester Świtała podjął pracę w ap-
tece Pod Lwem. Apteka ta działała do 1951 roku, 
czyli do czasu upaństwowienia.

Biografia magistra Sylwestra Świtały rozpoczy-
na się datą 18 grudnia 1908, w którym to dniu uro-
dził się w Radłowie w powiecie oleskim w rodzinie 
Filipa i Agnieszki z domu Wilhelm. Ojciec był listono-
szem i zarazem kierownikiem wagonu pocztowego. 
Matka zajmowała się domem i siedmiorgiem dzieci. 
Mały Sylwester często jeździł z ojcem pociągiem na 
trasie Praszka - Olesno, co w owych czasach na pew-
no było ogromnym wydarzeniem w życiu małego 
chłopca. Podróże te i magia lokomotywy buchającej 
parą bynajmniej nie wpłynęły na wybór zawodu. 

Syn aptekarza Świtały wspomina, iż w domu 
dziadków mówiono tylko po polsku. Młody Sylwek 

Historia życia mgr farm.
Sylwestra Świtały 
– historią opolskiego 
aptekarstwa XX wieku  
w pigułce

uczęszczał do szkoły powszechnej w Jastrzygowi-
cach a następnie w Oleśnie. Wykazywał duże zami-
łowanie do nauki i jak sam wspominał, lubił uczyć 
się z siostrą, która w późniejszych latach studiowała 
chemię. Po maturze w 1931 zatrudnił się jako prak-
tykant aptekarski w aptece Pod Orłem w Oleśnie, 
której właścicielem był Gruchel. Dnia 22 marca 1933 
złożył w Opolu egzamin na pomocnika aptekarskie-
go. Od kwietnia 1935 roku studiował farmację (3 se-
mestry) w Greifswaldzie, a kolejne semestry w Mar-
burgu w Niemczech.

2 kwietnia 1937 roku zdał końcowe egzaminy 
na uczelni. Od maja 1937 do marca 1938 pracował 
w aptece Pod Aniołem w Hamburgu. We wrześniu 
1938 został przeniesiony do Olesna do apteki Pod 
Orłem. W październiku 1938 roku uzyskał dyplom 
aprobacyjny upoważniający do kierowania aptekami 
na terenie całych Niemiec. Kolejnym miejscem pracy 
była apteka Pod Aniołem w Bytomiu - spędził tam 
niecały rok. Ostatecznie w kwietniu 1939 przybył 
do Opola do wspomnianej już apteki Pod Lwem 
mieszczącej się w historycznej kamienicy Rynek nr 1. 

W latach trzydziestych XX wieku aptekarz nie-
miecki, oficer Josef Gaertner odkupił od nieznanego 
Żyda podupadająca aptekę. Aby nie powiększać jesz-
cze bardziej zadłużenia apteki, Gaertner zamawiał 
towar w małych ilościach, a brakujący pożyczał w ap-
tece miejskiej mieszczącej się po drugiej stronie ryn-
ku. Panu Sylwestrowi nie dane było dobrze poznać 
bliżej pracodawcę. W pierwszym dniu wojny oficer 
Gaertner został wcielony do Wermachtu, otrzymał 
rozkaz rozprawienia się ze znajomymi „zdrajcami” 
z pobliskiej Królewskiej Huty, którzy po plebiscycie 
zostali po polskiej stronie. Rozkaz ten był nie do 
przyjęcia przez Gaertnera, ostrzegł swych polskich 
przyjaciół o niebezpieczeństwie, a sam wybrał śmierć 
po aptekarsku - zażywając śmiertelną dawkę leku. 

Po tragicznej śmierci właściciela apteki Pod 
Lwem pracę kontynuował młody aptekarz Świtała 
i pomocnik po maturze. W początkowych latach ap-
tekarz Świtała nie tylko pracował, ale i mieszkał w ka-
mienicy książęcej. Przez 5 lat udało się doprowadzić 
aptekę do dobrej kondycji finansowej, co skończyło 
się wraz z wkroczeniem nocą 23/24 stycznia 1945 
roku wojsk radzieckich, w czasie dyżuru nocnego 
naszego magistra. Aptekarz wspominał z jednej 
strony wkroczenie wojsk radzieckich do Opola od 
strony rzeki Odry, przez Rynek, oraz z drugiej strony 
stukot butów uciekających Niemców. Pracując nadal 
w aptece Świtała był świadkiem plądrowania jej oraz 

pobliskiego sklepu Szymańskiego - widział czerwo-
noarmistów bawiących się konikami na biegunach 
oraz rowerkami z domu towarowego vis a vis apteki. 

Fakt, iż młody aptekarz narażając się na re-
presje wyławiał z Odry wyrzucane książki, świadczy 
o wielkim szacunku do wszelkich dóbr kultury i na-
uki. Jako autochton Świtała podzielił los pracujących 
przymusowo, został wcielony do cywilnego oddzia-
łu, który przegnano przez Łubniany do Kluczborka, 
po czym przewieziono ich pociągiem towarowym 
do Strzelec Opolskich. Tam pracował przy rozbiór-
ce cementowni, a następnie został przeniesiony do 
Łabęd i Gliwic, gdzie rozbierano fabryki sadzy do 
produkcji amunicji. Po 7 miesiącach przymusowej 
pracy Świtała wrócił do Opola wyczerpany, w tym 
samym odzieniu, w którym był wcielony do oddziału. 
Obawiał się nadal o swoje życie - nie ujawniał się, 
lecz ukrywał się w rodzinie Huloków w pod opolskiej 
Nowej Wsi Królewskiej. 

Gdy zdecydował się wyjść z ukrycia, pierw-
sze kroki skierował do proboszcza parafii kościoła 
Na Górce. Ksiądz proboszcz Borcz udzielił mu ser-
decznego wsparcia i pośredniczył w podjęciu pra-
cy w nowo utworzonej aptece Mariackiej przy ul. 
Ozimskiej 8 w Opolu. Kierownikiem tej apteki była 
repatriantka mgr Wanda Marcinkowska, mówiąca 
tylko po polsku i jej pomocnica Inga Pawletta, któ-
ra mówiła tylko po niemiecku. We wrześniu 1945 
roku rozpoczynając pracę w aptece, Świtała okazał 
się bardzo przydatny także jako tłumacz. W stycz-
niu 1951 roku „Pani Historia” postawiła aptekarzy 
przed faktem dokonanego w ciągu jednego dnia 
upaństwowienia. Apteka Mariacka stała się Apteką 
Państwową nr 1 w Opolu. Dotychczasowa właściciel-
ka opuściła Opole, kierowanie placówką powierzono 
mgr Janinie Czechowskiej, a nasz mgr Świtała został 
jej zastępcą.

Opolski Zarząd Aptek przeniósł siedzibę apteki 
wraz z wszystkimi pracownikami z ulicy Ozimskiej 
nr 8 do nowo wybudowanego budynku przy ulicy 
Ozimskiej 22. W tym samym miejscu nadal znajduje 
się apteka, od 2015 roku nazwana Pod Lwem. 

Pracujący w Jedynce mgr Świtała został zwe-
ryfikowany w 1962 roku jako aptekarz aprobowany, 
w marcu 1975 roku uzyskał tytuł specjalisty I stopnia 
w zakresie farmacji aptecznej. Mgr Świtała przeszedł 
na emeryturę 1 stycznia 1978 roku, ale nadal praco-
wał w mniejszym wymiarze godzin. Nie wyobrażał 
sobie bowiem życia bez pracy w aptece. 
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Zatrzymane w kadrze chwile z życia nestora opolskich  
aptekarzy magistra Sylwestra Świtały - od lat szkolnych do stu lat. 

Fot. 1 – młody Sylwek z siostrą.

Fot. 2 – matura rok 1929.

Fot. 3 – aptekarz Świtała, lata 30’ XX wieku.

Fot. 4 – aptekarz Świtała, lata 30’ XX wieku.

Fot. 5 – Świtała wśród personelu apteki Mariackiej,  
rok 1955.

Fot. 6 – Świtała z młodymi aptekarzami, rok 1955.

Kolejny raz historia zatoczyła koło - 40 lat po 
upaństwowieniu aptek stało się możliwe otwarcie 
aptek prywatnych. W 1991 roku magister Świtała 
był świadkiem prywatyzacji „Jedynki”, która przyjęła 
nazwę apteka Śródmiejska. Właścicielka, a zarazem 
kierownik apteki – mgr Katarzyna Kaniut zawsze mile 
go przyjmowała, otaczała serdecznym zaintereso-
waniem i troską. 

Wspomnienia współpracowników  
mgr Świtały sięgają lat przedwojennych. 

W czasie dyżuru w aptece Pod Lwem, młody 
magister wychodził z apteki zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Spacerował po rynku, mając baczenie na 
przechodniów kierujących swe kroki do apteki. Gdy 
dostrzegł zbliżających się do placówki, pośpiesznie 
wracał drugimi drzwiami, szybko ubierał kitel i jak 
gdyby nic, stawał przy okienku aptecznym. Zdez-
orientowany pacjent pytał, jak to możliwe, że jest 

w pracy - a przecież właśnie był widziany na rynku. 
Słynący z dowcipu magister przekonywał, że to na 
pewno jego brat bliźniak, którego zresztą nie miał. 

Od młodości magister miał słabość do słody-
czy, które zamawiał w większych ilościach w Byto-
miu, a ku zdumieniu współpracowników były one 
dostarczane bezpośrednio do rąk łasucha. Magister 
nigdy nie palił papierosów, był natomiast konese-
rem dobrych nalewek. Pani mgr Hurska wspomina 
mleczny słodki likier, którym pan magister częstował 
zawsze na przełomie roku, z okazji swoich imienin 
w Sylwestra, jak i imienin swojej żony Mieczysławy. 
W pamięci aptekarzy pozostała także świetna na-
lewka kawowa. 

Przedstawiany przez nas aptekarz był bardzo 
popularny i znany jako specjalista leków weteryna-
ryjnych. U niego ludzie szukali i znajdowali pomoc 
dla swoich domowych pupilków, jak i dla zwierząt 
gospodarczych. Osobiście wykonywał złożone pre-
paraty weterynaryjne na różne dolegliwości. Najczęś-
ciej w dni targowe w aptece ustawiała się osobna 
kolejka do magistra Świtały, którego tytułowano 
„doktorem weterynarzem” a z upływem lat ”star-
szym weterynarzem”. Zdarzyło się, iż do apteki, ku 
przerażeniu personelu, w czasie dyżuru nocnego 
zgłosił się gospodarz wraz z krową. Magister dyspo-
nował własnym zbiorem przepisów recepturowych 
przechowywanych w słynnym zeszycie w skórzanej 
oprawie. Receptariusz był pilnie strzeżony, a w opol-
skim świecie aptekarskim krążyły o nim legendy. Po-
pularnym medykamentem pana magistra była maść  
jodo-kamforowa polecana na wymię dla krów po 
ocieleniu. 

Dla wszelkiego drobiu sporządzał proszek 
niedzielony na wzmocnienie słabych nóżek. Była to 
mieszanka calcium carbonicum z witaminami, wy-
dawana w opisanych torebkach, z podanym spo-
sobem dawkowania np. ”łyżeczkę proszku dodać 
do karmy lub do wody 1 x dziennie na każde 10 
kurcząt”. Sporządzał też cieszącą się powodzeniem 
maść siarkową na świerzb, przydatną także dla ludzi 
oraz maść Wilkinsona. Leczył też biegunki u zwierząt 
i inne choroby. 

Praca w ówczesnej recepturze była ciężką pra-
cą fizyczną ze względu na duże ilości produkowa-
nych leków, w dużej mierze wykonywanych ręcznie 
- a utensylia były znacznej wielkości i ciężaru. Ma-
gister wykonywał roztwory zapasowe do receptury, 
sporządzał rozcieńczenia spirytusu, prowadził książki 
spirytusową i laboratoryjną. 

Fot. 7 – W aptece nr 1 w Opolu, rok 1990.

Fot. 8 – Nestor opolskich aptekarzy w wieku stu lat.

►

►
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udział wezmą politycy, naukowcy, lekarze 
i pielęgniarki, diagności laboratoryjni, me-
nedżerowie placówek medycznych, pacjenci, 
firmy działające w sektorze, studenci uczelni 
medycznych. Cyklicznie, od kilkunastu lat 
Konferencja pełni rolę szerokiej platfor-
my wymiany poglądów osób związanych 
z ochroną zdrowia. 

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Białymstoku 

Okręgowa Izba Aptekarska w Białym-
stoku, Uniwersytet Medyczny w Lub-
linie oraz firma Miralex serdecznie 
zapraszają na posiedzenie naukowe 
dla farmaceutów. Tematyka Konferencji 
obejmuję tematykę: „Kwas hialuronowy 

i jego rola we współczesnej medycynie”; „Pacjent 
z problemem podologicznym – standardy po-
stępowania w aptece“; „Choroby odbytu to nie 
tylko hemoroidy…”; „Leczenie trądziku dorosłych 
– pytania i odpowiedzi”. Spotkanie odbędzie się 
11.04.2018 r.

Do jego obowiązków należało m.in. wykona-
nie i fasowanie dużych ilości wody utlenionej, płynu 
Lugola, syropu prostego, syropu prawoślazowego, 
spirytusu lawendowego, aftinu i wielu innych. Przy-
gotowywał także roztwory zapasowe, podłoża do 
maści, co niewątpliwie ułatwiało pracę farmaceu-
tom w recepturze. Dźwigał 20 litrowe szklane baniaki 
z tranem, fasował go, a puste naczynia wykorzysty-
wał do przechowywania np. wytwarzanej wody utle-
nionej. Był skrupulatny do tego stopnia, że naczynia 
z resztką surowców umieszczał odwrócone do góry 
dnem w statywie aż do całkowitego ich opróżnie-
nia. Po przyjęciu towaru do apteki nie krępował się 
porządkować kartonowe opakowania. 

Swoje niewątpliwie duże doświadczenie apte-
karskie życzliwie przekazywał młodym koleżankom, 
niejednokrotnie w dowcipny sposób. Zaskakiwał po-
czątkujące aptekarki pytaniami: „czy macie wyciąg 
z alojza? czy jest rybitran?”, co wywoływało popłoch 
przy rozwiązywaniu tych specyficznych językowych 
zagadek. 

Magister był obdarzony poczuciem humoru, 
czasami odpowiadał ciętą ripostą na zdawałoby się 
proste pytania - gdy w aptece pacjentka zapytała 
„czy jest Trudka?” (od Gertrudy), magister odpowia-
dał, że „jest tylko ta na myszy, bo na szczury już 
wyszła”. 

Pośpieszany przez pacjentów, aby szybciej ob-
sługiwał, odpowiadał: „mnie do kryminału się nie 
spieszy”. 

Przypadkiem znaleziony pierścionek schował 
w sejfie, wyjaśniając, że „złoto przechowuje się w sej-
fie”. Niejednokrotnie żartem i dowcipem rozładował 
trudną sytuację przy aptecznym okienku.

Magistra Świtałę wspominamy nie tylko jako 
dobrego fachowca, ale także jako człowieka spo-
kojnego, niezwykle życzliwego, pełnego sympatii 
dla współpracowników, jak i dla pacjentów. Można 
go z pewnością nazwać człowiekiem renesansu. Był 
doskonałym matematykiem, znał język niemiecki, 
angielski, włoski. Grał na fortepianie i na skrzyp-
cach. Szczęśliwe życie rodzinne zawdzięczał swej 
żonie Mieczysławie, z domu Bajewicz. Wspomniany 
uprzednio ksiądz Borcz, zapoznał nieśmiałego apte-
karza autochtona z kresowianką. Panna Mieczysława 
oraz jej dwie siostry przybyły do Opola w 1945 roku 
z Podkamienia koło Brodów jako wojenne sieroty, 
które zostały zaadoptowane przez państwo Adam-

czaków - pierwszego dyrektora szkoły muzycznej 
i pracownicy biurowej w tejże szkole. Syn Andrzej 
przytacza rodzinną anegdotę o wizycie w domu 
narzeczonej. Do obiadu nie podano kompletu 
sztućców, nieśmiały Sylwester zjadł podany rosół 
widelcem, nie upominając się o łyżkę. Ślub apteka-
rza Świtały z panną Mieczysławą odbył się w 1949 
roku. W rodzinie Świtałów urodziło się dwóch sy-
nów: Andrzej i Janusz. Rodzina podkreśla, iż aptekarz 
Świtała był ostatnią instancją, do której zwracano 
się w sprawach trudnych, a nawet beznadziejnych 
i otrzymywano oczekiwaną pomoc. 

W trakcie pracy zawodowej pan magister był 
aktywnym członkiem PTF, które uhonorowało go 
medalem im. prof. Szastera. Uchwałą Naczelnej Rady 
Aptekarskiej został odznaczony medalem im. prof. 
Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa. 

1 X 2005 roku owdowiał, zamieszkał z synem 
Andrzejem w podopolskim Suchym Borze. Lubił 
spacery, codziennie gimnastykował się, a na pytanie 
skąd czerpie siły odpowiadał z humorem „codzien-
nie zjadam trochę przeterminowanych leków”.

O jego humorze niech świadczy zdanie, jakie 
wypowiedział na przyjęciu z okazji swoich 90-tych 
urodzin: „Czuję się trochę za bardzo wyróżniony 
i z lekka zawiedziony. Sądziłem, że spotkam tu ko-
goś starszego ode mnie”.

W grudniu 2008 roku obchodził jubileusz set-
nych urodzin, w których to uroczystościach braliśmy 
udział. Cieszymy się, że po stuleciu urodzin przeżył 
kolejne 4 lata w dobrym zdrowiu i kondycji. Po kil-
kudniowej chorobie (powikłania pogrypowe) zmarł 
6-go stycznia 2013 roku w domu, wśród bliskich, 
w Suchym Borze. Spoczął na opolskiej nekropolii.

Magister Świtała pozostał w naszej pamięci 
jako wybitny aptekarz. ■

mgr farm. Maria Pająk
mgr farm. Małgorzata Tomańska 

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska
Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Świtałów  

ze zbiorów  Małgorzaty Tomańskiej 

Samorządowy 
peryskop
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Beskidzka Okręgowa Izba 
Aptekarska

Beskidzka OIA informuje o planowa-
nym naborze na specjalizację w dzie-
dzinie farmacja apteczna prowadzo-
nym przez Kolegium Kształcenia Pody-
plomowego Wydziału Farmaceutycz-
nego z Oddziałem Medycyny Labo-

ratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Wniosek składa się 
w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 
2018 roku na postępowanie kwalifikacyjne, prze-
prowadzane przez Wydział Zdrowia, Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w termi-
nie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018. 

•	 Beskidzka OIA zaprasza na XXIII Między-
narodowy  Kongres OSOZ „Koordynowa-
na i Personalizowana Opieka Zdrowotna” 
(Katowice, 24 kwietnia 2018 roku). Będzie 
to miejsce spotkania przedstawicieli środo-
wiska medycznego, farmaceutycznego oraz 
organizacji rynku ochrony zdrowia, a także 

►

►
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Okręgowa Izba Aptekarska 
w Częstochowie

Dobiega końca 6-cio miesięczna prak-
tyka zawodowa. OIA w Częstochowie 
zamieściła na stronie internetowej wy-
tyczne w celu poprawnego wypełnienia 
Dziennika Praktyki Zawodowej w Apte-

ce przesłane przez Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach.
•	 W związku z wprowadzeniem zakazu handlu 

w niedzielę, OIA w Częstochowie przypomi-
na, że stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 3 
i 23 ustawy z dn. 10.01.2018 r. o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) zakaz han-
dlu w niedziele i święta nie dotyczy aptek, 
punktów aptecznych i hurtowni farmaceu-
tycznych. 

Dolnośląska Izba Aptekarska

DIA zamieściła prośbę mgr farma-
cji o wsparcie w formie przekaza-
nia 1-go % podatku z rocznego roz-
liczenia PIT. Więcej szczegółów 
na stronie internetowej Izby oraz  
w reportażu o chłopcach: http://zielo-

nedrzwi.tvn.pl/aktualnosci,910,n/marze-o-tym-
-zeby-pokazali-mi-swoj-swiat,225860.html   
•	 OIA zaprasza na zebranie farmaceutów 

DIA we Wrocławiu, które odbędzie się 10-
go kwietnia br. o godz. 10.00 w siedzibie 
DIA. Po zebraniu organizacyjno-merytorycz-
nym, szkolenie dotyczące RODO, czyli no-
wego unijnego rozporządzenia dotyczącego 
ochrony danych osobowych (wchodzi w życie 
25.05.2018r.). 

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

Zamieszczono apel o przekazanie 1% 
skierowany przez mgr farmacji Joan-
nę Smorczewską. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na rehabilitację niepeł-
nosprawnego synka. Więcej na stronie 
OIA.

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Katowicach

OIA w Katowicach zachęca do obejrze-
nia i wysłuchania szkolenia z zakresu 
„Podstawowe wymagania wynikające 
z RODO” oraz „Co słychać w sprawie 

ZSMOPL”. Szkolenie odbyło się w dniu 3 marca 
2018 r. podczas spotkania szkoleniowo-targo-
wego Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, 
prowadzenie Łukasz Bek - Kierownik Sekcji Syste-
mu KS-AOW. Nagranie jest dostępne w portalu: 
https://youtu.be/dO2uMdSynwc

•	 Już niedługo, w dniach 20-22.04.2018 r. 
w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu przy ul. 
Matejki 6 odbędą się VII Mistrzostwa Polski 
Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej 
Halowej. Swój udział które potwierdziło 11 
drużyn z Okręgowych Izby Aptekarskich w: 
Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, 
Kielc, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina, 
Warszawy oraz Zielonej Góry. W zawodach 
weźmie udział ponad 100 farmaceutów, któ-
rzy rozegrają 33 mecze. 

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska 

Fundacja Rozwoju Lubelskiego Wy-
działu Farmaceutycznego im. Witolda 
Łobarzewskiego zwraca się z prośbą 
o przekazywanie dobrowolnych wpłat 

lub wpłacenie 1% od dochodu w rocznym ze-
znaniu podatkowum za rok 2017. Uzyskane środ-
ki umożliwią realizację zadań Fundacji, między 
innymi zakup aparatury naukowej i sprzętu do 
wyposażenia laboratoriów Wydziału Farmaceu-
tycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie.

•	 OIA w Lublinie, współorganizator II Ogólno-
polskich Mistrzostw Farmaceutów oraz Stu-
dentów Wydziałów Farmaceutycznych w Pił-
ce Siatkowej serdecznie zaprasza do wzięcia 
udziału w imprezie. Mistrzostwa rozegrane 
zostaną w dniach 13-15.04.2018 w hali UM 
w Lublinie przy ul. Chodźki 15. Obok rywa-
lizacji sportowej, Organizatorzy zapowiadają 
szereg niespodzianek dla kibiców.

 Łódzka Okręgowa Izba Aptekarska

W dniach 13-15 kwietnia odbędzie 
się w Łodzi - VIII Ogólnopolski Zjazd 
Polskiego Stowarzyszenia Farmaceu-
tów Onkologicznych. Każdy uczestnik 
spotkania będzie mógł otrzymać 10 

punktów twardych (kurs zakończony testem) 
oraz  6 punktów miękkich wynikających z udziału 
w Konferencji.

•	 9 czerwca 2018 roku odbędzie się w Ło-
dzi bieg „RECEPTA NA ZDROWIE”.  
Bieg główny na dystansie 10 kilometrów 
wystartuje o godzinie 12.00 ruszy, zaś trasa 
przebiega w pięknej scenerii lasu Łagiew-
nickiego. Na biegaczy i ich rodziny z całej 
Polski w łódzkim Arturówku czekać będzie 
moc atrakcji.

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie

OIA w Krakowie informuje i przypomi-
na, iż znak „Czerwonego Krzyża” jest 
znakiem zastrzeżonym, posiadającym 
ochronę prawną. Zgodnie z Regula-
minem używania znaku Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, przy-

jętym przez Radę Delegatów Międzynarodowego 
Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 r. w Budapesz-
cie, wyłączne oprawo posługiwania się znakiem 
Czerwonego Krzyża przysługuje organizacji Pol-
ski Czerwony Krzyż, oraz pojazdom i budynkom 
(np. wojskowej służby zdrowia), które otrzymały 
zezwolenia na posługiwanie się tym znakiem.
Apteki ogólnodostępne na terenie Polski nie po-
siadają zezwolenia na używania znaku Czerwo-
nego Krzyża. Zwraca się jednocześnie uwagę, iż 
zgodnie z ustawą z dnia 16.11.1964 r. o Polskim 
Czerwonym Krzyżu (DZ.U. z 1964 .41.276): pra-
wo używania znaku lub nazwy Czerwony Krzyż 
(…) przysługuje w przypadkach i na zasadach 
określonych w konwencjach międzynarodowych, 
kto wbrew przepisom używa znaku lub nazwy 
Czerwony Krzyż podlega karze grzywny.

•	 W dniu 10 kwietnia 2018 roku, godz. 15.30 
w Hotel Sympozjum, Kobierzyńska 47,  Kra-
ków odbędzie się wykład dr. Piotra Merksa 
– „Przeglądy Lekowe”. Jak podają organiza-
torzy: Głównym przekazem wykładu będą: 
Przeglądy lekowe, edukacja, zasady reali-
zacji, możliwości prawne w Polsce oraz ich 
przyszłość na świecie. Przegląd lekowy (MUR, 
MTM) to jedna z najbardziej znanych usług 
farmaceutycznych jakie świadczą aptekarze 
na całym świecie. Media branżowe w Polsce 
tworzą wiele mitów dookoła przeglądów le-
kowych, często wprowadzając w błąd. Każdy 
uczestnik konferencji otrzyma 4 punkty edu-
kacyjne miękkie w ramach szkoleń ciągłych. 

Podkarpacka Okręgowa Izba 
Aptekarska

Ciekawą inicjatywę powołania Podkar-
packiego Aptekarskiego Koła Nesto-
ra podjęła POIA. W dniu 15 marca br. 
odbyło się spotkanie organizacyjne. 
Pomysł powołania Koła spotkał się 
z ciepłym przyjęciem. Aptekarze chcą-
cy zgłosić swój udział do prac w Kole, 

mogą zrobić to telefonicznie: (17 85 38 212), 
bądź e-mailowo biuro@poia.pl.

•	 W dniu 9 marca 2018 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Dębicy odbyło się spotkanie 
dla właścicieli i kierowników aptek z terenu 
Powiatu Dębickiego zorganizowane wspólnie 
z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską. 
W spotkaniu uczestniczył również Wicestaro-
sta Mateusz Pasek. Realizując Uchwałę XXXIV 
Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpa-
ckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w trakcie 
spotkania powołano Aptekarza Powiatowego 
do którego zadań należą m.in. współpraca 
z powiatem w akcjach prospołecznych, a tak-
że informowanie Podkarpackiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidło-
wych zjawiskach z zakresu farmacji w po-
wiecie. Jednogłośnie, spośród zebranych 
farmaceutów - na Aptekarza Powiatowego 
wybrana została dr Lucyna Samborska.

►
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http://zielonedrzwi.tvn.pl/aktualnosci,910,n/marze-o-tym-zeby-pokazali-mi-swoj-swiat,225860.html
http://zielonedrzwi.tvn.pl/aktualnosci,910,n/marze-o-tym-zeby-pokazali-mi-swoj-swiat,225860.html
https://youtu.be/dO2uMdSynwc
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Organizator:  
Sekcja Historii Farmacji  
Oddziału Szczecińskiego  
Polskiego Towarzystwa  
Farmaceutycznego. 

Kontakt:  
Jerzy Waliszewski  
tel. 505 040 559, mail: shfstar-
gard2018@gmail.com

►
Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

❶ Tak zwana klasyfikacja Amblera dotyczy:
A. stopnia zaawansowania schizofrenii
B. różnicowania ran
C. podziału beta-laktamaz na podstawie ich struktury
D. typu objawów dominujących w IBS

❷ Deksmedetomidyna to substancja dzia-
łająca:

A. wykrztuśnie
B. przeciwkaszlowo
C. pobudzająco
D. sedacyjnie

❸ Klauzula „sunset clause” polega na:
A. wygaśnięciu pozwolenia dla leku, gdy przez 3 lata 

od daty rejestracji produkt leczniczy z danego po-
zwolenia nie zostanie wprowadzony do obrotu

B. wycofaniu produktu z rynku na skutek negatywnej 
oceny stosunku korzyści do ryzyka

C. rozszerzeniu istniejącego pozwolenia na inne po-
staci farmaceutyczne tego samego leku, jeśli ich 
zastosowanie jest już ugruntowane w lecznictwie

D. zawieszeniu postępowania o dopuszczenie do ob-
rotu na skutek podjęcia wiedzy o istotnych prze-
ciwwskazaniach do stosowania danego produktu 
leczniczego

❹ Plastyczność mózgu to właściwość, która:
A. sprzyja chorobom neurodegeneracyjnym
B. wynika ze zdolności tkanki nerwowej do tworzenia 

nowych połączeń
C. jest skutkiem działań niepożądanych dużych da-

wek witaminy D
D. żadna z powyższych odpowiedzi

❺ Kompartment centralny stanowią:
A. jamy kości wypełnione szpikiem
B. nerki
C. krew i dobrze unaczynione narządy
D. rdzeń kręgowy i dobrze unerwione narządy

❻ Kompletna terapia emolientowa pole-
ga na:

A. wykorzystaniu emolientu do oczyszczania skóry
B. do pozostawiania emolientu na skórze regularnie
C. do stosowania emolientu podczas mycia lub kąpieli
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

❼ The Fingertip Unit Method, inaczej me-
toda FTU polega na tym, że:

A. stosuje się ilość produktu stosując miarkę dołączo-
ną do tubki lub pojemniczka

B. pobiera się ilość produktu wystarczającą do pokry-
cia całej dłoni cienką warstwą 

C. ilość produktu mierzy się aplikując go na palec 
wskazujący od czubka do pierwszego zgięcia

D. nakładając maść lub krem na koniuszek palca for-
mując kulkę o średnicy mniej więcej 5mm

❽ Leczenie niedoczynności tarczycy może 
polegać na:

A. przyjmowaniu lewotyroksyny
B. leczeniu jodem promieniotwórczym
C. operacyjnym usunięciu płata lub całej tarczycy
D. podawaniu przeciwciał przeciwko peroksydazie 

tarczycowej aTPO

❾ Resweratrol to chemicznie:
A. garbnik katechinowy
B. polifenolowa pochodna stilbenu
C. alkaloid indolowy
D. mieszanina kardenolidów

Wybierz NiEprawdziwe stwierdzenie do-
tyczące kosmetyków:

A. kosmetyki, podobnie jak produkty lecznicze mogą 
wywoływać działania niepożądane

B. kosmetyki powinny być przechowywane w tempe-
raturze pokojowej

C. trwałość kosmetyku określa data minimalnej trwa-
łości i PAO (Period After Opening)

D. producent deklaruje, czy jego produkt był testowa-
ny na zwierzętach

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba 
Aptekarska w Bydgoszczy

Pomorsko-Kujawska OIA w Bydgosz-
czy informuje, że Związek Aptekarzy 
Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) 
został zarejestrowany przez Krajowy 

Rejestr Sądowy. Związek ma reprezentować śro-
dowisko właścicieli samodzielnych aptek. Do 
związku mogą należeć osoby, które są magistra-
mi farmacji oraz właścicielami aptek. Na swoich 
stronach Pomorsko-Kujawska OIA w Bydgoszczy 
informuje, że zamierza zorganizować spotkanie 
z liderem grupy założycielskiej mgr Marcinem 
Wiśniewskim, wszystkich zainteresowanych od-
syłamy na strony portalu Izby.

W dniach 12-16 kwietnia 2018 r. studenci zrzeszeni w Polskim Towarzystwie 
Studentów Farmacji przy UM w Lublinie organizują Międzynarodowy Zjazd 
Studentów Farmacji – „international Conference of Pharmacy Students 
– Be in Progress 3 – Lublin 2018” połączony z konferencją naukową 
o tym samym tytule. W ciągu pięciu dni studenci m. in. z Bułgarii, Serbii, 
Ukrainy, Niemiec oraz Polski wezmą udział w części wykładowej konfe-
rencji, warsztatach oraz wyjeździe szkoleniowym do firmy farmaceutycz-
nej Gedeon Richter. W trakcie wydarzenia odbędzie się również Konkurs 
Prac Naukowych, podczas którego studenci oraz doktoranci przedstawią 
wyniki własnych badań w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych. 
Szczegółowe informacje na temat Be in Progress 3 można znaleźć także na 
stronie internetowej: www.beinprogress.pl

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Warszawie

OIA w Warszawie zamieści-
ła regulamin zamieszczania 
ogłoszeń na stronie interne-
towej Okręgowej Izby Apte-

karskiej w Warszawie dotyczących poszukiwania 
pracy przez farmaceutów lub pracowników do 
pracy w aptece. Warunkiem umieszczenia ogło-
szenia jest złożenie kompletnie wypełnionego 
formularza w siedzibie Izby lub przesłanie go 
drogą elektroniczną oraz brak zaległych składek 
członkowskich zgłaszającego. ■

Redakcja AP

historia farmacji – aptekarskie tradycje

ForuM wydarzeń

international Conference of Pharmacy Students – Be in Progress 3 – Lublin 2018
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Test wiedzy. 
Odpowiedzi

Rynek apteczny w lutym 2018 r. zanotował sprzedaż na po-
ziomie blisko 2 817 mln PLN. Jest to o ponad 69 mln PLN wię-
cej niż w analogicznym okresie 2017 roku (+2,5%). Natomiast 
w porównaniu do stycznia 2018 wartość sprzedaży zmniejszy-
ła się o ponad 151 mln PLN (-5,1%). 

Rynek apteczny w lutym 2018

lepiej niż rok wcześniej (+2,5%). 

Spadek względem stycznia br. (-5,1%) 

Luty 2018: 

Materiał prasowy

►

W lutym 2018 r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 186,5 tys. PLN.  
Średnia wartość przypadająca na aptekę była o 2,5 
tys. większa od wartości w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. 

W porównaniu do stycznia wartość sprzedaży 
zmalała. W lutym statystyczna apteka sprzedała o 10 
tys. PLN mniej (-5,1%) niż w poprzednim miesiącu. 

Średnia cena produktów sprzedawa-
nych w aptekach w lutym 2018 r. wyniosła  

18,8 PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptece w porównaniu do lutego 2017 r. wzrosła o 
1,4% a wobec poprzedniego miesiąca była większa 
o 0,2%. Z monitorowanych segmentów największy 
procentowy wzrost cen względem poprzedniego 
roku miał miejsce w segmencie leków pełnopłat-
nych (+3,8%). 

Marża apteczna w lutym wyniosła 25,5% i była 
o blisko 0,2 pp. mniejsza od marży z analogicznego 
okresu poprzedniego roku. Względem stycznia 2018 
marża zwiększyła się o 0,1 pp.

W lutym 2018 r. statystyczną aptekę odwiedzi-
ło średnio 3 650 pacjentów. To o blisko 1,1% mniej 

Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: C. Oporność bak-
terii wobec antybiotyków beta-laktamowych wy-
nika między innymi z ich zdolności do produkcji 
beta-laktamaz. Enzymy te można klasyfikować 
na podstawie ich struktury molekularnej (klasyfi-
kacja Amblera) lub na podstawie podobieństwa 
czynnościowego (klasyfikacja Bush-Jacoby’ego-
-Medeirosa).

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: D. Deksmedeto-
midyna to względnie wybiórczy agonista recep-
torów adrenergicznych a2.  Ma właściwości seda-
cyjne. Podawany jest dożylnie w celu uzyskania 
uspokojenia, senności lub snu u dorosłych osób 
hospitalizowanych na oddziale intensywnej te-
rapii, wymagających poziomu sedacji nie głęb-
szego niż pobudzenie w reakcji na głos.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: A. Ustawa Prawa 
farmaceutycznego stanowi, że pozwolenie wy-
gasa w przypadku gdy: podmiot odpowiedzialny 
w okresie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia 
nie wprowadzi produktu leczniczego do obrotu 
lub produkt leczniczy nie był wprowadzony do 
obrotu przez okres 3 kolejnych lat. Jest to tak 
zwana reguła „sunset clause”.

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: B. Poziom pla-
styczności mózgu, czyli zdolności do reorgani-
zacji kory mózgowej, wpływa na umiejętność ra-
dzenia sobie z negatywnymi emocjami. Wynika 
to ze zdolności tkanki nerwowej do tworzenia 
nowych połączeń.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: D. W farmakoki-
netyce można zastosować tzw. model dwukom-
partmentowy. Kompartment centralny stanowią 
krew oraz tkanki i narządy dobrze ukrwione ta-
kie jak wątroba, płuca, nerki, mózg czy serce. 
Kompartment obwodowy (tkankowy) to tkanki 
i narządy gorzej lub słabo ukrwione.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: D. Kompletna 
terapia emolientowa może zmniejszyć ilość ste-
roidu użytego w terapii choroby o 75%. Terapia 
polega na wykorzystaniu emolientu do oczysz-
czania skóry, a także do pozostawiania go na 
skórze regularnie. Emolienty należy stosować 
także podczas mycia lub kąpieli.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: C. Aby uniknąć 
nieskutecznego wykorzystania lub nadużywania 
produktu, wykorzystuje się dawkowanie sposo-
bem nazywanym metodą jednostki opuszka 
palca (FTU, The Fingertip Unit Method). Polega 
ona na tym, że wyciska się preparat na palec 
wskazujący od czubka do pierwszego zgięcia. 
Ta ilość wystarcza na aplikację i leczenie obszaru 
o powierzchni dwa razy większej od powierzchni 
dłoni osoby dorosłej (razem z palcami). Metodę 
tę można stosować także u dzieci wyliczając od-
powiednią ilość w zależności od wieku dziecka.

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: A. Leczenie nie-
doczynności tarczycy polega na ciągłym zaży-
waniu hormonów tarczycy. Jeśli  przyczyną jest 
niedobór jodu – preparatów jodu. Najczęściej 
zażywanym hormonem tarczycy jest lewotyrok-
syna (T4) stosowana w zróżnicowanych dawkach, 
w ilościach mikrogramowych (µg).

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: B. Resweratrol 
to organiczny związek chemiczny, będący poli-
fenolowa pochodna stilbenu. Resweratrol może 
występować w formie dwóch izomerów geome-
trycznych, cis i trans.

Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: D. Zgodnie 
z Rozporządzeniem 1223/2009, żaden produkt 
kosmetyczny który był testowany na zwierzętach 
lub zawiera składniki testowane na zwierzętach 
nie może być wprowadzony do obrotu na te-
renie Unii Europejskiej. Nie ma zatem obowiąz-
ku zamieszczania deklaracji z tym związanej na 
opakowaniu. 

Statystyczna apteka
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►

Błażej Górniak
PEX PharmaSequence

Materiał prasowy

niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów spadła 
o 4,2%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca 
na pacjenta wyniosła w lutym 2018 r. 51,1 PLN  
i była o 2,5% wyższa niż w lutym 2017 roku (49,9 
PLN). Natomiast względem stycznia (51,6 PLN) war-
tość ta uległa zmniejszeniu o 0,9%.  

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w lutym wyniósł 28%. Wskaźnik ten był 
mniejszy o blisko 0,4 pp. niż w styczniu 2018. Udział 
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 
1,2 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu 2017 
roku. W lutym pacjenci wydali na leki refundowane 
261,4 mln PLN, tj. o blisko 27,6 mln PLN mniej niż 
miesiąc wcześniej oraz o 16,8 mln PLN mniej niż w 
lutym 2017 r. 

W lutym pacjenci zapłacili 76,2% z 2 817 mln 
PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży 
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca 
udział ten wzrósł o blisko 0,8 pp., a wartościowo 
wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 92,9 mln PLN. W lutym pacjenci 
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w 
aptekach ponad 2 146 mln PLN. To o 70,5 mln PLN 
więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Udział 
pacjentów w zapłacie za leki był o 0,7 pp. większy 
od udziału ze lutego 2017 r. ■

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie w statystycznej aptece 
i porównanie do roku 2017
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Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
wydał 824 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do 
stosowania u ludzi (2016: 725; 2015: 674; 2014: 599; 2013: 786; 2012: 1269; 2011: 1413; 2010: 1344; 2009: 
1164; 2008: 753), w tym 816 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych (2016: 719; 2015: 669; 2014: 586; 
2013: 769; 2012: 1254; 2011: 1373; 2010: 1323; 2009: 1121; 2008: 736) i 8 nowych pozwoleń dla produktów 
leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane (2016: 6; 2015: 5; 2014: 13; 2013: 9; 2012: 15; 2011: 40; 
2010: 21; 2009: 43; 2008: 17). W sumie zostało zarejestrowanych 456 marek produktów leczniczych (2016: 
417; 2015: 394; 2014: 336; 2013: 424; 2012: 615; 2011: 711; 2010: 652; 2009: 523; 2008: 382). Podane liczby 
nie obejmują pozwoleń dla surowców farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 92 decyzje o dopuszczeniu do obrotu 
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (2016: 81; 2015: 92; 2014: 74; 2013: 81; 2012: 
65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 111; 2008: 55), w tym 35 decyzji dla produktów leczniczych zawierających 36 
nowych substancji czynnych lub ich połączeń albo oznaczonych jako leki sieroce (tabela 1.) (2016: 34; 2015: 
45; 2014: 37; 2013: 36; 2012: 25; 2011: 23; 2010: 17; 2009: 31; 2008: 25) i 57 decyzji dla produktów leczni-
czych o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (2016: 47; 2015: 47; 2014: 
37; 2013: 45; 2012: 40; 2011: 55; 2010: 36; 2009: 80; 2008: 30). W sumie zostały zarejestrowane 92 marki 
produktów leczniczych (2016: 81; 2015: 92; 2014: 74; 2013: 81; 2012: 65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 110; 2008: 
55), w tym 14 leków sierocych. Podane liczby nie obejmują produktów leczniczych zarejestrowanych w ra-
mach unijnej procedury centralnej, a sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Komisja 
Europejska zatwierdza zgłoszenia importu równoległego, ale nie publikuje wykazów produktów leczni-
czych zarejestrowanych centralnie, sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Produkty te 
nie są ujęte w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej”, a ich wykaz nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej 
w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji, choć niektóre z nich są refundowane, 
a importerzy równolegli powinni oznaczać je na opakowaniach kodami kreskowymi z własnej puli z GS1 
Polska, innymi niż te same produkty lecznicze wprowadzane na rynek przez ich podmioty odpowiedzialne.

REJESTRACJE 
I NOWOŚCI NA RYNKU
– PODSUMOWANIE ROKU 2017

Tabela 1. Nowe substancje czynne lub substancje czynne dopuszczone jako leki sieroce*, zarejestrowane cen-
tralnie w Unii Europejskiej w roku 2017.

Klasa ATC Substancja czynna

A04AD Rolapitant

A05AA Chenodeoxycholic acid*

A07XA Telotristat*

A16AB Cerliponase alfa*

B02BD Coagulation factor VIII (lonoctocog alfa)

B02BD Coagulation factor IX (nonacog beta pegol)

D11AH Dupilumab

H05AA Parathyroid hormone*

J05AX Glecaprevir#

J05AX Pibrentasvir#

J05AX Voxilaprevir#

J06BB Bezlotoxumab

L01AA Chlormethine*

L01XC Atezolizumab

L01XC Avelumab*

L01XC Dinutuximab beta*

L01XC Inotuzumab ozogamicin*

L01XD Padeliporfin

L01XE Alectinib

L01XE Midostaurin*

L01XE Ribociclib

L01XE Tivozanib

L01XX Niraparib*

L04AA Baricitinib

L04AA Tofacitinib

L04AC Brodalumab

L04AC Guselkumab

L04AC Sarilumab

M09AX Chondrocytes, autologous

M09AX Nusinersen*

N05AX Cariprazine

S01XA Cenegermin*

S01XA Mercaptamine*
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V03AE Patiromer calcium

V09IX Fluciclovine [18F]

V10XX Lutetium [177Lu] oxodotreotide*
#jako składnik leku złożonego

Do sprzedaży wprowadzono 238 nowych marek produktów leczniczych (2016: 235; 2015: 233; 2014: 305; 
2013: 277; 2012: 276; 2011: 265; 2010: 335; 2009: 254; 2008: 227).

Tabela 2. Liczba wydanych decyzji rejestracyjnych dla produktów leczniczych w poszczególnych miesiącach 
roku 2017.

2017
Decyzje rejestracyjne

PL UE
Styczeń 38 11
Luty 83 6
Marzec 101 9
Kwiecień 73 6
Maj 76 6
Czerwiec 63 10
Lipiec 78 13
Sierpień 69 5
Wrzesień 60 12
Październik 42 0
Listopad 80 13
Grudzień 61 1
2017 824 92

Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku marek produktów leczniczych 
według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
Rp	–	produkt	leczniczy	wydawany	z	przepisu	lekarza	(na	receptę) 285 28 138
Rpz	–	produkt	 leczniczy	wydawany	na	receptę	do	zastrzeżonego	stosowania,	
przez	lekarza	mającego	doświadczenie	w	diagnozowaniu	i	 leczeniu	pacjentów	
z	chorobą,	do	leczenia	której	lek	jest	przeznaczony

60 64 46

Rpw	–	lek	odurzający	lub	psychotropowy	wydawany	wyłącznie	z	przepisu	lekarza	
na	recepcie	oznaczonej	symbolem	Rpw

9 - 4

Lz	–	produkt	leczniczy	stosowany	wyłącznie	w	lecznictwie	zamkniętym 13 - 5
OTC	–	produkt	leczniczy	wydawany	bez	przepisu	lekarza	(dostępny	bez	recepty) 90 0 45

►
Kategorie dostępności Rpw i Lz istnieją tylko w polskich przepisach prawnych dotyczących produktów 
leczniczych; nie obejmują produktów z centralnej rejestracji UE. Odpowiednikiem polskich kategorii do-
stępności Rpw i Lz jest unijna kategoria dostępności Rpz, stosowana także w Polsce. Przedstawiony podział 
zarejestrowanych produktów leczniczych nie uwzględnia ewentualnych porejestracyjnych zmian kategorii 
dostępności – podana jest kategoria dostępności obowiązująca w dniu rejestracji.

Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku marek produktów leczniczych 
według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
A	–	Przewód	pokarmowy	i	metabolizm 36 13 14
B	–	Krew	i	układ	krwiotwórczy 18 5 5
C	–	Układ	sercowo-naczyniowy 69 1 29
D	–	Leki	stosowane	w	dermatologii 11 2 12
G	–	Układ	moczowo-płciowy	i	hormony	płciowe 39 3 24
H	 –	Leki	 hormonalne	działające	ogólnie,	 z	wyłączeniem	hormonów	płciowych	

i	insulin
6 3 5

J	–	Leki	przeciwzakaźne	działające	ogólnie 74 14 29
L	–	Leki	przeciwnowotworowe	i	wpływające	na	układ	odpornościowy 32 34 27
M	–	Układ	mięśniowo-szkieletowy 25 3 11
N	–	Układ	nerwowy 81 4 46
P	–	Leki	przeciwpasożytnicze,	środki	owadobójcze	i	repelenty 1 0 0
R	–	Układ	oddechowy 36 4 25
S	–	Narządy	zmysłów 19 2 8
V	–	Preparaty	różne 9 4 3
Suma 456 92 238

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych czyn-
ników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy są prze-
widziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na sprawdzone 
w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji w procedurze naro-
dowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które są objęte decyzjami 
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ma 
liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdyż większość z nich jest obecnie reje-
strowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejską Agencję Produktów 
Leczniczych (EMA). Większość produktów leczniczych rejestrowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowią więc preparaty generyczne. 
Wzrost liczby leków generycznych można zaobserwować także wśród produktów leczniczych rejestrowa-
nych centralnie przez Komisję Europejską. Należy zauważyć, że niektóre podmioty odpowiedzialne reje-
strują produkty lecznicze z tą samą substancją czynną i w tych samych prezentacjach pod kilkoma nazwami 
handlowymi.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawienie 
obejmuje także marki produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których w da-
nym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.
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Duża liczba rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacz-
nie utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Istotne znaczenie mają więc nazwy międzynarodowe 
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone 
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.

Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie A marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
A01	–	Preparaty	stomatologiczne 4 0 1
A02	–	Leki	stosowane	w	zaburzeniach	związanych	z	nadkwaśnością 5 0 0
A03	–	Leki	stosowane	w	czynnościowych	zaburzeniach	żołądkowo-jelitowych 4 0 0
A04	–	Leki	przeciw	wymiotom	i	mdłościom 3 1 0
A05	–	Leczenie	wątroby,	pęcherzyka	żółciowego	i	dróg	żółciowych 1 1 2
A06	–	Leki	przeczyszczające 4 0 0
A07	–	Leki	przeciwbiegunkowe,	przeciwzapalne	i	przeciwzakaźne	stosowane	

w	chorobach	jelit
0 1 1

A08	–	Środki	do	leczenia	otyłości 0 0 0
A09	–	Leki	poprawiające	trawienie,	włącznie	z	enzymami 0 0 0
A10	–	Leki	stosowane	w	cukrzycy 9 4 7
A11	–	Witaminy 5 0 3
A12	–	Substancje	mineralne 0 0 0
A13	–	Preparaty	tonizujące 0 0 0
A14	–	Leki	anaboliczne	stosowane	ogólnie 1 0 0
A15	–	Preparaty	pobudzające	apetyt 0 0 0
A16	–	Inne	leki	działające	na	przewód	pokarmowy	i	metabolizm 0 6 0
Suma 36 13 14

Wiodące substancje czynne w klasie A:
• PL: przeciwcukrzycowe inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4) sitagliptyna (3 marki) i wil-

dagliptyna (2 marki) i stosowana miejscowo w jamie ustnej benzydamina (3 marki);
• UE: stosowany w leczeniu choroby Gauchera typu I miglustat (2 marki);
• nowości na rynku: przeciwcukrzycowe insulina lispro (2 marki) i gliklazyd (2 marki) oraz witamina D3, 

czyli kolekalcyferol (2 marki).

Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie B marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

B – Krew i układ krwiotwórczy
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
B01	–	Leki	przeciwzakrzepowe 9 1 2
B02	–	Leki	przeciwkrwotoczne 2 4 1
B03	–	Leki	stosowane	w	niedokrwistości 0 0 0
B05	–	Substytuty	osocza	i	płyny	do	wlewów 7 0 2
B06	–	Inne	preparaty	stosowane	w	hematologii 0 0 0
Suma 18 5 5

Wiodące substancje czynne w klasie B:
• PL: inhibitory agregacji płytek krwi (8 marek), w tym kwas acetylosalicylowy (7 marek); roztwory do 

żywienia pozajelitowego (6 marek);
• UE: rekombinowane czynniki krzepnięcia krwi (3 marki), w tym lonoktokog alfa (2 marki);
• nowości na rynku: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie C marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

C – Układ sercowo-naczyniowy
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
C01	–	Leki	nasercowe 13 1 4
C02	–	Leki	obniżające	ciśnienie	tętnicze	krwi 2 0 5
C03	–	Leki	moczopędne 2 0 2
C04	–	Leki	rozszerzające	naczynia	obwodowe 0 0 0
C05	–	Leki	ochraniające	naczynia 3 0 2
C07	–	Leki	blokujące	receptory	b-adrenergiczne 9 0 2
C08	–	Blokery	kanału	wapniowego 4 0 0
C09	–	Leki	działające	na	układ	renina-angiotensyna 19 0 12
C10	–	Leki	wpływające	na	stężenie	lipidów 17 0 2
Suma 69 1 29

Wiodące substancje czynne w klasie C:
• PL: stosowana w chorobach serca iwabradyna (10 marek); bloker kanału wapniowego amlodypina (4 

marki), inhibitor konwertazy angiotensyny ramipryl (4 marki); połączenia antagonistów angiotensyny 
II z blokerami kanału wapniowego (6 marek), w tym połączenie walsartanu z amlodypiną (3 marki); 
inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (7 marek), w tym rosuwastatyna (4 marki); 
wpływający na stężenie lipidów ezetymib (6 marek);

• UE: stosowana w chorobach serca iwabradyna (1 marka);
• nowości na rynku: antagonista receptora α-adrenergicznego doksazosyna (3 marki).

►

►



Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

76 Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018 77Aptekarz Polski, 139 (117e) marzec 2018

►

Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie D marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

D – Leki stosowane w dermatologii
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
D01	–	Leki	przeciwgrzybicze	stosowane	w	dermatologii 2 0 2
D02	–	Preparaty	zmiękczające	i	osłaniające 1 0 0
D03	–	Środki	do	leczenia	ran	i	owrzodzeń 0 0 0
D04	–	Leki	przeciwświądowe,	włączając	przeciwhistaminowe,	znieczulające	itp. 0 0 1
D05	–	Leki	przeciw	łuszczycy 0 1 0
D06	–	Antybiotyki	i	chemioterapeutyki	stosowane	w	dermatologii 2 0 3
D07	–	Kortykosteroidy	–	preparaty	dermatologiczne 1 0 2
D08	–	Środki	antyseptyczne	i	dezynfekujące 1 0 2
D09	–	Opatrunki	z	lekami 0 0 0
D10	–	Preparaty	przeciwtrądzikowe 1 0 0
D11	–	Inne	leki	dermatologiczne 3 1 2
Suma 11 2 12

Wiodące substancje czynne w klasie D:
- PL: wskazany w leczeniu łysienia minoksydyl (1 marka, 2 produkty);

• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: kortykosteroid silnie działający betametazon w połączeniu z antybiotykiem kwa-

sem fusydowym (2 marki); antyseptyczne połączenie oktenidyny z fenoksyetanolem (2 marki).

Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie G marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku

G01	–	Leki	ginekologiczne	przeciwzakaźne	i	antyseptyczne 1 0 0
G02	–	Inne	preparaty	ginekologiczne 4 0 5
G03	–	Hormony	płciowe	i	środki	wpływające	na	czynność	układu	płciowego 3 0 8
G04	–	Leki	urologiczne 31 3 11
Suma 39 3 24

Wiodące substancje czynne w klasie G:
• PL: stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (15 marek), 

w tym tadalafil (8 marek), sildenafil (4 marki) i wardenafil (3 marki); stosowana w leczeniu objawowym 
nietrzymania moczu solifenacyna (8 marek); stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego 
inhibitory 5α-reduktazy testosteronu (7 marek), w tym dutasteryd (5 marek) i finasteryd (2 marki); 
dopochwowe środki antykoncepcyjne zawierające połączenie progestagenu etonogestrelu z estroge-
nem etinylestradiolem (4 marki);

• UE: inhibitor swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 tadalafil (2 marki);
• nowości na rynku: inhibitory 5α-reduktazy testosteronu (4 marki), w tym dutasteryd (3 marki); sto-

►
sowany w zaburzeniach erekcji inhibitor swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 sildenafil (3 mar-
ki); progestogen progesteron (3 marki); dopochwowe środki antykoncepcyjne zawierające połączenie 
progestagenu etonogestrelu z estrogenem etinylestradiolem (3 marki).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie H marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

H – Leki hormonalne działające ogólnie, 
z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku

H01	–	Hormony	przysadki	i	podwzgórza	oraz	ich	analogi 2 0 2
H02	–	Kortykosteroidy	działające	ogólnie 3 0 2
H03	–	Leki	stosowane	w	chorobach	tarczycy 1 0 0
H04	–	Hormony	trzustki 0 0 0
H05	–	Homeostaza	wapnia 1 3 1
Suma 6 3 5

Wiodące substancje czynne w klasie H:
• PL: glukokortykoidy (3 marki, 3 substancje czynne);
• UE: hormony przytarczyc i analogi (3 marki), w tym teryparatyd (2 marki);
• nowości na rynku: glukokortykoidy (2 marki, 2 substancje czynne) i analogi wazopresyny (2 marki, 2 

substancje czynne).

Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie J marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
J01	–	Leki	przeciwbakteryjne	działające	ogólnie 30 1 4
J02	–	Leki	przeciwgrzybicze	działające	ogólnie 13 0 5
J04	–	Leki	przeciwprątkowe 0 0 0
J05	–	Leki	przeciwwirusowe	działające	ogólnie 29 11 17
J06	–	Surowice	odpornościowe	i	immunoglobuliny 1 1 0
J07	–	Szczepionki 1 1 3
Suma 74 14 29

Wiodące substancje czynne w klasie J:
• PL: przeciwgrzybicza kaspofungina (10 marek); przeciwwirusowe nukleozydowe i nukleotydowe inhi-

bitory odwrotnej transkryptazy (11 marek), w tym entekawir (8 marek) i dizoproksyl tenofowiru (3 
marki); przeciwwirusowe inhibitory proteazy (5 marek), w tym darunawir (4 marki); przeciwwirusowe 
połączenie dizoproksyl tenofowiru+emtrycytabina (4 marki); przeciwbakteryjna pochodna nitrofuranu 
furazydyna (5 marek); przeciwbakteryjne fluorochinolony (6 marek), w tym moksyfloksacyna (4 marki); 
przeciwbakteryjne makrolidy (5 marek), w tym azytromycyna (3 marki); przeciwbakteryjne tetracykliny 
(4 marki), w tym tigecyklina (3 marki); przeciwwirusowy pranobeks inozyny (3 marki);

• UE: inhibitory odwrotnej transkryptazy (3 marki), w tym entekawir (2 marki); połączenie emtrycytabina+ 
dizoproksyl tenofowiru+efawirenz (2 marki);
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• nowości na rynku: inhibitory odwrotnej transkryptazy (5 marek), w tym entekawir (3 marki) i dizoprok-
syl tenofowiru (3 marki); połączenie dizoproksyl tenofowiru+emtrycytabina (3 marki).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie L marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające 
na układ odpornościowy

Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku

L01	–	Leki	przeciwnowotworowe 25 21 15
L02	–	Leczenie	związane	z	wydzielaniem	wewnętrznym 5 0 1
L03	–	Środki	pobudzające	układ	odpornościowy 1 0 1
L04	–	Leki	hamujące	układ	odpornościowy 1 13 10
Suma 32 34 27

Wiodące substancje czynne w klasie L:
• PL: przeciwnowotworowe inhibitory kinazy białkowej (10 marek), w tym imatynib (7 marek); wskazany 

do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi anagrelid (5 marek);
• UE: przeciwnowotworowe przeciwciała monoklonalne (11 marek), w tym rytuksymab (6 marek); inhibi-

tory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α) (6 marek), w tym adalimumab (4 marki);
• nowości na rynku: przeciwnowotworowy analog iperytu azotowego bendamustyna (2 marki).

Tabela 13. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie M marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
M01	–	Leki	przeciwzapalne	i	przeciwreumatyczne 14 0 9
M02	–	Leki	stosowane	miejscowo	w	bólach	stawów	i	mięśni 4 0 1
M03	–	Środki	zwiotczające	mięśnie 4 0 0
M04	–	Leki	przeciw	dnie	moczanowej 2 1 0
M05	–	Leki	stosowane	w	chorobach	kości 1 0 1
M09	–	Inne	leki	stosowane	w	chorobach	układu	mięśniowo-szkieletowego 0 2 0
Suma 25 3 11

Wiodące substancje czynne w klasie M:
• PL: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego (10 ma-

rek), w tym ibuprofen (5 marek);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: ibuprofen (3 marki) oraz koksyb etorykoksyb (3 marki);

Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie N marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

N – Układ nerwowy
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
N01	–	Środki	znieczulające 1 0 3
N02	–	Leki	przeciwbólowe 25 0 18
N03	–	Leki	przeciwpadaczkowe 13 2 2
N04	–	Leki	przeciw	chorobie	Parkinsona 3 0 3
N05	–	Leki	psychotropowe 20 1 10
N06	–	Psychoanaleptyki 11 0 8
N07	–	Inne	leki	działające	na	układ	nerwowy 8 1 2
Suma 81 4 46

Wiodące substancje czynne w klasie N:
• PL: przeciwpadaczkowa pregabalina (7 marek); przeciwlękowa pochodna difenylometanu hydroksy-

zyna (5 marek);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: lek przeciwdepresyjny duloksetyna (5 marek); połączenie paracetamol+gwajafen

ezyna+fenylefryna (3 marki); leki z wyciągiem z korzenia kozłka lekarskiego (3 marki).

W klasie P (leki przeciwpasożytnicze – w tym przeciw malarii) w roku 2017 zarejestrowano w Polsce 1 
lek zawierający metronidazol.

Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie R marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

R – Układ oddechowy
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
R01	–	Preparaty	stosowane	do	nosa 3 0 4
R02	–	Preparaty	stosowane	w	chorobach	gardła 3 0 2
R03	–	Leki	stosowane	w	obturacyjnych	chorobach	dróg	oddechowych 7 4 9
R05	–	Leki	stosowane	w	kaszlu	i	przeziębieniach 14 0 7
R06	–	Leki	przeciwhistaminowe	działające	ogólnie 8 0 3
R07	–	Inne	leki	działające	na	układ	oddechowy 1 0 0
Suma 36 4 25

Wiodące substancje czynne w klasie R:
• PL: leki wykrztuśne (5 marek), w tym z wyciągiem z liści bluszczu pospolitego (4 marki); leki mukoli-

tyczne (7 marek), w tym bromheksyna (3 marki);
• UE: wziewne połączenie wilanterol+bromek umeklidynium+furoinian flutykazonu (2 marki);
• nowości na rynku: lek przeciwhistaminowy dezloratadyna (3 marki).

►

►
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Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie S marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

S – Narządy zmysłów
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
S01	–	Leki	okulistyczne 19 2 8
S02	–	Leki	otologiczne 0 0 0
S03	–	Leki	okulistyczne	i	otologiczne 0 0 0
Suma 19 2 8

Wiodące substancje czynne w klasie S:
• PL: timolol w połączeniach (6 marek), w tym timolol+dorzolamid (3 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: timolol w połączeniach (3 marki), w tym timolol+latanoprost (2 marki); analog pro-

staglandyny bimatoprost (2 marki).

Tabela 17. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2017 roku w klasie V marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

V – Preparaty różne
Marki	produktów	leczniczych

PL UE Na rynku
V01	–	Alergeny 0 0 1
V03	–	Inne	środki	stosowane	w	lecznictwie 2 2 1
V04	–	Środki	diagnostyczne 0 0 0
V06	–	Odżywki 0 0 0
V07	–	Wszystkie	inne	środki	nielecznicze 0 0 0
V08	–	Środki	cieniujące 3 0 1
V09	–	Radiofarmaceutyki	diagnostyczne 4 1 0
V10	–	Radiofarmaceutyki	lecznicze 0 1 0
V20	–	Opatrunki 0 0 0
Suma 9 4 3

Wiodące substancje czynne w klasie V:
• PL: radiofarmaceutyki diagnostyczne do wykrywania nowotworów (4 marki), w tym fludezoksyglukoza 

[18F] (3 marki);
• UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
• nowości na rynku: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2017 roku najwięcej marek 
produktów leczniczych.

Podmiot	odpowiedzialny Marki	produktów	leczniczych

Aurovitas 25

Teva 25

Accord	Healthcare 19

Polpharma 18

Adamed 17

Sandoz 17

Krka 16

PharmaSwiss 10

Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2017 roku w ramach 
procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot	odpowiedzialny Marki	produktów	leczniczych

Mylan 6

Pfizer 5

Celltrion 4

Sanofi-Aventis 4

Accord	Healthcare 3

Amgen 3

GlaxoSmithKline 3

Sandoz 3

Tabela 20. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2017 roku najwięcej marek 
produktów leczniczych.

Podmiot	odpowiedzialny Marki	produktów	leczniczych

Accord	Healthcare 17

Adamed 10

Synoptis 9

Dr.	Max 8

Teva 8

Actavis 7

Hasco-Lek 7

Krka 7

Polpharma 7

►

►
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Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów leczniczych porejestracyjnych 
zmian podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji produktu leczniczego.

W ciągu roku następuje pewna rotacja, gdyż dla niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych 
w Polsce pozwolenia wygasają: nie są przedłużane przez podmioty odpowiedzialne lub wygasają na mocy 
art. 31a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (sunset clause), gdy przez 3 lata od daty rejestracji produkt 
leczniczy z danego pozwolenia nie zostanie wprowadzony do obrotu – dla takich produktów leczniczych 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi 
jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów, dlatego nie zostały one uwzględnione w poniższych 
zestawieniach.

Oprócz tego w ciągu roku następują zmiany porejestracyjne, w tym także zmiany nazw handlowych 
zarejestrowanych produktów leczniczych, na skutek czego niektóre marki znikają z wykazów rejestracyj-
nych, a na ich miejsce mogą pojawić się inne. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych nie prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów dokona-
nych zmian porejestracyjnych. Według informacji Urzędu w roku 2017 dokonano w sumie 26186 zmian 
porejestracyjnych.

Od roku 2014 na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia została 
udostępniona wyszukiwarka z Rejestru Produktów Leczniczych (http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/), 
lecz jej przydatność w powyższym zakresie jest ograniczona, gdyż aby wyszukać zmianę porejestracyjną, 
należałoby najpierw wiedzieć, czego należy szukać. Baza wyszukiwarki, dzięki wprowadzanym aktualiza-
cjom w zakresie nowych rejestracji, stanowi cenne uzupełnienie w stosunku do publikowanego corocznie 
„Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”, szczególnie w zakresie dostępności treści charakterystyk produktów leczniczych i ulotki dla pa-
cjenta.
Należy także mieć na uwadze, że w odniesieniu do produktów leczniczych rejestrowanych centralnie przez 
Komisję Europejską najbardziej aktualne i kompletne są informacje źródłowe dostępne na stronie Europej-
skiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/ema/).

SKRÓCENIA OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLEŃ

Niektóre produkty lecznicze są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Wykaz 
produktów leczniczych usuniętych z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco Komisja 
Europejska. Natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych od roku 2012 przygotowuje zestawienia produktów leczniczych skreślonych z rejestru na wniosek 
podmiotów odpowiedzialnych, jednak nie publikuje ich na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej, lecz jedynie udostępnia Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi Farmaceu-
tycznemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W roku 2017 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych wydał, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 360 decyzji o skróceniu okresu ważności 
pozwolenia (2016: 337; 2015: 432; 2014: 506; 2013: 862; 2012: 545), oznaczających skreślenie z Rejestru 159 
marek produktów leczniczych (2016: 161; 2015: 168; 2014: 197; 2013: 308; 2012: 254). Liczby te stanowią 
odpowiednio 44% i 35% w stosunku do wydanych w roku 2017 decyzji rejestracyjnych i zarejestrowanych 
marek produktów leczniczych (2016: 46% i 39%; 2015: 64% i 43%; 2014: 84% i 59%; 2013: 110% i 73%; 2012: 
43% i 41%).

W roku 2017 Komisja Europejska wycofała z unijnego Rejestru, na wniosek podmiotów odpowie-
dzialnych, 13 marek produktów leczniczych (2016: 12; 2015: 11; 2014: 14; 2013: 10; 2012: 19), co stanowi 
14% w stosunku do liczby zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2016: 15%; 2015: 12%; 2014: 
14%; 2013: 12%; 2012: 29%).

Tabela 21. Liczba wydanych decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia produktów leczniczych 
w poszczególnych miesiącach roku 2017.

2017
Decyzje	skracające

PL UE
Styczeń (UE) - 2
Luty (UE) - 0
Marzec (UE) - 1
Styczeń - marzec (PL)* 126 -
Kwiecień 36 2
Maj 18 0
Czerwiec 63 3
Lipiec 28 2
Sierpień 14 0
Wrzesień 9 1
Październik 28 0
Listopad 16 2
Grudzień 22 0
2017 360 13

*Urząd Rejestracji udostępnił zbiorcze zestawienie za: styczeń-marzec 2017

Tabela 22. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2017 roku skrócono okres ważności 
pozwolenia, według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa	ATC
Marki	produktów	leczniczych

PL UE
A	–	Przewód	pokarmowy	i	metabolizm 10 1
B	–	Krew	i	układ	krwiotwórczy 3 4
C	–	Układ	sercowo-naczyniowy 24 1
D	–	Leki	stosowane	w	dermatologii 4 0
G	–	Układ	moczowo-płciowy	i	hormony	płciowe 10 0
H	–	Leki	hormonalne	działające	ogólnie,	z	wyłączeniem	hormonów	płciowych	

i	insulin
4 0

J	–	Leki	przeciwzakaźne	działające	ogólnie 18 2
L	–	Leki	przeciwnowotworowe	i	wpływające	na	układ	odpornościowy 12 4
M	–	Układ	mięśniowo-szkieletowy 12 0
N	–	Układ	nerwowy 27 0
P	–	Leki	przeciwpasożytnicze,	środki	owadobójcze	i	repelenty 0 0

►

►
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R	–	Układ	oddechowy 10 1
S	–	Narządy	zmysłów 8 0
V	–	Preparaty	różne 17 0
Suma 159 13

Tabela 23. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2017 roku skrócono okres ważności 
pozwolenia, według kategorii dostępności.

Kategoria	dostępności
Marki	produktów	leczniczych

PL UE
Rp	–	produkt	leczniczy	wydawany	z	przepisu	lekarza	(na	receptę) 104 7
Rpz	–	produkt	leczniczy	wydawany	na	receptę	do	zastrzeżonego	stosowania,	
przez	lekarza	mającego	doświadczenie	w	diagnozowaniu	i	leczeniu	pacjentów	
z	chorobą,	do	leczenia	której	lek	jest	przeznaczony

10 6

Rpw	 –	 lek	 odurzający	 lub	 psychotropowy	 wydawany	 wyłącznie	 z	 przepisu	
lekarza	na	recepcie	oznaczonej	symbolem	Rpw

1 -

Lz	–	produkt	leczniczy	stosowany	wyłącznie	w	lecznictwie	zamkniętym 10 -
OTC	 –	 produkt	 leczniczy	 wydawany	 bez	 przepisu	 lekarza	 (dostępny	 bez	
recepty)

34 0

Kategorie dostępności Rpw i Lz występują w polskim systemie prawnym – ich odpowiednikiem w przepi-
sach europejskich jest kategoria dostępności Rpz.

Tabela 24. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których skrócono w Polsce w 2017 roku okres ważności 
pozwoleń dla największej liczby marek produktów leczniczych.

Podmiot	odpowiedzialny Marki	produktów	leczniczych

Heel 17

Actavis 15

Teva 12

Sandoz 9

Mylan 8

PharmaSwiss 7

Hospira	 5
W centralnym rejestrze unijnym najwięcej skróceń okresu ważności pozwoleń dokonała firma Teva (3 marki).

Skrócenia okresu ważności pozwoleń wynikają najczęściej ze zmian polityki marketingowej firm far-
maceutycznych, a także zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre starsze leki zastępowane przez leki 
nowsze i lepsze lub zmniejszenia poziomu sprzedaży i opłacalności produkcji przy dużej konkurencji leków, 
rejestrowanych często w dużej liczbie marek dla tej samej substancji czynnej. Ponadto na skutek łączenia 
się firm farmaceutycznych następuje korekta asortymentu leków w połączonej firmie, skutkująca najczęś-
ciej skreśleniem z Rejestru jednej z dublujących się marek leków o tej samej substancji czynnej.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Liczba skreślonych z Rejestru marek leków w ramach klas terapeutycznych i substancji czynnych jest 
także pochodną liczby marek dotychczas zarejestrowanych. Najwięcej skróceń okresu ważności pozwoleń 
dotyczyło następujących grup produktów:
	w Rejestrze polskim:

•	 klasa A – inhibitor pompy protonowej ezomeprazol (2 marki); nieinsulinowy lek przeciwcukrzy-
cowy gliklazyd (2 marki);

•	 klasa B – nieheparynowe inhibitory agregacji płytek krwi (3 marki; 3 substancje czynne);
•	 klasa C – inhibitory konwertazy angiotensyny II (6 marek), w tym perindopryl (2 marki); inhibitory 

reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A (4 marki): atorwastatyna (2 marki) i simwasta-
tyna (2 marki);

•	 klasa G – hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie (2 marki);
•	 klasa J – glikopeptyd przeciwbakteryjny wankomycyna (2 marki); leki przeciwgrzybicze woryko-

nazol (2 marki) i kaspofungina (2 marki);
•	 klasa L – inhibitor kinazy białkowej imatynib (4 marki);
•	 klasa M – niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (6 marek), w tym oksykam me-

loksykam (5 marek); działające obwodowo środki zwiotczające mięśnie - czwartorzędowe związki 
amoniowe (3 marki), w tym bromek rokuronium (2 marki);

•	 klasa N – leki przeciw chorobie Parkinsona - inhibitor monoaminooksydazy typu B rasagilina 
(2 marki);

•	 klasa S – inhibitor anhydrozy węglanowej brinzolamid (2 marki);
	w Rejestrze unijnym:

•	 nieheparynowe inhibitory agregacji płytek krwi (3 marki), w tym klopidogrel (2 marki).

2018-03-22

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for 
ATC Classification and DDD assignment 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 szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestro-
wanych 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”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►
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Nowe rejestracje PL

Styczeń 2018
W	styczniu	2018	r.	Prezes	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	
Wyrobów	Medycznych	i	Produktów	Biobójczych	wydał	43	pozwolenia	na	
dopuszczenie	produktów	leczniczych	do	obrotu	w	Polsce.	Pozwolenia	
dla	nowych	produktów	leczniczych	obejmują	24	jednostki	klasyfikacyj-
ne	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,	po-
mijając	szczegóły	(postaci,	dawki,	opakowania,	kategorie	dostępności,	numery	pozwoleń,	Globalne	
Numery	Jednostki	Handlowej),	które	można	znaleźć	w	internetowym	Biuletynie	Informacji	Publicz-
nej	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	Wyrobów	Medycznych	 i	Produktów	Biobójczych	
(http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018	)	–	„Wykaz	Produktów	Leczni-
czych,	które	uzyskały	pozwolenie	na	dopuszczenie	do	obrotu	w	styczniu	2018	r.”	został	opubliko-
wany	przez	Urząd	9	lutego	2018.

A – PRzEwóD POKARMOwy i METABOLizM
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wą-
troby; A05A – Leczenie chorób dróg żółcio-
wych; A05AA – Kwasy żółciowe i ich pochodne

Ursodeoxycholic acid:	Proursan	 (Pro.Med.CS)	
w	dawce	500	mg	to	rozszerzenie	względem	wpro-
wadzonej	wcześniej	dawki	250	mg.	Zarejestrowano	
6	marek	preparatów	kwasu	ursodezoksycholowego.	
Do	sprzedaży	wprowadzono	4	marki:	Proursan	(Pro.
Med.CS),	Ursocam	(Polfarmed),	Ursofalk	(Dr.	Falk)	
i	Ursopol	(PharmaSwiss).	Nie	pojawiły	się	jeszcze	
na	rynku:	Ursodeoxycholic	acid	Strides	(Strides	Ar-
colab)	i	Ursoxyn	(Grindex).

A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włą-
czając preparaty złożone zawierające obie 
witaminy; A11CC – Witamina D i analogi

Alfacalcidol:	Alfacalcidol	ELC	(ELC	Group)	w	3	
dawkach	to	aktualnie	2.	zarejestrowana	marka	al-
fakalcydiolu,	w	tym	w	nowej	dla	tej	substancji	czyn-
nej	dawce	0,5	mcg.	Do	sprzedaży	wprowadzono	
Alfadiol	(GlaxoSmithKline	Poznań).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Alfakalcydol	IF	(In-
stytut	Farmaceutyczny),	One-Alpha	(Leo).

B – KREW i UKłAD KRWiotWóRCzy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AB – Grupa heparyny

Enoxaparin:	 Neoparin	 Forte	 i	 Neoparin	 Mul-
ti	 (SciencePharma)	 to	 rozszerzenie	 względem	
wprowadzonego	 wcześniej	 preparatu	 Neoparin	
w	niższych	dawkach.	Zarejestrowano	4	marki	eno-
ksaparyny.	Do	sprzedaży	wprowadzono	2	marki:	
Clexane	(Sanofi-Aventis;	lek	oryginalny)	i	Clexane	
Forte	(Aventis	Pharma)	oraz	od	lipca	2016	Neoparin	
(SciencePharma).	Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	
Inhixa	(Techdow)	i	Thorinane	(Techdow).

B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Cilostazol:	Cilostazol	LEK-AM	(Lekam)	to	6.	zareje-
strowana	marka	cilostazolu.	Na	rynek	wprowadzono	
5	marek:	od	kwietnia	2014	Decilosal	(Sandoz),	od	
lipca	2014	Noclaud	(Egis),	od	sierpnia	2014	Cilozek	
(Adamed),	od	listopada	2014	Cilostop	(Biofarm)	i	od	
września	2016	Stepcil	(Aflofarm).

B03 – Preparaty stosowane w niedokrwistoś-
ci; B03A – Preparaty żelaza; B03AD – Prepa-
raty żelaza w połączeniu z kwasem foliowym

Ferrum+folic acid:	Folifer	(TAK	Pharma)	to	aktu-
alnie	2.	zarejestrowana	marka	 leków	o	podanym	

►

składzie.	Do	sprzedaży	wprowadzono	Tardyferon-
-Fol	(Pierre	Fabre).
Skreślono	z	Rejestru:	Ferrograd	Folic	(Teofarma),	
Hemofer	F	prolongatum	(GlaxoSmithKline,	Poznań).

H – LEKi HoRMoNALNE DziAłAJąCE 
oGóLNiE, z WyłąCzENiEM HoRMoNóW 

PłCioWyCH i iNSULiN
H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antago-
niści hormonów przytarczyc; H05BX – Inni 
antagoniści hormonów przytarczyc

Cinacalcet:	Cinacalcet	Sandoz	to	9.	zarejestrowana	
marka	cynakalcetu.	Do	sprzedaży	wprowadzono	4	
marki:	Mimpara	(Amgen;	lek	oryginalny),	od	marca	
2016	Cinacalcet	Accord	(Accord	Healthcare),	od	
listopada	2016	Cinacalcet	Teva	 i	od	października	
2017	Cinacalcet	Bioton	(lek	zarejestrowany	pier-
wotnie	pod	nazwą	Cinacalcet	Helm).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Cinacalcet	Apo-
tex,	Cinacalcet	Medice,	Cinacalcet	Mylan,	Micalcet	
(Zentiva).

J – LEKi PRzECiWzAKAźNE  
DziAłAJąCE oGóLNiE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; 
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DH – Karbapenemy

Meropenem:	Meropenem	Accord	(Accord	Health-
care)	to	12.	zarejestrowana	marka	meropenemu.	Do	
sprzedaży	wprowadzono	8	leków:	Meronem	(Astra-
Zeneca),	od	marca	2011	Meropenem	Sandoz,	od	
stycznia	2012	Meropenem	Kabi	(Fresenius	Kabi),	
od	czerwca	2012	Meropenem	Hospira,	od	grudnia	
2013	Meropenem	Genoptim	(Synoptis;	 lek	zare-
jestrowany	pierwotnie	przez	firmę	Farma-Projekt	
pod	nazwą	Meropental),	od	czerwca	2014	Merinfec	
(Actavis),	od	grudnia	2014	Meropenem	Zentiva	(lek	
zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Meropenem	
GSK)	i	od	lutego	2016	Meropenem	ACIC.
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	obrocie:	Meropenem	
Medipha	Sante,	Meropenem	Noridem	 (Noridem	
Enterprises),	Nableran	(Ranbaxy).

J01DI – Inne cefalosporyny i penemy
Ceftobiprole medocaril:	Zevtera	(Basilea	Medi-
cal)	 to	1.	zarejestrowana	marka	medokarylu	cef-
tobiprolu.	Zevtera	 jest	wskazany	w	 leczeniu	na-
stępujących	zakażeń	u	osób	dorosłych:	szpitalne	
zapalenie	płuc	(ang.	hospital-acquired	pneumonia,	
HAP),	z	wyjątkiem	respiratorowego	zapalenia	płuc	

(ang.	ventilator-associated	pneumonia,	VAP);	poza-
szpitalne	zapalenie	płuc	(ang.	community-acquired	
pneumonia,	CAP).
Ceftobiprol	 wykazuje	 działanie	 bakteriobójcze	
poprzez	wiązanie	się	z	ważnymi	białkami	wiążą-
cymi	penicyliny	 (ang.	penicillin-binding	proteins,	
PBP)	u	wrażliwych	gatunków.	W	szczepach	bak-
terii	Gram-dodatnich,	w	tym	w	metycylinoopornym	
Staphylococcus aureus (ang.	methicillin-resistant	
Staphylococcus aureus, MRSA),	ceftobiprol	wiąże	
się	z	białkami	PBP2a.	W	badaniu	 in vitro ceftobi-
prol	wykazywał	aktywność	przeciwko	szczepom	
z	rozbieżnym	homologiem	mecA (mecC lub me-
cALGA251).	Ponadto	ceftobiprol	wiąże	się	z	biał-
kami	PBP2b	Streptococcus pneumoniae (średnio	
wrażliwy	na	penicyliny),	z	białkami	PBP2x	S. pneu-
moniae (oporny	na	penicylinę)	 i	z	białkami	PBP5	
Enterococcus faecalis.
Ceftobiprol	 nie	 jest	 aktywny	 wobec	 szczepów	
Enterobacteriaceae,	z	ekspresją	β-laktamaz	kla-
sy	A	wg	klasyfikacji	Amblera,	szczególnie	produ-
kujących	β-laktamazy	o	rozszerzonym	spektrum	
(ESBL)	TEM,	SHV	i	CTX-M	i	karbapenemazy	typu	
KPC-,	β-laktamazy	klasy	B	wg	klasyfikacji	Amble-
ra	 i	β-laktamazy	klasy	D	wg	klasyfikacji	Amblera,	
szczególnie	warianty	ESBL	i	karbapenemazy	(OXA-
48).	Ceftobiprol	nie	 jest	 również	aktywny	wobec	
szczepów	o	wysokim	poziomie	ekspresji	β-laktamaz	
klasy	C	wg	klasyfikacji	Amblera.
Ceftobiprol	nie	jest	aktywny	wobec	szczepów	Pseu-
domonas aeruginosa z	ekspresją	enzymów	należą-
cych	do	klasy	A	wg	klasyfikacji	Amblera	(np.	PSE-
1),	do	klasy	B	wg	klasyfikacji	Amblera	(np.	IMP-1,	
VIM-1,	VIM-2)	i	do	klasy	D	wg	klasyfikacji	Amblera	
(np.	OXA-10).	Ponadto	nie	jest	aktywny	wobec	izo-
latów	z	nabytymi	mutacjami	w	genach	regulacyjnych	
prowadzących	do	obniżonych	poziomów	ekspresji	
chromosomalnej	β-laktamazy	klasy	C	wg	klasyfika-
cji	Amblera	 lub	z	nadekspresją	pompy	efluksowej	
Mex	XY.
Ceftobiprol	nie	jest	aktywny	wobec	szczepów	Aci-
netobacter spp.	z	ekspresją	enzymów	należących	
do	klasy	A	wg	klasyfikacji	Amblera	(np.	VEB-1),	do	
klasy	B	wg	klasyfikacji	Amblera	(np.	IMP-1,	IMP-4),	
do	klasy	D	wg	klasyfikacji	Amblera	(np.	OXA-25,	
OXA-26)	lub	szczepów	z	podwyższonymi	pozioma-
mi	ekspresji	chromosomalnej	β-laktamazy	klasy	C	
wg	klasyfikacji	Amblera.

J01X - Inne leki przeciwbakteryjne
J01XA – Glikopeptydy przeciwbakteryjne

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
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►
Teicoplanin:	Teicoplanin	Generics	to	3.	zarejestro-
wana	marka	teikoplaniny.	Na	rynek	wprowadzono	
lek	oryginalny	Targocid	(Aventis	Pharma)	i	od	paź-
dziernika	2016	Teicopix	(Sandoz).

J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid:	Linezolid	Aurovitas	to	15.	zarejestrowana	
marka	linezolidu.	Na	rynek	wprowadzono	10	marek:	
Zyvoxid	(Pfizer;	lek	oryginalny),	od	maja	2014	Dilizo-
len	(Glenmark),	od	sierpnia	2014	Anozilad	(Actavis),	
od	 lutego	2015	Linezolid	Polpharma,	od	kwietnia	
2015	Pneumolid	(Alvogen),	od	grudnia	2015	Line-
zolid	Kabi	(Fresenius	Kabi)	i	Linezolid	Sandoz,	od	
lutego	2016	Linezolid	Adamed	(lek	iniekcyjny	zare-
jestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Gramposimide),	
od	lipca	2016	Linezolid	Accord	(Accord	Healthcare)	
i	od	sierpnia	2016	Linezolid	Zentiva.
Nie	pojawiły	się	jeszcze	w	sprzedaży:	Linezolid	Bio-
ton,	Linezolid	 Infomed	(Infomed	Fluids),	Linezolid	
Krka,	Linezolid	Mylan.

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

Caspofungin:	Fornega	(Pharmathen)	to	13.	zareje-
strowana	marka	kaspofunginy.	Do	sprzedaży	wpro-
wadzono	3	marki:	Cancidas	(Merck	Sharp	&	Doh-
me;	lek	oryginalny),	od	września	2017	Caspofungin	
Adamed	i	od	października	2017	Caspofungin	Stada.
Nie	pojawiły	 się	 jeszcze	na	 rynku:	Caspofungin	
Accord	(Accord	Healthcare),	Caspofungin	Genfar-
ma,	Caspofungin	Mylan,	Caspofungin	Pfizer,	Caspo-
fungin	Ranbaxy,	Caspofungin	Solinea,	Caspofungin	
Teva,	Caspofungin	Zentiva,	Dalvocans	(Alvogen).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Caspofungin	Sandoz,	
Caspofungin	Xellia.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe 
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połącze-
nia; J05AR10 – Lopinawir i ritonawir

Lopinavir+ritonavir:	Lopinavir	+	Ritonavir	Accord	
(Accord	Healthcare)	to	4.	zarejestrowany	lek	o	tym	
składzie.	Na	rynek	wprowadzono	Kaletra	(AbbVie).	
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży:	Lopinavir/
Ritonavir	Mylan,	Lopinavir	+	Ritonavir	Sandoz.

L – LEKi PRzECiwNOwOTwOROwE 
i WPłyWAJąCE NA UKłAD 

oDPoRNośCioWy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X/L01XX 
– Inne leki przeciwnowotworowe

Anagrelide:	Anagrelide	Accord	 (Accord	Health-
care),	Anagrelide	Glenmark	 i	Anagrelide	Sandoz	
to	odpowiednio	8.,	9.	 i	10.	zarejestrowana	marka	
anagrelidu.	Do	sprzedaży	wprowadzono	Thrombo-
reductin	(Orphan	Pharmaceuticals).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Anagrelide	Stada,	
Anagrelide	Vipharm,	Anagrelide	Zentiva,	Atremia	
(Teva),	Grenalvon	(Alvogen)	i	Xagrid	(Shire).
Bortezomib:	Bortezomib	Hetero	to	16.	zarejestro-
wana	marka	bortezomibu.	Do	sprzedaży	wprowa-
dzono	7	marek:	Velcade	(Janssen-Cilag;	lek	orygi-
nalny),	od	września	2015	Bortezomib	Adamed,	od	
grudnia	2015	Bortezomib	Accord	(Accord	Healthca-
re)	i	Bortezomib	Glenmark,	od	maja	2016	Vortemyel	
(Alvogen),	od	 listopada	2016	Bortezomib	Actavis	
i	od	kwietnia	2017	Bortezomib	Zentiva.
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	 rynku:	Borteclarmia	
(Sigillata),	Bortezomib	Hospira,	Bortezomib	Mylan,	
Bortezomib	PharmaSwiss,	Bortezomib	Polpharma,	
Bortezomib	Sandoz,	 Bortezomib	Sun,	 Zegomib	
(Egis).

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem we-
wnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; L02BG – Inhi-
bitory aromatazy

Letrozole:	Letrozol	Farmax	(SVUS)	to	aktualnie	15.	
zarejestrowana	marka	letrozolu.	Na	rynek	wprowa-
dzono	10	leków:	Aromek	(Celon	Pharma),	Lametta	
(Vipharm),	od	września	2009	Etruzil	(Egis),	od	lu-
tego	2010	Lostar	(Polpharma;	preparat	zarejestro-
wany	wcześniej	pod	nazwą	Letrozolum	Polpharma),	
od	czerwca	2010	Letrozole	Accord	 (Accord	He-
althcare),	od	lipca	2011	Clarzole	(Actavis),	od	lipca	
2012	Letrozole	Bluefish,	od	stycznia	2013	Symletrol	
(SymPhar),	od	czerwca	2013	Lortanda	(Krka)	i	od	
lipca	2013	Letrozole	Apotex	 (lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Letrozole	Reg	Europe).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	preparaty:	
Letrozole	Fair-Med	Healthcare	(lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Letrozole	FGX),	Letrozole	
Zdrovit	(Natur	Produkt	Zdrovit;	 lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Letraxon),	Letrozolum	Gen-
thon,	Trozel	(Glenmark).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Femara	(Novartis;	
lek	oryginalny,	był	obecny	na	rynku),	Letralan	(Phar-
maSwiss;	lek	był	obecny	na	rynku	od	maja	2010),	
Letrofem	(Hikma),	Loxelza	(Tabuk	Poland),	Picozo-
ne	(Stada),	Sukontix	(Sandoz;	 lek	zarejestrowany	
wcześniej	pod	nazwą	Letrozol	Sandoz).

►

M – UKłAD MięśNioWo-SzKiELEtoWy
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A 
– Środki zwiotczające mięśnie działające 
obwodowo; M03AC – Inne czwartorzędowe 
związki amoniowe

Atracurium:	Atracurium	Kalceks	to	2.	zarejestrowa-
na	marka	leków	z	atrakurium.	Do	sprzedaży	wpro-
wadzono	lek	oryginalny	Tracrium	(GlaxoSmithKline).

N – UKłAD NERWoWy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AE – Pochodne orypawiny

Buprenorphine:	Transbupremax	(Vitama)	w	posta-
ci	systemów	transdermalnych	w	3	dawkach	to	10.	
zarejestrowana	w	tej	klasie	marka	buprenorfiny.	Do	
sprzedaży	wprowadzono	5	marek:	Bunondol	(Polfa	
Warszawa)	inj.	i	tabl.	podjęzykowe,	Temgesic	(Re-
ckitt	Benckiser)	tabl.	podjęzykowe,	Transtec	(Grü-
nenthal)	system	transdermalny,	od	sierpnia	2015	
system	transdermalny	Melodyn	(G.L.	Pharma;	 lek	
zarejestrowany	pierwotnie	przez	firmę	Acino	pod	
nazwą	Buprenorphin	Acino,	następnie	przez	firmę	
Polpharma	pod	nazwą	Nermin,	z	kolei	wprowadzo-
ny	na	rynek	od	kwietnia	2014	pod	nazwą	Buprendal	
przez	firmę	G.L.	Pharma)	i	od	kwietnia	2017	system	
transdermalny	Buprenorfina	Teva.
Nie	zostały	jeszcze	wprowadzone	na	rynek:	Bupre-
tec	 (G.L.	Pharma),	Norfinox	 (Sandoz),	Norspan	
(Norpharma)	i	Norvipren	(Sandoz).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamol:	Paracetamol	Aurovitas	to	39.	zareje-
strowana	marka	paracetamolu.	Na	rynek	wprowa-
dzono	29	marek	o	różnych	drogach	podania	(doust-
nie,	doodbytniczo	i	w	iniekcjach),	jednodawkowych	
i	wielodawkowych:	Acenol	i	Acenol	forte	(Galena),	
Apap	oraz	od	sierpnia	2012	Apap	Direct	i	Apap	Ju-
nior	(US	Pharmacia),	Calpol	(McNeil),	Codipar	(An-
gelini),	Efferalgan	i	Efferalgan	forte	(Bristol-Myers	
Squibb),	Etoran	(Polpharma),	Gemipar	(Biofaktor),	
Paracetamol	Aflofarm	 czopki	 (lek	wprowadzony	
wcześniej	 jako	Paracetamol	przez	firmę	Farmjug,	
następnie	 jako	Paracetamol	Aflofarm,	potem	Ma-
lupar,	a	obecnie	znów	jako	Paracetamol	Aflofarm),	
tabletki	 i	zawiesina,	Panadol,	Panadol	dla	dzieci,	
Panadol	Max	(lek	wprowadzony	na	rynek	od	kwiet-
nia	2010	pod	wcześniejszą	nazwą	Panadol	Strong)	
i	Panadol	Rapid	(GlaxoSmithKline),	Paracetamol	
Biofarm,	Paracetamol	Farmina,	Paracetamol	Fi-
lofarm,	Paracetamol	Galena,	Paracetamol	Hasco	

(Hasco-Lek),	Paracetamol	 -	Herbapol	Wrocław,	
Paracetamol	Marcmed	(nastąpiła	zmiana	nazwy	
na	Amipar	i	podmiotu	odpowiedzialnego	na	Medico-
farma,	ale	lek	pod	nową	nazwą	jeszcze	nie	pojawił	
się	na	rynku),	Paracetamol	Polfa-Łódź	(Bio-Profil	
Polska;	nastąpiła	zmiana	nazwy	na	Laboratoria	
PolfaŁódź	Paracetamol,	ale	 lek	pod	nową	nazwą	
jeszcze	nie	pojawił	się	na	rynku)	oraz	od	czerwca	
2011	Pedicetamol	 (Sequoia;	preparat	zarejestro-
wany	wcześniej	przez	firmę	Ionfarma	pod	nazwą	
Apiredol),	od	stycznia	2012	Paracetamol	Kabi	(Fre-
senius	Kabi)	roztwór	do	infuzji,	od	marca	2012	Para-
cetamol	Panpharma	(Panmedica)	roztwór	do	infuzji,	
od	sierpnia	2012	Paracetamol	123ratio	(dla	dawki	
500	mg	nastąpiła	zmiana	nazwy	na	Paracetamol	
Teva,	ale	lek	pod	nową	nazwą	jeszcze	nie	pojawił	
się	w	sprzedaży),	od	stycznia	2013	iniekcje	do	wle-
wów	Paracetamol	B.	Braun,	od	lipca	2013	Paramax	
Rapid	(Vitabalans),	od	czerwca	2014	Paracetamol	
Dr.	Max,	od	sierpnia	2014	Paracetamol	Apteo	Med	
(Synoptis),	od	września	2014	Sinebriv	inj.	(Actavis;	
lek	wprowadzony	od	października	2011	pod	nazwą	
Paracetamol	Actavis),	od	listopada	2015	Omnipap	
(Actavis;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	
Paracetamol	Sigillata,	a	wprowadzony	od	 lutego	
2013	pod	kolejną	nazwą	Paracetamol	Actavis),	od	
lutego	2016	Paracetamol	Hasco	o	smaku	pomarań-
czowym	(Hasco-Lek),	od	 lipca	2016	Paracetamol	
DOZ	(lek	wprowadzony	na	rynek	od	marca	2012	
pod	pierwotną	nazwą	Paracetamol	LGO),	od	listo-
pada	2016	Apap	dla	dzieci	forte	(US	Pharmacia;	lek	
zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Paracetamol	
Basi)	i	od	stycznia	2018	Panacit	(Dr.	Max).
Nie	pojawiły	się	dotychczas	w	sprzedaży:	Apap	
ból	 i	gorączka	(US	Pharmacia;	 lek	zarejestrowa-
ny	 pierwotnie	 pod	 nazwą	Paracetamol	 Accord,	
a	następnie	pod	nazwą	Apap	Fast),	Apap	Direct	
Max	(US	Pharmacia),	Bolopax	(NP	Pharma),	Pa-
nadol	Menthol	Active	(GlaxoSmithKline),	Panadol	
Novum	(GlaxoSmithKline),	Paracetamol	123ratio	
w	dawce	1000	mg,	Paracetamol	Accord	(Accord	
Healthcare),	Paracetamol	Galpharm,	Paracetamol	
Life	(Galpharm	Healthcare;	lek	zarejestrowany	pier-
wotnie	pod	nazwą	Galpamol),	Rapigard	(Bagger-
man	FarmaNet),	Tespamol	(Galpharm	Healthcare),	
Theraflu	Grip	Owoce	Leśne	 i	Theraflu	Grip	Miód	
i	Cytryna	(GlaxoSmithKline).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Paralen	Sus	(Zentiva).

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe
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►
Gabapentin:	Gabapentin	Aurovitas	 to	10.	 zare-
jestrowana	marka	 gabapentyny.	 Do	 sprzedaży	
wprowadzono	5	preparatów:	Neurontin	(Pfizer;	lek	
oryginalny),	od	sierpnia	2006	Gabapentin	Teva,	od	
czerwca	2009	Neuran	(Ranbaxy),	od	stycznia	2010	
Symleptic	(SymPhar),	od	września	2010	Gabagam-
ma	(Wörwag).
Nie	zostały	dotąd	wprowadzone:	Epigapent	(Glen-
mark),	Gabacol	(Accord	Healthcare),	Gabapentin	
Aurobindo,	Grimodin	(Egis).
Zonisamide:	Zonisamidum	Glenmark	 to	4.	zare-
jestrowana	marka	zonisamidu.	Na	rynek	wprowa-
dzono	lek	oryginalny	Zonegran	(Eisai).	Nie	pojawiły	
się	jeszcze	w	sprzedaży:	Zonisamide	Mylan,	Zoni-
samide	Sandoz.

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki na-
senne i uspokajające; N05CM – Inne leki na-
senne i uspokajające

Dexmedetomidine:	Dexmedetomidine	Ever	Phar-
ma	 (Ever	Valinject)	 to	 3.	 zarejestrowana	marka	
deksmedetomidyny.	Na	rynku	w	Polsce	od	listopada	
2011	pojawił	się	Dexdor	(Orion).	Nie	wprowadzono	
jeszcze	do	sprzedaży	Dexmedetomidine	Teva.

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AB – Selektywne inhibi-
tory zwrotnego wychwytu serotoniny

Escitalopram:	Escitalopram	Genoptim	(Synoptis)	
to	26.	zarejestrowana	marka	escytalopramu.	Do	
sprzedaży	wprowadzono	22	marki:	Lexapro	(Lund-
beck;	 lek	oryginalny),	od	stycznia	2010	Depralin	
(Polpharma),	od	lutego	2010	Elicea	(Krka)	i	Mozarin	
(Adamed),	od	czerwca	2010	Escitil	(Egis)	i	Lenuxin	
(Gedeon	Richter	Polska),	od	sierpnia	2010	Pramatis	
(Sandoz),	od	kwietnia	2011	Servenon	(Glenmark),	
od	lipca	2011	Escitalopram	Actavis	(lek	zarejestro-
wany	początkowo	przez	firmę	Alchemia	pod	nazwą	
Escitalopram	Alchemia),	od	listopada	2011	Aciprex	
(Biofarm),	od	grudnia	2011	Nexpram	(Lekam),	od	
stycznia	2013	Escitalopram	PharmaSwiss,	od	maja	
2013	Symescital	(SymPhar),	od	października	2013	
Elicea	Q-Tab	(Krka)	i	Pralex	(Orion),	od	grudnia	2013	
Escipram	(G.L.	Pharma),	od	kwietnia	2014	Oroes	
(+Pharma),	od	czerwca	2014	Mozarin	Swift	(Ada-
med),	od	sierpnia	2014	ApoEscitaxin	Oro	(Apotex)	
i	Escitasan	(Stada),	od	września	2014	Depralin	ODT	
(Polpharma),	od	grudnia	2014	Betesda	(Axxon),	od	
marca	2015	Escitalopram	Zdrovit	 (Natur	Produkt	
Zdrovit),	od	czerwca	2015	Escitalopram	Bluefish	
i	od	maja	2017	Deprilept	(Ranbaxy).

Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku	preparaty:	Esci-
plex	(Stada),	Escitalopram	Aurovitas,	Escitalopram	
LEK-AM.

R – UKłAD oDDECHoWy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AC – Preparaty przeciwalergiczne, z wy-
łączeniem kortykosteroidów

Azelastine:	Azelastine	Galenicum	(Galenicum	He-
alth)	w	postaci	aerozolu	do	nosa	to	4.	zarejestro-
wana	w	tej	klasie	marka	azelastyny.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	Allergodil	(Meda)	i	od	stycznia	2017	
Azelastin	POS	(Ursapharm).	Nie	pojawił	się	jeszcze	
na	rynku	Azelamed	(Sun-Farm).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Desloratadine:	Desloratadine	Aurovitas	to	33.	za-
rejestrowana	marka	desloratadyny.	Na	rynku	poja-
wiły	się	23	marki:	Aerius	(Merck	Sharp	&	Dohme),	
Azomyr	(Merck	Sharp	&	Dohme),	od	sierpnia	2012	
Dehistar	 (Galena)	 i	Deslodyna	 (Hasco-Lek),	 od	
września	2012	Dynid	(Glenmark),	od	października	
2012	Suprodeslon	(S-Lab),	od	grudnia	2012	Hitaxa	
(Adamed)	i	Jovesto	(Sandoz),	od	stycznia	2013	De-
lortan	(Polfa	Warszawa),	od	marca	2013	Dasselta	
(Krka),	od	kwietnia	2013	Goldesin	(Tactica	Pharma-
ceuticals),	od	maja	2013	Desloratadine	Actavis,	od	
lipca	2013	Desloratadine	Mylan,	od	listopada	2013	
Desloratadyna	Apotex,	od	lutego	2014	Aleric	Deslo	
Active	(US	Pharmacia;	lek	zarejestrowany	pierwot-
nie	pod	nazwą	Metlox,	a	następnie	Aleric	Deslo),	od	
kwietnia	2014	Teslor	(Aflofarm),	od	listopada	2015	
Desloratadine	Genoptim	(Synoptis;	lek	zarejestro-
wany	pierwotnie	pod	nazwą	Desloratadyna	Iberme-
dgen),	od	grudnia	2015	Flynise	(Actavis),	od	stycz-
nia	2016	Hitaxa	Fast	(Adamed;	lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Desada)	i	Hitaxa	Fast	Junior	
(Adamed;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	
Desada,	a	następnie	Hitaxa	Fast),	od	kwietnia	2016	
Desloratadine	Dr.	Max	(lek	zarejestrowany	pierwot-
nie	pod	nazwą	Desloratadine	Lupin),	od	czerwca	
2016	Alerdes	(SymPhar;	lek	wprowadzony	od	paź-
dziernika	2012	pod	pierwotną	nazwą	Symdes),	od	
listopada	2016	Desloratadine	+Pharma,	od	stycznia	
2017	Pylodes	(PharmaSwiss),	od	lutego	2017	Labo-
ratoria	PolfaŁódź	Alergo	Max	(Bio-Profil	Polska),	od	
marca	2017	Delortan	Allergy	(Polfa	Warszawa)	i	od	

maja	2017	Delorissa	(Apotex;	 lek	zarejestrowany	
pierwotnie	pod	nazwą	Lorinespes).
Nie	wprowadzono	jeszcze	do	sprzedaży	leków:	Ale-
ric	Deslo	Pro	(US	Pharmacia),	Desalergo	(Medic-
plast),	Desetax	(Axxon),	Deslix	(Medana	Pharma),	
Deslodyna	pro	(Hasco-Lek),	Desloratadine	Gene-
pharm	(lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	
Desloratadine	Peseri),	Desloratadine	Ratiopharm,	
Desloratadine	Sopharma,	Desloratadine	Teva,	Lor-
destin	(Gedeon	Richter),	Neoclarityn	(Merck	Sharp	
&	Dohme),	Teslor	fast	i	Teslor	fast	junior	(Aflofarm).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru	lub	wygasły	pozwo-
lenia:	Suprodeslon	(S-Lab;	lek	był	obecny	na	rynku	
od	października	2012).

2018-03-22

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 

opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 
(“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2018”, Oslo 2017; 
“ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne 
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje po-
rejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów 
leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-

niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Nowe rejestracje PL

Luty 2018
W	lutym	2018	r.	Prezes	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	Wy-
robów	Medycznych	 i	Produktów	Biobójczych	wydał	52	pozwolenia	na	
dopuszczenie	produktów	leczniczych	do	obrotu	w	Polsce.	Pozwolenia	
dla	nowych	produktów	leczniczych	obejmują	23	jednostki	klasyfikacyj-
ne	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,	po-
mijając	szczegóły	(postaci,	dawki,	opakowania,	kategorie	dostępności,	numery	pozwoleń,	Globalne	
Numery	Jednostki	Handlowej),	które	można	znaleźć	w	internetowym	Biuletynie	Informacji	Publicz-
nej	Urzędu	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	Wyrobów	Medycznych	 i	Produktów	Biobójczych	
(http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018	)	–	„Wykaz	Produktów	Leczni-
czych,	które	uzyskały	pozwolenie	na	dopuszczenie	do	obrotu	w	lutym	2018	r.”	został	opublikowany	
przez	Urząd	9	marca	2018.

A – PRzEwóD POKARMOwy i METABOLizM
A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnoś-
ciom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

Aprepitant:	Aprepitant	Sandoz	to	3.	zarejestrowana	
marka	aprepitantu.	Do	sprzedaży	wprowadzono	lek	
oryginalny	Emend	(Merck	Sharp	&	Dohme).	Nie	
pojawił	się	jeszcze	na	rynku	Aprepitant	Ethypharm.

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom;
A06AD - Środki przeczyszczające działające 
osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połą-
czeniach

Macrogol+ascorbic acid+potassium chloride + 
sodium ascorbate+sodium chloride + sodium 
sulfate:	 Plenvu	 (Norgine)	 to	 2.	 zarejestrowany	►

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
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►

lek	o	podanym	składzie,	wskazany	do	stosowania	
u	osób	dorosłych	w	celu	oczyszczenia	jelita	przed	
wszelkimi	zabiegami	tego	wymagającymi.	Do	sprze-
daży	od	 listopada	2012	wprowadzono	MoviPrep	
(Norgine).

A06AG - Wlewki doodbytnicze; A06AG11 - 
Laurylosulfooctan sodu, także w połączeniach

Sodium lauryl sulfoacetate + sodium citrate + 
sorbitol:	Microlax	(McNeil)	to	1.	zarejestrowany	lek	
o	podanym	składzie,

B – KREW i UKłAD KRWiotWóRCzy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Acetylsalicylic acid:	Asapirine	(Wooller)	i	Acoren	
(Wooller)	to	odpowiednio	21.	i	22.	zarejestrowana	
w	tej	klasie	marka	preparatów	kwasu	acetylosalicy-
lowego.	Na	rynek	wprowadzono	13	marek:	Acard	
(Polfa	Warszawa),	Acesan	 (Sun-Farm),	Aspirin	
Cardio	 (Bayer;	 lek	wprowadzony	wcześniej	 pod	
nazwą	Aspirin	Protect	100),	Bestpirin	(Teva),	En-
copirin	Cardio	81	(Medicofarma),	Polocard	(Pfizer),	
Proficar	(Adamed),	od	lutego	2012	Aspifox	i	Aspi-
fox	Cardio	(Actavis),	od	stycznia	2016	Cardiopirin	
(PharmaSwiss;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	
nazwą	Vasopirin),	od	marca	2016	Anacard	Medica	
Protect	(Hasco-Lek;	 lek	wprowadzony	od	 listopa-
da	2013	pod	pierwotną	nazwą	Hascopiryn	Cardio,	
a	następnie	pod	nazwą	Anacard	Protect),	od	sierp-
nia	2016	Lecardi	(Espefa),	od	października	2016	
Alepton	(G.L.	Pharma)	i	od	maja	2017	Abrea	(Krka).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	w	sprzedaży:	Acetylsalicy-
lic	Acid	Sandoz,	Acticard	(Medicofarma),	Aspicont	
(Medicofarma),	Bonacard	(Eubioco),	Cardioas	(Es-
culap),	Eubiocard	(Eubioco),	Neuroas	(Esculap).

C – UKłAD SERCoWo-NACzyNioWy
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C 
– Preparaty wpływające stabilizująco na na-
czynia włosowate; C05CX – Inne środki wpły-
wające stabilizująco na naczynia włosowate

Multiherbal:	Padma	Circosan	(Padma)	to	preparat	
zawierający	18	surowców	ziołowych,	wapń	i	kamforę.

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09B - Inhibitory konwertazy angio-
tensyny w połączeniach; C09BA – Inhibitory 
konwertazy angiotensyny w połączeniach 
z lekami moczopędnymi; C09BA03 – Lizyno-

►
L – LEKi PRzECiwNOwOTwOROwE 

i WPłyWAJąCE NA UKłAD 
oDPoRNośCioWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi kwa-
su foliowego

Pemetrexed:	Pemetrexed	Adamed	 to	23.	 zare-
jestrowana	marka	pemetreksedu.	Do	sprzedaży	
wprowadzono	7	marek:	Alimta	(Eli	Lilly),	od	marca	
2016	Pemetreksed	Adamed	i	Pemetrexed	Sandoz,	
od	kwietnia	2016	Pemetrexed	Accord	(Accord	He-
althcare),	od	września	2016	Pemetrexed	Alvogen,	
od	sierpnia	2017	Pemetrexed	Glenmark	i	od	stycz-
nia	2018	Pemetrexed	Fresenius	Kabi.
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	rynku:	Armisarte	(Ac-
tavis;	 lek	zarejestrowany	początkowo	pod	nazwą	
Pemetrexed	Actavis),	Ciambra	(Menarini),	Pemetr-
eksed	Sun,	Pemetrexed	Actavis,	Pemetrexed	Gen-
thon,	Pemetrexed	Hospira,	Pemetrexed	Hospira	UK	
Limited	(Hospira),	Pemetrexed	Lilly	(Eli	Lilly),	Pe-
metrexed	medac,	Pemetrexed	Mylan,	Pemetrexed	
PharmaSwiss,	Pemetrexed	Sigillata,	Pemetrexed	
Stada,	Pemetrexed	Zentiva,	Trixid	(Egis).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Pemetrexed	Teva.

L01X - Inne leki przeciwnowotworowe
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Erlotinib:	Erlotinib	Sandoz	 to	4.	zarejestrowana	
marka	erlotynibu.	Do	sprzedaży	wprowadzono	lek	
oryginalny	Tarceva	(Roche).	Nie	pojawiły	się	jesz-
cze	na	rynku:	Erlotinib	Teva,	Varlota	(Alvogen).

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Anagrelide:	Anagrelide	Ranbaxy	to	12.	zarejestro-
wana	marka	anagrelidu.	Do	sprzedaży	wprowadzo-
no	Thromboreductin	(Orphan	Pharmaceuticals).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Anagrelide	Accord	
(Accord	Healthcare),	Anagrelide	Glenmark,	Anagre-
lide	Mylan	(zarejestrowany	centralnie	w	UE	także	
w	lutym	2018),	Anagrelide	Sandoz,	Anagrelide	Sta-
da,	Anagrelide	Vipharm,	Anagrelide	Zentiva,	Atre-
mia	(Teva),	Grenalvon	(Alvogen)	i	Xagrid	(Shire).

N – UKłAD NERWoWy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkaloidy opium

Oxycodone:	Xancodal	(Sandoz)	kaps.	w	dawkach	
5	mg,	10	mg	 i	20	mg	o	standardowym	uwalnia-
niu	 to	 rozszerzenie	względem	zarejestrowanych	
wcześniej	3	wyższych	dawek	tego	 leku	w	tablet-
kach	o	przedłużonym	uwalnianiu.	Zarejestrowano	
11	marek	oksykodonu.	Na	rynek	wprowadzono	7	

D – LEKi STOSOwANE w DERMATOLOGii
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatolo-
giczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; 
D07AA - Kortykosteroidy słabo działające 
(grupa I)

Hydrocortisone:	Hydrocortisonum	Aflofarm	krem	
1%	 to	 rozszerzenie	względem	wprowadzonego	
wcześniej	kremu	0,5%.	Zarejestrowano	w	tej	klasie	
8	marek	hydrokortyzonu.	Do	sprzedaży	wprowadzo-
no	7	marek:	Hydrocort	Chema	(Chema-Elektromet;	
wcześniejsze	nazwy:	Hydrocort	0,5%,	Hydrocortiso-
num	aceticum),	Hydrocortisonum	Aflofarm,	Hydro-
cortisonum	AFP	(Aflofarm),	Hydrocortisonum	Jelfa	
(PharmaSwiss),	Laticort	 (PharmaSwiss),	Locoid,	
Locoid	Crelo	 i	Locoid	Lipocream	(Leo)	 i	od	mar-
ca	2011	Hydrocortisonum	Oceanic.	Nie	pojawił	się	
jeszcze	na	rynku	Hydrocortisonum	Amara.

G – UKłAD MoCzoWo-PłCioWy  
i HoRMoNy PłCioWE

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urolo-
giczne; G04BD – Leki stosowane w często-
moczu i nietrzymaniu moczu

Solifenacin:	 Solifurin	 (Aflofarm),	 Solifenacyna	
SymPhar	i	Asolfena	(Krka)	to	odpowiednio	15,	16.	
i	17.	zarejestrowana	marka	solifenacyny.	Do	sprzeda-
ży	wprowadzono	lek	oryginalny	Vesicare	(Astellas).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Afenix	(Polphar-
ma),	ApoSoli	(Apotex),	Belsanor	(Gedeon	Richter	
Polska),	 Silamil	 (Ranbaxy),	 Solifenacin	 Farmax	
(SVUS),	Solifenacin	Medreg,	Solifenacin	Mylan,	
Solifenacin	PMCS	(Pro.Med.CS),	Solifenacin	San-
doz,	Solifenacin	Stada,	Soluro	(Accord	Healthcare),	
Uronorm	(Orion)	i	Vesisol	(G.L.	Pharma).

J – LEKi PRzECiWzAKAźNE  
DziAłAJąCE oGóLNiE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AE – Inhibitory proteazy

Darunavir:	Darunavir	Teva	w	dawce	800	mg	 to	
rozszerzenie	względem	zarejestrowanych	wcześ-
niej	4	niższych	dawek	tego	leku.	Zarejestrowano	8	
marek	darunawiru.	Do	sprzedaży	wprowadzono	2	
marki:	lek	oryginalny	Prezista	(Janssen-Cilag)	i	od	
listopada	2017	Darunavir	Mylan.
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Darunavir	Krka,	
Darunavir	Krka	d.d.,	Darunavir	Sandoz,	Darunavir	
Stada,	Darunavir	Teva,	Darunavir	Zentiva.

pryl w połączeniach z lekami moczopędnymi
Lisinopril+hydrochlorothiazide:	Tolirasim	(Accu-
pharma)	 to	3.	zarejestrowana	marka	 leków	o	po-
danym	składzie.	Na	rynek	wprowadzono	2	marki:	
Lisiprol	HCT	(Gedeon	Richter	Polska;	dawki	10	mg	
+	12,5	mg	oraz	20	mg	+	12,5	mg	zostały	pierwot-
nie	zarejestrowane	pod	nazwą	Diroton	HCT)	 i	od	
kwietnia	2017	Skopryl	Plus	(Alkaloid-Int).

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

Rosuvastatin:	Rosuvastatine	NLP	Health	(New-
Line	 Pharma)	 to	 25.	 zarejestrowana	marka	 ro-
suwastatyny.	Na	 rynek	wprowadzono	16	marek:	
Crestor	(AstraZeneca;	lek	oryginalny),	od	czerwca	
2010	Zaranta	(Gedeon	Richter	Polska),	od	sierp-
nia	2010	Rosucard	(Zentiva)	i	Suvardio	(Sandoz),	
od	grudnia	2010	Zahron	(Adamed),	od	maja	2011	
Rosuvastatin	Teva,	od	października	2011	Roswera	
(Krka),	od	grudnia	2011	Romazic	(Polpharma),	od	
marca	2013	Ridlip	(Ranbaxy),	od	lipca	2013	Cro-
suvo	(PharmaSwiss)	 i	Rosuvastatin	Ranbaxy	(lek	
zarejestrowany	pierwotnie	przez	firmę	Pharma-EU	
pod	nazwą	Rosuvastatin	Pharma),	od	marca	2014	
Rosutrox	 (Biofarm),	od	 lipca	2014	Rosuvastatin	
Krka,	od	lutego	2016	Ivirosina	(Bioton;	lek	zareje-
strowany	pierwotnie	pod	nazwą	Rosuvastatin	Si-
gillata),	od	maja	2017	Astrium	(Accord	Healthcare)	
i	od	grudnia	2017	Rosugen	(Generics).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	preparaty:	
Actarosin	 (Actavis),	ApoRoza	 (Apotex;	 lek	zare-
jestrowany	 pierwotnie	 pod	 nazwą	Rosuvastatin	
Baggerman),	Rossta	(Swyssi),	Rosuvastatin	Auro-
bindo,	Rosuvastatin	Hetero,	Rosuvastatin	Momaja,	
Rosuvastatin	Polfa	Pabianice,	RosuvaTeva	(Teva).

C10AX – Inne środki wpływające na stężenie 
lipidów;

Ezetimibe:	Mizetib	(Polpharma)	to	14.	zarejestro-
wana	marka	ezetymibu.	Na	rynek	wprowadzono	lek	
oryginalny	Ezetrol	(Merck	Sharp	&	Dohme).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży:	Coltowan	
(Gedeon	Richter	Polska),	Exebir	(Accord	Healthca-
re),	Ezehron	(Adamed),	Ezen	(Zentiva),	Ezetimibe	
Alchemia,	Ezetimibe	Apotex,	Ezetimibe	Mylan,	Eze-
timibe	SymPhar,	Ezetimibe	Teva,	Ezoleta	(Krka),	
Ezolip	 (Glenmark;	 lek	zarejestrowany	pierwotnie	
pod	nazwą	Ezetimibe	Glenmark),	Lipegis	(Egis).
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marek:	od	czerwca	2008	OxyContin	(Norpharma),	
od	 listopada	2010	OxyNorm	(Norpharma),	od	 lip-
ca	2013	Oxydolor	(G.L.	Pharma),	od	grudnia	2014	
Reltebon	 (Actavis),	od	grudnia	2015	Accordeon	
(Accord	Healthcare;	 lek	zarejestrowany	pierwot-
nie	pod	nazwą	Oxycodone	hydrochloride	Accord)	
i	Oxycodone	Vitabalans	oraz	od	października	2017	
Oxycodone	Molteni.
Nie	pojawiły	się	jeszcze	w	sprzedaży:	Oxycodone	
Ethypharm	(lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	na-
zwą	Pancod),	Oxycodone	hydrochloride	Wockhardt,	
Oxycodon	Stada	i	Xancodal	(Sandoz).

N02AX – Inne opioidy
Tramadol:	Tramadol	Aurovitas	kaps.	 i	Tramadol	
Krka	 inj.	 to	odpowiednio	12.	 i	13.	zarejestrowana	
marka	tramadolu.
Spośród	preparatów	iniekcyjnych	na	rynek	wprowa-
dzono	2	leki:	Poltram	(Polpharma)	i	Tramal	(Stada),	
natomiast	nie	wprowadzono	 jeszcze	preparatów	
Tramadol	Kalceks	i	Tramalgin	(Sopharma).
Spośród	doustnych	preparatów	jednodawkowych	
o	standardowym	uwalnianiu	na	rynek	wprowadzo-
no	4	leki:	Poltram	(Polpharma),	Tramadol	Synteza,	
Tramal	(Stada)	i	od	czerwca	2015	Tramadol	Vitaba-
lans,	natomiast	nie	wprowadzono	jeszcze	preparatu	
Tramadol	Aurobindo.
Do	sprzedaży	wprowadzono	6	 leków	o	przedłu-
żonym	uwalnianiu:	Poltram	Retard	 (Polpharma),	
Tramal	Retard	(Stada),	Tramundin	(Norpharma),	
od	czerwca	2007	Adamon	SR	(Meda)	i	Noax	Uno	
(Angelini)	oraz	od	grudnia	2008	Oratram	(Molteni).
Spośród	doustnych	preparatów	wielodawkowych	
(krople)	na	rynek	wprowadzono	3	leki:	Poltram	(Me-
dana	Pharma),	Tramadol	Synteza	i	Tramal	(Stada).
Ponadto	na	rynek	wprowadzono	1	lek	doodbytniczy	
(czopki):	Tramal	(Stada).

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

Lacosamide:	Lackepila	(SymPhar)	to	5.	zarejestro-
wana	marka	lakosamidu.	Do	sprzedaży	został	wpro-
wadzony	lek	oryginalny	Vimpat	(UCB).	Nie	pojawiły	
się	jeszcze	na	rynku:	Lacosamide	Accord	(Accord	He-
althcare),	Lacosamide	Glenmark,	Lacosamide	Teva.
Levetiracetam:	Levetiracetam	Aurovitas	w	posta-
ci	roztworu	doustnego	to	rozszerzenie	względem	
zarejestrowanych	wcześniej	tabletek	powlekanych.	
Zarejestrowano	23	marki	lewetyracetamu.	Na	rynek	
wprowadzono	15	marek:	Keppra	(UCB;	 lek	orygi-
nalny),	od	października	2011	Levetiracetam	Teva,	
od	marca	2012	Levetiracetam	Actavis,	od	kwietnia	

2012	Vetira	(Adamed),	od	maja	2012	Trund	(Glen-
mark),	od	sierpnia	2012	Cezarius	(Hasco-Lek),	Le-
vetiracetam	Actavis	Group	(Actavis)	i	Levetiracetam	
Apotex,	od	stycznia	2013	Symetra	(SymPhar),	od	
kwietnia	 2013	 Levetiracetam	PharmaSwiss,	 od	
sierpnia	2013	Levebon	(G.L.	Pharma),	od	kwiet-
nia	2014	Normeg	(Zentiva),	od	maja	2014	Leveti-
racetam	Accord	(Accord	Healthcare),	od	czerwca	
2014	Levetiracetam	NeuroPharma	(Neuraxpharm;	
lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Lewetyra-
cetam-Neuraxpharm),	od	listopada	2014	Polkepral	
(Polfa	Tarchomin).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	w	sprzedaży	preparaty:	
Lepsitam	(Pharmathen),	Levetiracetam	Aurovitas	
(lek	 zarejestrowany	pierowotnie	pod	nazwą	Le-
vetiracetam	Aurobindo),	 Levetiracetam	Hospira,	
Levetiracetam	Krka,	Levetiracetam	Ratiopharm,	
Levetiracetam	Sanovel,	 Levetiracetam	Sun	 inj.	
(Sun	Pharmaceuticals	Industries	Europe),	Matever	
(Pharmathen).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru	lub	wygasły	pozwo-
lenia:	Altein	 (+pharma),	Dretacen	 (Sandoz),	Eti-
bral	 (Polfa	Warszawa),	 Levetiracetam	Fair-Med	
Healthcare	(lek	zarejestrowany	pierwotnie	przez	
firmę	FirstGenerixInternational	pod	nazwą	Leveti-
racetam	FGX),	Levetiracetam	Mylan	(lek	był	obec-
ny	na	rynku	od	lipca	2014),	Levetiracetam	Zdrovit	
(Natur	Produkt	Zdrovit;	lek	był	obecny	na	rynku	od	
lutego	2013),	Lewetyracetam	PMCS	(Pro.Med.CS;	
lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	nazwą	Lewety-
racetam	Ewopharma),	Pterocyn	(SVUS).
Pregabalin:	Pregabalin	Stada	to	26.	zarejestrowana	
marka	pregabaliny.	Do	sprzedaży	wprowadzono	10	
marek:	Lyrica	(Pfizer;	lek	oryginalny),	od	paździer-
nika	2015	Pregabalin	Zentiva,	od	 listopada	2015	
Pregabalin	Sandoz,	od	lutego	2016	Egzysta	(Ada-
med)	i	Pregabalin	Pfizer,	od	kwietnia	2016	Prega-
balin	Accord	(Accord	Healthcare)	i	Pregamid	(G.L.	
Pharma),	od	sierpnia	2016	Preglenix	(Glenmark)	
oraz	od	sierpnia	2017	Pragiola	(Krka)	i	Pregabalin	
NeuroPharma	(neuraxpharm).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku	preparaty:	Brieka	
(Actavis),	Kartesada	(SVUS),	Linefor	(Polpharma),	
Lingabat	(PharmaSwiss),	Prabegin	(Egis),	Pregaba-
lin	Alkem,	Pregabalin	Apotex,	Pregabalin	Medreg,	
Pregabalin	Mylan	 (Generics),	Pregabalin	Mylan	
Pharma	(Generics),	Pregabalin	Sandoz	GmbH,	Pre-
gabalin	Teva,	Pregabalin	Zentiva	k.s.,	Pregagamma	
(Wörwag),	Rabakir	(Gedeon	Richter	Polska).

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki na-
senne i uspokajające; N05CX – Leki nasenne 
i uspokajające w połączeniach, z wyłącze-
niem barbituranów

Lupuli strobili extractum+Passiflorae herbae 
extractum+Valerianae radicis extractum:	Valused	
Noc	Plus	(Hasco-Lek)	tabl.	powlekane	to	rozsze-
rzenie	względem	wprowadzonych	wcześniej	płynu	
doustnego	i	kapsułek	Valused	(Hasco-Lek).	Skre-
ślono	z	Rejestru:	Nervendragees-Ratiopharm	(lek	
był	obecny	na	rynku).

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psy-
chostymulujące, stosowane w zespole nad-
pobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD) i nootropowe; N06BX – Inne 
leki psychostymulujące i nootropowe

Vinpocetine:	Vinpoven	 i	Vinpoven	Forte	(Polfar-
mex)	to	8.	zarejestrowana	marka	winpocetyny.	Do	
sprzedaży	wprowadzono	7	marek:	 lek	oryginalny	
Cavinton	i	Cavinton	forte	(Gedeon	Richter),	Vicebrol	
i	Vicebrol	forte	(Biofarm),	Vinpocetine	Espefa	i	Vin-
pocetine	Espefa	Forte,	Vinpocetine	Hasco	(Hasco-
-Lek),	Vinpoton	(Gedeon	Richter	Polska),	od	grudnia	
2014	Vinpotaxer	(Natur	Produkt	Zdrovit)	i	od	stycz-
nia	2017	VinpoHasco	(Hasco-Lek).	Nie	pojawił	się	
jeszcze	na	rynku	Vicebrol	Bio	(Biofarm)	tabl.	5	mg.
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Vinpoton	forte	(Ge-
deon	Richter	Polska;	 lek	był	obecny	na	rynku	od	
maja	2013).

R – UKłAD oDDECHOwy
R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AA – Antyseptyki; R02AA20 
– Różne

Benzydamine+cetylpyridinium chloride:	Septo-
lete	ultra	o	smaku	cytryny	i	miodu	(Krka)	oraz	Sep-
tolete	ultra	o	smaku	cytryny	i	czarnego	bzu	(Krka)	
w	postaci	pastylek	to	rozszerzenie	względem	wpro-

wadzonych	na	rynek	od	listopada	2015	preparatów	
Septolete	ultra	(Krka)	w	postaci	pastylek	i	aerozolu	
do	stosowania	w	jamie	ustnej.

S – NARząDy zMySłóW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01EE 
– Analogi prostaglandyn

Travoprost:	Travoprost	Pharmathen	to	9.	zareje-
strowana	marka	trawoprostu,	a	Rozatrav	(Adamed)	
w	butelkach	z	polipropylenu	(PP)	to	rozszerzenie	
względem	zarejestrowanego	wcześniej	preparatu	
Rozatrav	w	butelkach	z	polietylenu	o	niskiej	gęsto-
ści	(LDPE).	Do	sprzedaży	wprowadzono	4	marki:	
Travatan	(Novartis	Europharm;	lek	oryginalny),	od	
grudnia	2014	Bondulc	(Actavis),	od	stycznia	2015	
Lytrescio	(Sandoz)	i	od	lutego	2016	Travoprost	Ge-
noptim	(Synoptis;	lek	zarejestrowany	pierwotnie	pod	
nazwą	Travoprost	Pharmathen).
Nie	pojawiły	się	 jeszcze	na	rynku:	 Izba	(Novartis	
Europharm),	Rozatrav	(Adamed),	Travoprost	Zen-
tiva,	Vizitrav	(PharmaSwiss).
Ostatnio	skreślono	z	Rejestru:	Travoprost	Teva.

2018-03-27

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 

opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2018”, Oslo 2017; “ATC 
Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych 
i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczo-
nych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, 
którym skrócono okres ważności pozwolenia; 

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-

niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje UE

Luty 2018
W	lutym	2018	r.	Komisja	Europejska	w	ramach	procedury	centralnej	

wydała	 7	 decyzji	 o	 dopuszczeniu	 do	 obrotu	 nowych	 produktów	 leczni-
czych	 przeznaczonych	 do	 stosowania	 u	 ludzi.	 Dotyczą	 one	 3	 nowych	
substancji	czynnych	(burosumab	–	oznaczony	jako	lek	sierocy,	emicizu-
mab	semaglutyd)	i	6	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	Charakterystyki	
Produktu	Leczniczego,	pomijając	inne	szczegóły,	które	można	znaleźć	w	witrynie	internetowej	Eu-
ropejskiej	Agencji	Produktów	Leczniczych	(http://www.ema.europa.eu).

A – PRzEwóD POKARMOwy i METABOLizM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BJ – Analogi glu-
kagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1)

Semaglutide:	Ozempic	(Novo	Nordisk)	jest	wska-
zany	do	stosowania	u	dorosłych	z	niedostatecznie	
kontrolowaną	cukrzycą	typu	2	łącznie	z	odpowied-
nią	 dietą	 i	 wysiłkiem	 fizycznym:	 w	 monoterapii,	
u	pacjentów,	u	których	stosowanie	metforminy	jest	
niewskazane	ze	względu	na	nietolerancję	 lub	 ist-
niejące	przeciwwskazania;	w	skojarzeniu	z	innymi	
produktami	 leczniczymi	 stosowanymi	 w	 leczeniu	
cukrzycy.
Semaglutyd	to	analog	ludzkiego	glukagonopodob-
nego	 peptydu-1	 (GLP-1)	 otrzymywany	 w	 komór-
kach	 Saccharomyces cerevisiae	 metodą	 rekom-
binacji	DNA.	Wykazuje	 94%	homologii	 sekwencji	
z	 ludzkim	 GLP-1.	 Pełni	 rolę	 agonisty	 receptora	
GLP-1;	selektywnie	wiąże	się	z	receptorem	GLP-1	
aktywując	go,	podobnie	jak	natywny	GLP-1.
GLP-1	 to	fizjologiczny	hormon	o	wielorakim	dzia-
łaniu	 w	 zakresie	 regulowania	 apetytu	 i	 stężenia	
glukozy	oraz	czynności	układu	sercowo-naczynio-
wego.	Jego	wpływ	na	stężenie	glukozy	i	apetyt	jest	
związany	 z	 receptorami	 GLP-1	 znajdującymi	 się	
w	trzustce	i	mózgu.	Semaglutyd	zmniejsza	stęże-
nie	glukozy	we	krwi	w	sposób	zależny	od	stężenia	
glukozy	poprzez	pobudzenie	wydzielania	 insuliny	
i	zmniejszenie	wydzielania	glukagonu,	gdy	stęże-
nie	glukozy	we	krwi	jest	duże.	Mechanizm	zmniej-
szenia	stężenia	glukozy	we	krwi	obejmuje	również	
niewielkie	opóźnienie	we	wczesnym	poposiłkowym	
opróżnianiu	żołądka.	Podczas	hipoglikemii	sema-
glutyd	zmniejsza	wydzielanie	insuliny,	nie	zaburza-

jąc	wydzielania	glukagonu.	Semaglutyd	zmniejsza	
masę	 ciała	 i	 masę	 tłuszczową	 w	 wyniku	 zmniej-
szenia	podaży	kalorii,	w	 tym	hamowania	apetytu.	
Ponadto	 semaglutyd	 zmniejsza	ochotę	na	pokar-
my	wysokotłuszczowe.	Receptory	GLP-1	występu-
ją	 również	w	 sercu,	 naczyniach	 układu	 krążenia,	
układzie	 immunologicznym	 i	 nerkach.	 W	 bada-
niach	 klinicznych	 semaglutyd	 wywierał	 korzystny	
wpływ	na	stężenie	lipidów	w	osoczu,	obniżał	skur-
czowe	ciśnienie	krwi	oraz	zmniejszał	stan	zapalny.	
W	badaniach	na	zwierzętach	semaglutyd	zmniej-
szał	 rozwój	miażdżycy	 tętnic	poprzez	 zapobiega-
nie	rozwojowi	blaszki	miażdżycowej	i	zmniejszanie	
stanu	zapalnego	blaszki.

B – KREW i UKłAD KRWioTwóRCzy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wi-
tamina K i inne hemostatyki; B02BX – Inne 
hemostatyki działające ogólnie

Emicizumab:	 Hemlibra	 (Roche)	 jest	 wskazany	
do	stosowania	w	rutynowej	profilaktyce	epizodów	
krwawienia	u	pacjentów	z	hemofilią	A	i	z	inhibitora-
mi	czynnika	VIII,	we	wszystkich	grupach	wiekowych.
Emicizumab	 jest	 humanizowanym	 przeciwciałem	
monoklonalnym	wytwarzanym	metodą	rekombina-
cji	DNA	w	komórkach	 jajnika	chomika	chińskiego	
(CHO).	Emicizumab	stanowi	łącznik	pomiędzy	ak-
tywowanym	czynnikiem	IX	a	czynnikiem	X,	w	celu	
odtworzenia	 czynności	brakującego	aktywowane-
go	czynnika	VIII,	który	jest	niezbędny	dla	skutecznej	
hemostazy.	Emicizumab	nie	posiada	strukturalne-
go	związku	ani	zgodności	sekwencji	z	czynnikiem	
VIII	i	jako	taki	nie	wywołuje	ani	nie	nasila	powsta-
wania	 bezpośrednich	 inhibitorów	 czynnika	 VIII.

H – LEKi HoRMoNALNE DziAłAJąCE 
oGóLNiE, z WyłąCzENiEM HoRMoNóW 

PłCioWyCH i iNSULiN
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie, 
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy

Hydrocortisone:	Alkindi	 (Diurnal)	w	postaci	 kap-
sułek	 otwieranych	 zawierających	 granulki	 poda-
wane	doustnie,	w	4	dawkach	(w	tym	w	3	nowych	
dawkach	dla	substancji	czynnej:	0,5	mg,	1	mg	i	2	
mg),	 to	6.	zarejestrowana	w	tej	klasie	marka	pre-
paratów	hydrokortyzonu,	ale	pierwszy	lek,	dla	któ-
rego	wskazania	 terapeutyczne	dotyczą	wyłącznie	
pacjentów	 pediatrycznych,	 z	 uwzględnieniem	 od-
powiedniej	mocy,	 postaci	 farmaceutycznej	 i	 drogi	
podania	produktu.	Na	rynek	wprowadzono	4	leki:	2	
iniekcyjne	Corhydron	(PharmaSwiss)	i	od	stycznia	
2013	Hydroctin	(PharmaSwiss)	oraz	2	doustne	Hy-
drocortisonum	Jelfa	 (PharmaSwiss)	 i	 od	 czerwca	
2015	Hydrocortisonum-SF	(Sun-Farm).
Nie	 pojawił	 się	 jeszcze	na	 rynku	 lek	 sierocy	Ple-
nadren	(Shire)	wskazany	w	leczeniu	niewydolności	
nadnerczy	u	dorosłych.
Alkindi	 jest	 wskazany	 w	 terapii	 zastępczej	 nie-
doczynności	 kory	 nadnerczy	 u	 niemowląt,	 dzieci	
i	młodzieży	w	wieku	od	urodzenia	do	poniżej	18	lat.

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	 Krka	
to	6.	zarejestrowana	marka	leków	o	podanym	skła-
dzie.	Do	sprzedaży	wprowadzono	preparat	Atripla	
(Bristol	Myers-Squibb	&	Gilead	Sciences).
Nie	pojawiły	się	jeszcze	na	rynku:	Atrilesto	(Teva),	
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir	disoproxil	Mylan,	
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir	 disoproxil	 Zenti-
va,	Padviram	(Sandoz).

L – LEKi PRzECiwNOwOTwOROwE 
i WPłyWAJąCE NA UKłAD 

ODPORNośCioWy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – 
Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne

Trastuzumab:	 Herzuma	 (Celltrion)	 to	 lek	 biopo-
dobny,	3.	zarejestrowana	marka	trastuzumabu.	Do	
sprzedaży	wprowadzono	lek	oryginalny	Herceptin	
(Roche).	Wskazaniami	do	stosowania	są:	rak	pier-
si	(rak	piersi	z	przerzutami,	wczesne	stadium	raka	
piersi)	i	rak	żołądka	z	przerzutami.	Nie	pojawił	się	
jeszcze	na	rynku	Ontruzant	(Samsung	Bioepis).

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Anagrelide:	Anagrelide	Mylan	to	11.	zarejestrowa-
na	marka	anagrelidu.	Do	sprzedaży	wprowadzono	
Thromboreductin	(Orphan	Pharmaceuticals).
Nie	 pojawiły	 się	 jeszcze	 na	 rynku:	 Anagrelide	
Accord	(Accord	Healthcare),	Anagrelide	Glenmark,	
Anagrelide	Sandoz,	Anagrelide	Stada,	Anagrelide	
Vipharm,	Anagrelide	Zentiva,	Atremia	(Teva),	Gre-
nalvon	(Alvogen)	i	Xagrid	(Shire).

M – UKłAD MięśNiOwO-SzKiELETOwy
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; 
M05B – Leki wpływające na strukturę i mine-
ralizację kości; M05BX – Inne leki wpływają-
ce na strukturę i mineralizację kości

Burosumab:	Crysvita	(KyowaKirin)	jest	wskazany	
do	stosowania	w	leczeniu	hipofosfatemii	sprzężo-
nej	 z	 chromosomem	 X	 (ang.	 X-linked	 hypopho-
sphataemia,	 XLH)	 z	 chorobą	 kości	 potwierdzoną	
w	badaniach	 radiograficznych	u	dzieci	w	wieku	1	
roku	 i	powyżej	oraz	młodzieży	w	okresie	wzrostu	
kośćca.
Burosumab	to	rekombinowane	ludzkie	przeciwcia-
ło	monoklonalne	klasy	IgG1	skierowane	przeciwko	
czynnikowi	wzrostu	fibroblastów	23	(ang.	fibroblast	
growth	 factor	23,	FGF23).	Wytwarza	się	 je	meto-
dami	 inżynierii	genetycznej	z	wykorzystaniem	ho-
dowli	 linii	komórkowej	wywodzącej	się	z	komórek	
jajnika	chomika	chińskiego	(ang.	Chinese	hamster	
ovary,	CHO).	W	wyniku	hamowania	FGF23	buro-
sumab	zwiększa	kanalikowe	wchłanianie	zwrotne	
fosforanów	 w	 nerkach	 oraz	 stężenie	 1,25-dihy-
droksy-witaminy	D	w	surowicy.
Decyzją	 Komisji	 Europejskiej	 z	 15	 października	
2014	 burosumab	 został	 oznaczony	 jako	 sierocy	
produkt	leczniczy	i	w	okresie	od	21	lutego	2018	ma	
zagwarantowaną	10-letnią	wyłączność	rynkową.

2018-03-06

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Com-
munity list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

http://www.ema.europa.eu
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NoWośCi NA RyNKU 

– Luty 2018

W	 lutym	 2018	 r.	 na	 rynek	 farmaceutyczny	 w	 Polsce	 zostało	 wprowadzonych	 19	 nowych	marek	
produktów	leczniczych:

Klasa	
ATC/WHO

Nazwa	
międzynarodowa

Nazwa	handlowa	
(marka)

Podmiot	
odpowiedzialny

Obszar	i	data	1.	rejestracji/
zmiany

B01AC30 Acetylsalicylic	acid	
+	glycine

Pluscard Aflofarm PL	04.2000	Asprocard*,	zm.	
08.2017	Pluscard

B03AB Ferric	maltol Feraccru Shield	TX UE	02.2016

C09DB01 Valsartan	+	
amlodipine

Avasart Plus Polfarmex PL	08.2017	Ditanpine,	zm.	
01.2018	Avasart	Plus

C09DB04 Telmisartan	+	
amlodipine

teldipin Krka PL	07.2017

D01AC Clotrimazole Clotrimazolum US 
Pharmacia

US	Pharmacia PL	03.1999	Clotrimazolum	
Homeofarm*,	zm.	08.2012	
Clotrimazolum	Jelfa,	
zm.	03.2013	GINEintima	
ClotriActive*,	zm.	12.	2016	
Clotrimazolum	US	Pharmacia

G04BD Tolterodine Ranolteril Accord	
Healthcare

PL	03.2010	Tolterodine	
Accord*,	zm.	03.2016	
Ranolteril

J01DB Cefazolin Cefazolin MiP 
Pharma

MIP	Pharma PL	10.2014	Cefazolin	IPP	
Pharma,	zm.	08.2015	
Cefazolin	MIP	Pharma

J01DD52 Ceftazidime	+	
avibactam

zavicefta Pfizer UE	06.2016

J02AX Caspofungin Dalvocans Alvogen PL	03.2017

J05AF Entecavir Entecavir 
Polpharma

Polpharma PL	07.2017

L01XE Midostaurin Rydapt Novartis	
Europharm

UE	09.2017

L02AE Goserelin Xanderla Teva PL	10.2017

L04AB Infliximab Flixabi Samsung	
Bioepis

UE	05.2016

►

Ponadto	w	 lutym	2018	 r.	wprowadzono	do	
sprzedaży	2	nowe	wersje	marek	już	obecnych	na	
rynku:
•	 A02BC,	omeprazole,	Bioprazol Bio Control	

(Biofarm),	PL	06.2014	Omepraz	Bio,	zm.	02.2016	
Bioprazol	Bio	Control;

•	 G03AA07,	levonorgestrel	+	ethinylestradiol,	Le-
vomine mini	(Sun-Pharm),	PL	07.2017.

A – PRzEwóD POKARMOwy i METABOLizM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach zwią-

zanych z nadkwaśnością; A02B – Leki sto-
sowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

B – KREW i UKłAD KRWiotWóRCzy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC 

– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłącze-
niem heparyny); B01AC30 – Połączenia

B03 – Preparaty stosowane w niedokrwistości; 
B03A – Preparaty żelaza; B03AB – Preparaty 
żelaza trójwartościowego podawane doustnie

C – UKłAD SERCoWo-NACzyNioWy
C09 – Leki działające na układ renina-angioten-

syna; C09D – Antagoniści angiotensyny II w 
połączeniach; C09DB - Antagoniści angioten-
syny II w połączeniach z blokerami kanału 
wapniowego;
C09DB01 – Walsartan i amlodypina
C09DB04 – Telmisartan i amlodypina

D – LEKi STOSOwANE w DERMATOLOGii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermato-

logii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowa-
ne miejscowo; D01AC – Pochodne imidazolu 
i triazolu

G – UKłAD MoCzoWo-PłCioWy i HoRMoNy 
PłCioWE

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

G04/G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki sto-
sowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu

J – LEKi PRzECiWzAKAźNE DziAłAJąCE 
OGóLNiE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; 
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DB – Cefalosporyny pierwszej generacji
J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji; 
J01DD52 – Ceftazydym i inhibitor beta-lak-
tamazy

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogól-
nie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze dzia-
łające ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nu-
kleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

L – LEKi PRzECiwNOwOTwOROwE  
i WPłyWAJąCE NA UKłAD 

oDPoRNośCioWy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 

przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory ki-
nazy białkowej

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrz-
nym; L02A – Hormony i środki o zbliżonym 
działaniu; L02AE – Analogi hormonu uwalnia-
jącego gonadotropinę

N02BE Paracetamol Paracetamol 
Accord

Accord	
Healthcare

PL	08.2016

N05AH Olanzapine Sizin S-Lab PL	09.2012	Olanzapina	
Aurobindo,	zm.	02.2016	Sizin

N05AX Cariprazine Reagila Gedeon	Richter UE	07.2017

N05BB Hydroxyzine Hydroxyzinum 
PPH

Polpharma PL	03.2017	Inisen,	zm.	
01.2018	Hydroxyzinum	PPH

R05CB Carbocisteine Flegamax Medana	Pharma PL	12.2017

V10XX Radium	(223Ra)	
dichloride

Xofigo Bayer UE	11.2013

*	preparat	pod	wcześniejszą	nazwą	został	wprowadzony	na	rynek
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; 

L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowo-
tworów alfa (TNF-α)

N – UKłAD NERwOwy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki prze-

ciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – 
Anilidy

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i 
oksepiny
N05AX – Inne leki neuroleptyczne
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Po-
chodne difenylometanu

R – UKłAD ODDECHOwy
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-

niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mu-
kolityczne

V – PREPARATy RóżNE
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze; V10X – Inne 

radiofarmaceutyki lecznicze; V10XX – Różne 
radiofarmaceutyki lecznicze

2018-03-16

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 2018”, Oslo 2017; 
“ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych 
i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “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 IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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