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 W samorządzie aptekarskim trwa kampania 
sprawozdawczo-wyborcza podsumowująca dzia-
łalność i osiągnięcia izb aptekarskich w okresie VII 
kadencji przypadającej na lata 2016-2019. Odbyła 
się już większość zjazdów okręgowych. Pozostałe 
zjazdy odbędą się w pierwszej dekadzie grudnia. Po 
zakończeniu regionalnego etapu kampanii przed-
stawimy w Aptekarzu Polskim składy osobowe or-
ganów okręgowych izb aptekarskich. 

Zwieńczeniem kampanii będzie VIII Krajowy 
Zjazd Aptekarzy, który odbędzie się w dniach 24-26 
stycznia 2020 roku w Warszawie. 


W dziale Wszechnica Aptekarska publikujemy 

artykuł „Systemy monitorowania stężenia gluko-
zy” autorstwa doktor Wiesławy Lewgowd. Na do-
brą sprawę artykuł ten jest monografią poświęconą 
cukrzycy oraz – co w przypadku tej choroby jest 
absolutnie konieczne – sposobom monitorowania 
poziomu glukozy. 

W podsumowaniu tego bardzo ciekawego 
artykułu autorka pisze, że „monitorowanie poziomu 
glukozy ewoluowało na przestrzeni XIX‑XXI stule-
cia od jakościowej analizy próbek moczu pod kątem 
obecności glukozy do pierwszych pasków testowych, 
pozwalających na wizualne lub reflektometryczne 
oznaczenie poziomu glukozy we krwi. Potem nade-
szła era biosensorów i ręcznie kalibrowanych gluko-
metrów. Obecnie jesteśmy w epoce współczesnych 
urządzeń do samokontroli o wysokiej dokładności 
pomiaru i uproszczonej obsłudze, eliminujących 
bądź znacznie ograniczających dyskomfort związa-

ny z częstym pobieraniem próbki krwi do analizy. Ale 
poszukiwanie idealnego systemu do samodzielnego 
oznaczania poziomu glukozy we krwi (SMBG) trwają 
nadal. I choć poczyniono znaczne postępy w opra-
cowywaniu inwazyjnych/nieinwazyjnych urządzeń 
pomiarowych należy pamiętać, że celem SMBG jest 
monitorowanie stopnia wyrównania glikemii u dia-
betyków, a nie diagnostyka. Dlatego nie mogą one 
zastąpić tradycyjnej kontroli laboratoryjnej, a ozna-
czenie poziomu hemoglobiny glikowanej (HBA1c), 
ukazujące średnią wartość glikemii w ostatnich 2‑3 
miesiącach pozostaje nadal złotym standardem 
w monitorowania leczenia cukrzycy”. 

Jesteśmy przekonani, że artykuł zaciekawi na-
szych czytelników, choćby z tego powodu, że we 
współczesnym społeczeństwie, tuż obok nas, żyją 
osoby – i jest ich coraz więcej – które chorują na 
cukrzycę i z pomiarem poziomu glukozy mają do 
czynienia na co dzień. 


W sezonie jesienno-zimowym obserwuje się 

zwiększoną liczbę infekcji górnych dróg oddecho-
wych. Jednym z objawów tych infekcji jest ból gar-
dła, który jest tematem artykułu „Jak pokonać ból 
gardła?” napisanego przez doktor Malwinę Lacho-
wicz i zamieszczonego w dziale Aptekarski Manuał. 

– „Większość przypadków występowania bólu 
gardła charakteryzuje się łagodnym przebiegiem 
i wówczas zdecydowana większość pacjentów decy-
duje się na leczenie za pomocą dostępnych na ryn-
ku farmaceutycznym preparatów dostępnych bez 
recepty. Są to środki o działaniu przeciwbólowym 

oraz przeciwzapalnym, tabletki do ssania oraz środki 
antyseptyczne do płukania jamy ustnej” konstatuje 
autorka, poświęcając większą część artykułu prze-
glądowi tych środków i wskazaniom do ich stoso-
wania. 


Wewnątrz numeru przedstawiamy plakaty 

zapowiadające wydarzenia, które będą się odby-
wać w styczniu przyszłego roku pod patronatem 
medialnym Aptekarza Polskiego. Mamy zaszczyt 
patronować Noworocznemu Koncertowi Aptekarzy 
zatytułowanemu „Od operetki do musicalu”. Kon-
cert odbędzie się 16 stycznia w teatrze im. Juliu-
sza Słowackiego w Krakowie. O bilety można pytać 
u organizatora, którym jest Okręgowa Izba Apte-
karska w Krakowie. 

Drugim wydarzeniem będzie gala podsu-
mowująca dziewiętnastą edycję konkursu „Sukces 
Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” 
która odbędzie się 16 stycznia na Zamku Królew-

Regionalna kampania 
sprawozdawczo-wyborcza 

zbliża się do finału

skim w Warszawie. Gali „Sukces Roku” towarzyszyć 
będzie konferencja „Priorytety w ochronie zdro-
wia 2020”. Udział w gali wezmą laureaci konkursu, 
a w konferencji autorytety z wybranych dziedzin 
medycznych, a także przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
kluczowych organizacji sektora zdrowotnego. Or-
ganizatorami gali oraz konferencji są Czasopismo 
Menedżer Zdrowia, Czasopismo Kurier Medyczny, 
Wydawnictwo Termedia. 

Trzecim wydarzeniem będzie impreza sporto-
wa – „IV Puchar Polski Farmaceutów w Narciar-
stwie Alpejskim”. Zawody te odbędą się 18 stycz-
nia na stoku Złoty Groń w Istebnej. Organizatorzy – 
Hurtap SA oraz Śląska Izba Aptekarska, serdecznie 
zapraszają do uczestnictwa i wspólnej integracji far-
maceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także 
pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół 
farmacji. 

Relacje z tych wydarzeń będziemy publiko-
wać na łamach Aptekarza Polskiego. ■

Zapraszamy do lektury. 
Redakcja Aptekarza Polskiego.

Patronat medialny:
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Powszechne i nowoczesne 

podłoża maściowe
stosowane w recepturze

►

 Wazelina jest podłożem lipofilowym, wę-
glowodorowym złożonym z mieszaniny węglowo-
dorów nasyconych, w dużej części o łańcuchach roz-
gałęzionych, z niewielką domieszką węglowodorów 
cyklicznych. Ze względu na obecność węglowodo-
rów nienasyconych wazelina ulega powolnemu utle-
nianiu, dlatego monografia farmakopealna dopusz-
cza dodatek przeciwutleniaczy takich jak: tokoferol, 
butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen. 

Wazelina naturalna uzyskiwana jest 
z pozostałości po destylacji ropy naftowej, z której 
otrzymywana jest benzyna, nafta i oleje mineralne. 
Wazelina otrzymywana jest po usunięciu substancji 
woskowych i wymieszaniu z innymi, niskimi frakcja-
mi ropy naftowej, po czym jej oczyszczanie następu-
je przez uwodornienie pod zwiększonym ciśnieniem 
lub w wyniku działania kwasem siarkowym. 

W zależności od stopnia oczyszczenia uzyski-
wana jest wazelina biała (Vaselinum album) lub wa-
zelina żółta (Vaselinum flavum). W recepturze naj-
częściej wykorzystuje się wazelinę białą, natomiast 
wazelinę żółtą stosuje się do maści zabarwionych 
z takimi substancjami jak ichtamol, prodermina, 
cygnolina, balsam peruwiański. 

Do przyrządzania leków recepturowych może 
być też stosowana wazelina sztuczna. Otrzymy-
wana jest w wyniku zmieszania stopionej parafiny 
stałej i ciekłej w odpowiednich proporcjach, zwykle 
4:6, uzyskiwanych także z ropy naftowej. Wazeli-
na sztuczna ma podobne właściwości jak wazelina 
biała i odpowiada wymaganiom farmakopealnym 
dla Vaselinum album. Wazelina jest jednym z naj-
częściej stosowanych podłoży maściowych zarówno 
pojedynczo, jak i w podłożach złożonych takich jak 
maść cholesterolowa, wazelina hydrofilowa, euce-
ryna i lekobaza. 

 Wazelina jest bardzo dobrym podłożem 
maściowym ze względu na trwałość, gdyż nie ule-
ga zmianom pod wpływem wilgoci lub światła oraz 
ze względu na brak interakcji z substancjami lecz-
niczymi. Jednak wazelina charakteryzuje się bar-
dzo małą zdolnością chłonięcia wody, dlatego nie 
można wprowadzić do maści z wazeliną większej 

Maści i kremy sporządzane są w aptece najczęściej na ta-
kich podłożach jak: wazelina, smalec, wazelina hydrofilowa, eucery-
na, maść cholesterolowa, lekobaza, hascobaza, lekobaza lux, a nawet 
pentravan. 

Właściwości wymienionych podłoży są raczej znane, ale czy 
jedynie ogólne wiadomości pozwalają jak najlepiej wykonać maść? 
Czasami warto przypomnieć sobie właściwości stosowanych na co 
dzień podłoży. Mające swoje monografie w FP XI, wazelina i smalec 
to podłoża lipofilowe jednoskładnikowe, natomiast wazelina hydrofi-
lowa, euceryna, maść cholesterolowa to złożone podłoża maściowe. 
Lekobaza i analogiczna hascobaza, to podłoża złożone o składach 
opracowanych w oparciu o niemiecką monografię DAC, zaś pentra-
van to podłoże na bazie liposomów.

ilości wody lub roztworów wodnych. Liczba wodna 
wazeliny wynosi 7-10, czyli do 100 g podłoża moż-
na wemulgować jedynie od 7 do 10 gramów wody 
w temperaturze 200C. 

Możliwość związania wody przez wazelinę 
można zwiększyć dodając emulgatory takie jak: la-
nolina, cholesterol, alkohol cetylowy, polisorbaty. 
Najczęściej do wazeliny wprowadza się substancje 
lecznicze w postaci stałej, tworząc maści zawiesi-
ny, np. maść z kwasem salicylowym. Wazelina jest 
podłożem powodującym efekt okluzyjny, czyli po 
aplikacji na skórę zapobiega parowaniu wody. Ten 
efekt sprawia, że warstwa rogowa naskórka jest 
silnie nawilżona, co zazwyczaj powinno zwiększać 
przenikanie substancji leczniczych do skóry. Jednak 
pomimo tego wchłanianie wielu substancji czynnych 
z wazeliny nie jest duże, ponieważ substancje hydro-
filowe nie ulegają w niej rozpuszczeniu, a to jest wa-
runkiem ich dyfuzji do powierzchni skóry, natomiast 
substancje lipofilowe wykazują duże powinowactwo 
do wazeliny, a mniejsze do struktur naskórka. 

Wazelina jest używana do sporządzania ma-
ści o działaniu powierzchniowym i maści ochron-
nych. Pewnymi niedogodnościami stosowania maści 
z wazeliną jest uczucie tłustości, brudzenie odzieży 
i trudna zmywalność. Niekiedy wazelina może wy-
wierać działanie drażniące lub uczulające na skórę, 
lecz to zdarza się rzadko. 

Smalec (Adeps suillus) jest to podłoże li-
pofilowe, glicerydowe, stanowiące mieszaninę tri-
glicerydów kwasów tłuszczowych nasyconych (np. 
stearynowego, palmitynowego) i nienasyconych 
(oleinowego, linolowego). Smalec to tłuszcz otrzy-
mywany z tkanek tłuszczowych otaczających jelita 
zdrowych świń Sus scrofa Linne, varietas domesticus 
Gray (Suidae), który został wytopiony na łaźni wod-
nej i przecedzony na gorąco. 
 Smalec wykazuje duże powinowactwo do 
lipidów skóry, dzięki czemu łatwo ulega wchłanianiu 
i sprzyja penetracji substancji leczniczych. Smalec 
jest najlepiej tolerowanym podłożem maściowym, 
ponieważ ma największe powinowactwo do tłuszczu 
ludzkiego. Zaaplikowany na skórę zwiększa stopień 
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►

►

nawodnienia warstwy rogowej naskórka, wskutek 
hamowania parowania wody. Smalec ma małą liczbę 
wodną 7-16, dlatego polecany jest do maści bez-
wodnych. Stosowany jest w maściach zawierających 
siarkę, jodek potasowy, dziegieć sosnowy, tlenek 
cynkowy, kwas borny, a także w maściach glikokor-
tykosteroidowych (z prednizolonem, hydrokortyzo-
nem), zwłaszcza, gdy inne podłoża są nietolerowa-
ne. Smalec nie jest trwałym podłożem, szybko ulega 
jełczeniu, powinien być przechowywany w lodówce.

Wazelina hydrofilowa (Vaselinum hydrop-
hylicum) jest podłożem absorpcyjnym bezwodnym. 
Skład wazeliny hydrofilowej: cholesterol, alkohol 
stearylowy, wosk biały, wazelina biała.

 Wazelina hydrofilowa posiada wiele cech 
wazeliny białej, ale ze względu na obecność w jej 
składzie trzech emulgatorów ma bardzo dużą zdol-
ność wiązania wody. Jej liczba wodna wynosi mini-
mum 250. Wazelina hydrofilowa jest wykorzystywa-
na do przygotowania maści zarówno bezwodnych, 
jak i uwodnionych. Może być stosowana jako pod-
łoże bezwodne do maści epidermalnych, zwłasz-
cza na zmiany skórne sączące. Dzięki zawartości 
emulgatorów może trwale związać znaczne ilości 
wody, a dodatkowo obecność wosku powoduje 
twardszą konsystencję maści. Wazelina hydrofilowa 
jest bardzo dobrze tolerowana i zalecana dla maści 
z kwasem borowym, chloramfenikolem, hydrokor-
tyzonem, prednizolonem, metronidazolem, taniną, 
chlorowodorkiem tetrakainy, mocznikiem, witaminą 
A czy tlenkiem cynku.

Wazelina hydrofilowa jest podłożem dla ma-
ści farmakopealnych: Camphorae unguentum, Zinci 
oxidi unguentum.

Euceryna do niedawna była mieszaniną 
eucerytu (emulgatora wyizolowanego z lanoliny) 
z wazeliną białą. Z czasem dokonywano różnych 
modyfikacji składu euceryny, zależnych od produ-
centa. Wśród omawianych podłoży euceryna po-
siada najwyższą liczbę wodną wynoszącą 300, na-
tomiast w praktyce liczba ta może wynosić dużo 
więcej (400, 500). 

Euceryna jest podłożem absorpcyjnym, które 
trwale może związać dwukrotnie większą od własnej 
masy ilość wody, dając emulsję w/o. Euceryna jest 
stosowana do sporządzania maści i kremów jako 
podłoże obojętne, łatwo wchłaniające się przez skó-
rę. Uwodniona euceryna w stosunku 1:1 jest trwa-
łym podłożem maściowym wykazującym działanie 
chłodzące na skórę.

W celu wyeliminowania rozbieżności w skła-
dzie euceryny, a w związku z tym ewentualnych nie-
zgodności z substancjami leczniczymi w monografii 
farmakopealnej FP XI są umieszczone dwie maści: 
Maść eucerynowa I i Maść eucerynowa II.

Maść eucerynowa I (Unguentum euceri-
ni I, [Syn.]: Lanae alcoholum unguentum, Maść z al-
koholami z lanoliny) ma następujący skład: alkohol 
cetostearylowy 0,5 cz., alkohole z lanoliny 6 cz., wa-
zelina biała 93,5 cz. Wazelinę białą można częściowo, 
czyli do 12 cz. zastąpić parafiną ciekłą.

Maść eucerynowa II (Unguentum eu-
cerini II, Syn.: Cholesteroli et cetyli unguentum, Maść 
cholesterolowo- cetylowa). Skład Maści euceryno-
wej II: alkohol cetylowy 3 cz., cholesterol 2 cz., wa-
zelina biała 95 cz.

Często stosowana w praktyce recepturowej 
Euceryna Apteczna jest zgodna z Unguentum 
eucerini I, posiada bardzo dobre właściwości reolo-
giczne (rozsmarowywalność, szybkie odbudowywa-
nie struktury wewnętrznej) i liczbę wodną do 500. 

Maść cholesterolowa (Cholesteroli 
unguentum) to podłoże maściowe bezwodne ab-
sorpcyjne, emulgujące wodę, o składzie: cholesterol, 
wazelina biała, parafina stała, parafina ciekła.

Maść może być stosowana pojedynczo lub 
jako składnik maści uwodnionych w proporcji 1:1. 
Po aplikacji na skórę podłoże jest bardzo dobrze 
tolerowane, nie powoduje wystąpienia nadwrażliwo-
ści. Maść cholesterolowa charakteryzuje się bardzo 
dużym stopniem wchłaniania wody, tworząc emul-
sje w/o. Podłoże to jest polecane również w przy-

padkach nietolerancji innych podłoży maściowych, 
po długotrwałym leczeniu maściami sterydowy-
mi, w przypadkach termicznych lub chemicznych 
uszkodzeń skóry. Maść cholesterolowa ze względu 
na obojętność składników nie wchodzi w interakcje 
z substancjami leczniczymi, jest dobrym podłożem 
dla witamin, antybiotyków i glikokortykosteroidów. 

Lekobaza jest podłożem amfifilowym, to 
znaczy zawiera w składzie emulgatory o/w i w/o oraz 
około 38-40% wody. W związku z tym można uzy-
skać na bazie lekobazy kremy o charakterze emulsji 
typu o/w lub w/o. Podłoże posiada bardzo dużą 
zdolność emulgowania wody i jest polecane do spo-
rządzania maści wielofazowych. Lekobazę można 
stosować na zmiany wysiękowe w postaci emulsji 
o/w oraz na przewlekłe stany zapalne w postaci 
emulsji w/o. 

Podłoże dobrze się wchłania i równie dobrze 
zmywa wodą. Lekobaza wykazuje korzystne dla skó-
ry pH 5,5. Podłoże polecane jest do sporządzania 
maści z kwasem salicylowym, tlenkiem cynku, hy-
drokortyzonem, witaminą A, mocznikiem, cignoliną. 

Jednak lekobaza wykazuje niezgodności z nie-
którymi substancjami leczniczymi, np. z siarczanem 
cynku, chlorowodorkiem tetrakainy i lignokainy, po-
wodując złamanie emulsji i rozrzedzenie podłoża. 

Należy też wziąć pod uwagę, że podczas przy-
rządzania maści z lekobazą w unguatorze przy zbyt 

szybkich obrotach może nastąpić znaczne zwiększe-
nie objętości maści.

Obecne na polskim rynku podłoża maściowe 
wykorzystujące w swojej nazwie zwrot baza lub le-
kobaza często różnią się od siebie składem ilościo-
wym i jakościowym oraz obecnością konserwantów. 
1. Skład Lekobazy: wazelina biała, olej parafinowy, 

monostearynian glicerolu, alkohol cetostearylo-
wy, Tween 40, Miglyol 812, glikol propylenowy, 
aerosil, kwas sorbowy, woda. 

2. Skład Lekobazy: glicerolu monostearynian, ma-
krogolo-20-glicerolu monostearynian, triglicery-
dy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej 
długości łańcucha, alkohol cetylowy, wazelina 
biała, glikol propylenowy, woda. Taki produkt 
jest wytwarzany według niemieckiej monografii 
DAC (Cremor basalis) - krem bazowy.

Hascobaza jest amfifilowym podłożem 
emulsyjnym analogicznym do lekobazy. Hascobaza 
zawiera emulgatory typu o/w i w/o oraz ok. 38% 
wody, tworząc zależnie od ilości i rodzaju substan-
cji leczniczych oraz roztworów wodnych, emulsje 
typu o/w (zawierającej 70% lub więcej wody) lub 
w/o (zawierającej do 30% wody).

Skład Hascobazy to parafina ciekła, wazelina 
biała, monostearynian glicerolu SE, alkohol ceto-
stearylowy, polisorbat 40, triglicerydy nasyconych 
kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, 
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►
glikol propylenowy, krzemionka koloidalna bezwod-
na, kwas sorbinowy i woda.

Hascobaza ma właściwości nawilżające, sto-
sowana jest w maściach do leczenia wysiękowych 
zmian dermatologicznych – typu o/w lub stanów 
zapalnych – typu w/o.

Lekobaza lux jest podłożem hydrofobo-
wym o charakterze lipofilowym zawierającym 65% 
wody. To podłoże trudno zmywalne. W porówna-
niu do lekobazy ma lepsze właściwości nawilżające, 
ze względu na większą zawartość wody i obecność 
glicerolu. Lekobaza lux jest wytwarzana według nie-
mieckiej monografii DAC (Cremor basalis hydrop-
hobicus).

Skład Lekobazy Lux to triglicerolu izosteary-
nian, izopropylu palmitynian, hydrofobowy żel ba-
zowy, potasu sorbinian, kwas cytrynowy bezwod-
ny, magnezu siarczan siedmiowodny, glicerol 85%, 
woda. 

Lekobaza lux dobrze natłuszcza powierzchnię 
skóry, co zapewnia ochronę przed wysychaniem, ale 
także ułatwia wnikanie substancji leczniczych. Ze 
względu na 65% obecność wody w swoim składzie 
nadaje efekt chłodzenia, a także polecana jest do 
stosowania w odwodnieniu skóry spowodowanym 
stanem zapalnym. Zawarty w podłożu palmitynian 
izopropylu posiada właściwości nawilżające i po-
budzające wzrost zdrowych komórek naskórka. Le-
kobaza lux jest zalecana do sporządzania kremów 
o charakterze emulsji w/o, zwłaszcza ze względu 
na obecność izostearynianu triglicerolu (emulgator 
w/o), ale na tej bazie można też uzyskać krem o/w. 
Do podłoża daje się wemulgować 20-30% wody, 
przy czym proces przebiega powoli, ale wiązanie 
wody jest trwałe. Lekobaza lux posiada wartość pH 
zbliżoną do fizjologicznego odczynu skóry 3,5 – 5,0.

Pentravan jest podłożem określanym 
jako krem o budowie liposomalnej, o mechanizmie 
transdermalnego wchłaniania. Skład Pentravanu to 

mirystynian izopropylu, Lipoil (główny składnik - 
lecytyna), butylohydroksytoluen, symetykon, mocz-
nik, potasu sorbinian, stearynian polioksyetylenu 40, 
kwas edetynowy, alkohol cetylowy, alkohol steary-
lowy, kwas stearynowy, glicerolu monostearynian, 
kwas sorbinowy, kwas benzoesowy, karbomer, kwas 
solny 37%. 

W tym podłożu liposomy utworzone na ba-
zie lecytyny ułatwiają wnikanie substancji leczniczej 
w głąb naskórka. Po aplikacji kremu na skórę li-
posomy wnikają do warstwy rogowej skóry przez 
kanały wewnątrzkomórkowe stratum corneum do 
głębiej położonej tkanki naskórka i dalej do dobrze 
unaczynionej warstwy skóry właściwej. Lipidy skon-
centrowane w strukturze pozakomórkowej naskórka 
tworzą drogę przenikania dla substancji leczniczej. 
Pentravan jest podłożem zalecanym do maści z leka-
mi miejscowo znieczulającymi i przeciwświądowymi 
oraz z witaminami. 

Nie jest polecane przygotowanie maści na 
bazie Pentravanu w unguatorze przy zastosowaniu 
wysokich obrotów, ze względu na możliwość uszko-
dzenia delikatnej struktury liposomów. Najlepiej wy-
twarzanie maści rozpocząć w moździerzu, po czym 
na koniec można zhomogenizować ją w unguatorze 
na niskich obrotach maksymalne 2. Podłoże ma war-
tość pH 4,0-5,5, a zawartość wody to 62%. ■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Specjalista Farmacji Aptecznej
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

e-mail: regina.kasperek@umlub.pl

Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska XI. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-

niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych PTF, 
Warszawa 2017. 

2. Sznitowska M. (red.). Farmacja stosowana technologia postaci leku. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

3. Jachowicz R. (red.) Receptura apteczna. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2015.

4. http://www.receptura-apteczna.pl/pentravan-nowe-podloze-
-transdermalne/

5. https://receptura.edu.pl/hascobaza/
6. https://pl.fagron.com/pl/knowledge/product-innovations

Pręciki w Farmakopeach II – XI

Na przestrzeni lat, w kolejnych farmakopeach 
znajdują się monografie dotyczące pręcików. Far-
makopea Polska II i III zamieszcza monografię Bacilli 
medicati – pręciki lecznicze, syn. Cereoli medicati. 
Styli caustici. Wyróżnia dwa rodzaje pręcików, Styli 
caustici służące do przypalania (przyżegania) np. Ba-
cilli cum Argento nitrico (pręciki z azotanem srebra) 
oraz pręciki zawierające substancje lecznicze, które 
otrzymuje się przez toczenie, wyciskanie w prasie lub 
wylewanie do form, przeznaczone do wprowadzania 
do jam ciała. Farmakopee te wymieniają podłoża 
do sporządzania pręcików: olej kakaowy, masa że-
latynowa. Jeżeli nie określono kształtu i wymiarów 
pręcików, to podano aby wykonywać je w postaci 
laseczek o wymiarach: długość 4-5 cm, średnica 
4-5 mm.

Farmakopea Polska IV w monografii Suppo-
sitoria, Czopki, zamieszcza Suppositoria urethralia, 
syn.: Bacilli, Bacilli urethrales – czopki docewkowe 
w kształcie pręcików o średnicy 3-5 mm, długości 

Pręciki 
dopochwowe
w praktyce aptecznej

W praktyce aptecznej far-
maceuta może stanąć w obliczu 
konieczności wykonania pręci-
ków. Pręciki są stałą, dawkowaną 
postacią leku, stosowaną ze-
wnętrznie do jam ciała o działaniu 
miejscowym. Najczęściej przepi-
sywane są pręciki dopochwowe. 
Farmaceuta wykorzystując swoją 
wiedzę i doświadczenie wykonu-
je pręciki dostosowując metody 
i surowce do wymagań zawartych 
w Farmakopei oraz w przepisach. 
W niniejszym artykule zostały 
przedstawione informacje doty-
czące pręcików, ze szczególnym 
uwzględnieniem pręcików dopo-
chwowych.

►

https://receptura.edu.pl/hascobaza/
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4-8 cm i ciężarze 2-3 g. Wskazuje stosowanie jako 
podłoże olej kakaowy, o ile lekarz nie określi innego 
podłoża. FP IV zaleca wykonanie metodą wylewania 
do form, wytłaczania w prasach mechanicznych lub 
uformowania za pomocą przyrządów ręcznych.

Następne informacje na temat pręcików za-
mieszczone są w Farmakopei Polskiej VI w mono-
grafii ogólnej Suppositoria, Czopki. Obok czopków 
doodbytniczych i dopochwowych wymienione są 
i dokładnie opisane pręciki, Bacilli medicati, Styli do 
wprowadzania do jam ciała. FP VI określa kształt 
pręcików w formie pałeczek o zaostrzonym końcu, 
dzieli je na pręciki docewkowe o długości 4-8 cm, 
średnicy 3-5 mm i masie 1-3 g oraz pręciki dopo-
chwowe o długości 2-3 cm, średnicy 3-5 mm i masie 
0,5-1 g. Pręciki docewkowe powinny być jałowe. FP VI 
zaleca wykonanie metodą wylewania i wytłaczania. 

Od Farmakopei Polskiej VII do Farmakopei Pol-
skiej XI pręciki znajdziemy w rozdziale Monografie 
ogólne postaci leku w monografii Styli, Pręciki, syn.: 
Sticks, Bâtons. Jest to stała dawkowana postać leku 
przeznaczona do stosowania zewnętrznego w celu 
uzyskania działania miejscowego. Mają kształt cy-
lindryczny lub stożkowaty i mogą zawierać jedną 
lub kilka substancji czynnych. Substancje te mogą 
być rozpuszczone lub rozproszone w podłożu, które 
powinno rozpuszczać się lub topić w temperaturze 
ciała. Monografia nie podaje podziału pręcików. 
Szczegółowe informacje dotyczą pręcików docew-
kowych i stosowanych do ran (powinny być jałowe). 
W monografii Nasalia, Preparaty do nosa, wyróżnio-
ne są Pręciki do nosa, syn.: Nasal sticks, Bâtons pour 
usage nasal, które powinny spełniać wymagania 
monografii Styli.

Monografia Styli w FP VII-XI nie podaje kon-
kretnych podłoży i sposobu wykonania pręcików, 
więc należy kierować się wytycznymi zawartymi 
w odpowiednich monografiach. Zwraca szczególną 
uwagę aby w procesie wytwarzania, pakowania, 
przechowywania i dystrybucji zachować warunki, 
które zapewnią odpowiednią czystość mikrobiolo-
giczną lub uzyskanie produktu jałowego (w zależ-
ności od składu, miejsca podania i przeznaczenia 
pręcików). Należy także stosować wytyczne zawarte 

w aktualnych przepisach. W związku z powyższym: 
pręciki docewkowe, pręciki stosowane do ran mu-
szą być jałowe; pręciki dopochwowe wykonujemy 
z zachowaniem najwyższej dbałości o czystość 
mikrobiologiczną; pręciki z antybiotykami wyko-
nujemy w warunkach aseptycznych. Należy wybrać 
odpowiednią metodę do składu i przeznaczenia.

Pręciki dopochwowe 
(Bacilli vaginales, Styli vaginales)

Przystępując do realizacji recepty na pręciki 
dopochwowe należy wybrać kod postaci leku 3 – dla 
czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk. Na 
jednej recepcie może być zapisanych do 24 sztuk 
pręcików dopochwowych (odpłatność dla pacjenta 
– 2 ryczałty). 

Pręciki dopochwowe charakteryzują się działa-
niem miejscowym, najczęściej przeciwdrobnoustro-
jowym, zapisywane są dla dziewczynek. O ile lekarz 
nie zapisze inaczej, wykonujemy pręciki stosując 
wskazówki zawarte Farmakopeach. W Farmakopei 
Polskiej XI określony jest kształt, w Farmakopei 
Polskiej VI kształt, masa i wymiary pręcików. Prę-
ciki dopochwowe wykonujemy w formie pałeczek 
o zaostrzonym końcu (kształt cylindryczny zakoń-
czony stożkowo) o długości 2-3 cm, średnicy 3-5 
mm i masie 0,5-1 g. Farmakopea zaleca wykonanie 
pręcików metodą wylewania lub wytłaczania, jednak 
obecnie w praktyce aptecznej możliwe jest wyko-
nanie metodą formowania ręcznego. Formowanie 
ręczne jest metodą kontrowersyjną, ale przy braku 
form do wylewania i wytłaczania pręcików, obec-
nie jedyną możliwą do zastosowania. Substancje 
lecznicze należy rozetrzeć w moździerzu. Wyliczyć 
potrzebną ilość masła kakaowego, dobrze rozdrob-
nionego (w tej metodzie do obliczeń nie uwzględnia 
się współczynnika wyparcia substancji leczniczych). 
Dokładnie wymieszać i ugniatać do uzyskania jed-
nolitej, plastycznej masy. Z masy uformować walec 
i podzielić go na równe części. Za pomocą łopatki 
uformować pręcik. Osoba sporządzająca pręciki 
metodą formowania ręcznego musi wykonać je ze 
szczególną dbałością i z zachowaniem możliwie 

najwyższej czystości. Należy pamiętać aby przy tej 
metodzie stosować utensylia, które łatwo można 
umyć i zdezynfekować. Przy formowaniu ręcznym 
wszystkie czynności wykonujemy w rękawiczkach 
jednorazowych. 
Przykłady:

1.
Rp.
Metronidazoli  0,1
Cacao olei   q.s.
M.f. bacilli vag.   D.t.d. No 6
D.S. dopochwowo

2.
Rp.
Biseptoli   0,24
Acidi borici   0,05
Cacao olei   q.s.
M.f. styli vag.   D.t.d. No 6

3.
Rp.
Neomycini sulf.  0,2
Nystatyni   200 000 j.m.
Cacao olei   q.s.
M.f. styli vaginales (średnica 4 mm), D.t.d. No 6

W związku z tym, że powyższe składy recept 
zawierają substancje przeciwdrobnoustrojowe (tylko 
w recepcie trzeciej zawarte są antybiotyki – neo-
mycyna, Nystatyna) oraz ze względu na to, że są to 
pręciki dopochwowe dla dziewczynek, zasadne jest 
wykonanie ich w warunkach aseptycznych. ■

mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda,  
mgr farm. Agnieszka Chodkowska

Zakład Farmacji Stosowanej, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

e-mail: agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl, 
ebanaczkowska@wum.edu.pl

Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska II, III, IV, VI,VII, VIII, IX, X, XI
2. Jachowicz R. (red.). Receptura apteczna. Podręcznik dla studentów 

farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
3. Gajewska M., Sznitowska M. (red.). Podstawy receptury aptecznej. 

Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Fundacja pro Phar-
macia Futura 2018.

►
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Ból gardła jest powszechnie występującą 
dolegliwością, na którą mogą skarżyć się pacjen-
ci bez względu na wiek. Stanowi najczęstszy ob-
jaw stanu zapalnego błony śluzowej gardła. Może 
charakteryzować się różnym stopniem nasilenia, 
niekiedy przyjmując postać bardzo silnego i ostre-
go bólu utrudniającego przełykanie.

Jak  
pokonać  
ból gardła?

Przyczyny bólu gardła
Ból gardła może charakteryzować się zakaźną 

lub niezakaźną etiologią. Niekiedy te dwa źródła 
mogą występować jednocześnie. 

Zakaźne przyczyny  
bólu gardła

W przypadku infekcji górnych dróg odde-
chowych zdecydowana większość wywoływana jest 
poprzez wirusy bądź bakterie. Rzadziej natomiast 
przyczynę stanowią infekcje grzybicze. Należy za-
znaczyć, że ból gardła jest objawem zwykle dominu-
jącym, jednakże dodatkowymi symptomami zwykle 
mu towarzyszącymi jest stan zapalny oraz obrzęk 
gardła [1].

Infekcje wirusowe
Zdecydowana większość wystąpienia dole-

gliwości blowych gardła pochodzenia zakaźnego 
jest spowodowana obecnością wirusów (ok. 80% 
przypadków). Istnieje kilkaset różnych wirusów od-
powiedzialnych za ból gardła. Jednakże najczęściej 
odpowiedzialne za jego wystąpienie są rhinowirusy 
oraz adenowirusy [2,3]. 

Infekcje pochodzenia bakteryjnego
W przypadku infekcji pochodzenia bakteryjne-

go, które stanowią około 20% zakażeń, najczęstszym 
powodem są paciorkowce Sptotrecoccus pyogenes. 
Bólem gardła może również skutkować zakażenie 
Mycoplasma pneumonia bądź Arcanobacterium ha-
emolyticus. Ponadto, oprócz różnych paciorkowców 
za ból gardła może być również odpowiedzialna Co-
rynebacterium diphtheriae, Chlamydia pneumoniae 
oraz Neisseria gonorrhoeae.

Pomimo, że zdecydowana większość przy-
padków wystąpienia bólu gardła spowodowana jest 
obecnością wirusów, to niekiedy w celu zwalczenia 
opisywanej dolegliwości przepisywane są antybio-
tyki. Kuracja antybiotykowa w takiej sytuacji nie 
pomoże, natomiast zjawisko to przyczynia się do 
narastającej oporności na antybiotyki. 

Ból gardła może być również następstwem 
stanu zapalnego migdałków, ujścia trąbki słucho-
wej, języczka podniebiennego czy też podniebie-
nia miękkiego. Ból będzie szczególnie się nasilał 
podczas przełykania z powodu rozciągania oraz 
przesuwania się tkanek objętych stanem zapal-
nym [2-4].

Niezakaźne przyczyny  
bólu gardła

W przypadku niezakaźnych przyczyn bólu gar-
dła źródło mogą stanowić czynniki fizyczne takie 
jak np. palenie papierosów, nadwyrężenie gardła 
z powodu krzyku, chrapanie, działania niepożądane 
niektórych leków, a także czynniki środowiskowe do 
których zaliczamy m.in. zanieczyszczenie powietrza, 
nieodpowiednią wilgotność czy też temperaturę po-
wietrza oraz klimatyzację w pomieszczeniach w któ-
rych przebywamy.

Palenie papierosów – dym papierosowy jest 
czynnikiem ryzyka wystąpienia bólu gardła nie tylko 
u palaczy, ale i również u osób narażonych na bierne 
palenie.

Krzyk – nadwyrężenie gardła często może 
występować zwłaszcza u osób, które wymagają 
nadmiernego użycia swojego głosu w pracy (np. 
nauczyciele).

Leki – ból gardła indukowany lekami może być 
działaniem niepożądanym inhibitorów konwertazy 
angiotensyny (ACE) albo też stosowanej chemiote-
rapii. Może również wystąpić u osób z astmą jako 
następstwo przyjmowania kortykosteroidów drogą 
wziewną. W tym przypadku istnieje również zwięk-
szone ryzyko pojawienia się zakażeń grzybiczych.

Choroby współistniejące – choroba refluksowa 
krtani może przyczyniać się do wystąpienia prze-
wlekłego stanu zapalnego gardła. Zauważono tak-
że, że u osób z nowo zdiagnozowanym zapaleniem 
tarczycy, jako jeden z pierwszych objawów pacjenci 
zgłaszają właśnie ból gardła [3].  
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Mechanizm powstawania 
stanu zapalnego  
oraz bólu gardła

Stan zapalny będący następstwem wirusowej 
bądź bakteryjnej infekcji górnych dróg oddecho-
wych powiązany jest ze zjawiskiem miejscowego 
wytwarzania mediatorów o charakterze zapalnym, 
takich jak prostaglandyny i bradykinina, które od-
działują na nerwy czuciowe w nosogardzieli oraz 
w gardle powodując ból. Bradykina poza pełnieniem 
roli silnego stymulanta włókien nerwowych bólo-
wych, powoduje również rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych, wpływa na zwiększoną przepuszczalność 
naczyń włosowatych, przyczyniając się tym samym 
do powstawania obrzęku tkanek.

Z kolei odpowiedź immunologiczna na stan 
zapalny migdałków powoduje produkcję cytokin, 
które odpowiedzialne są za objawy ogólnoustro-
jowe, takie jak gorączka oraz wahania nastroju 
[2].

Chrypka
Chrypka może wystąpić na skutek nadmiernej 

eksploatacji gardła. Szczególnie często może poja-
wić się u osób, których narzędziem pracy jest głos 
(wspomniani nauczyciele czy też śpiewacy, lektorzy) 
albo być konsekwencją palenia papierosów. W okre-
sie jesienno-zimowym może być częstym objawem 
przeziębienia. 

Chrypka objawia się zmienioną barwą głosu, 
który staje się skrzeczący na skutek utraty możliwo-
ści wydawania wysokich dźwięków. Pomimo swoje-
go uciążliwego przebiegu często jest niestety lekce-
ważona. Każdy pacjent u którego chrypka utrzymuje 
się dłużej niż dwa tygodnie bez żadnych przyczyn 
powinien bezzwłocznie zgłosić się na badanie do 
laryngologa. Powodów może być kilka, od zazwyczaj 
niegroźnych stanów zapalnych krtani aż do złośli-
wych nowotworów strun głosowych [5].

Leczenie chrypki  
oraz suchości w jamie ustnej

W przypadku chrypki bądź uciążliwej suchości 
w jamie ustnej zalecane są preparaty zawierające 
w swoim składzie wyciąg z porostu islandzkiego 
z uwagi na swoje właściwości osłaniające śluzówkę 
gardła oraz krtani. 

Ponadto porost będzie dobrym rozwiązaniem 
w przypadku osób przebywających długo w po-
mieszczeniach klimatyzowanych czy też u palaczy. 
Substancje śluzowe występujące w poroście islandz-
kim działają powlekająco na błonę śluzową gardła 
oraz na krtań, dzięki czemu zapewniają odpowied-
ni poziom nawilżenia, wykazują łagodzący wpływ 
na lekkie stany zapalne gardła, a także zapewniają 
w pewnym stopniu ochronę przed potencjalnym 
podrażnieniem.

Substancje lecznicze 
znajdujące zastosowanie  
w leczeniu bólu gardła
Celem leczenia objawowego jest zmniejszenie 

uczucia bólu. Wytyczne dotyczące bólu gardła wska-
zują na łagodzenie objawów z wyraźnym zastrze-
żeniem stosowania antybiotyków tylko i wyłącznie 
w przypadku bakteryjnego źródła zakażenia. Warto 
jednak zaznaczyć, że antybiotyki nie zapewniają na-
tychmiastowej ulgi w przypadku bólu gardła. Ponad-
to niekiedy mogą wywoływać działania niepożądane 
(np. biegunka) i w znaczący sposób wpływają na mi-
kroflorę jelitową. Niektóre przypadki nie wymagają 
leczenia przyczynowego, wówczas antybiotyki nie są 
niezbędne, a inne dostępne opcje przynoszące ulgę 
są w zupełności wystarczające [4]. 

Z punktu widzenia pacjenta najbardziej uciąż-
liwym objawem jest stan zapalny oraz towarzyszą-
cy mu obrzęk. Lek zawierający w swoim składzie 
substancję aktywną należącą do grupy niesteroi-
dowych leków przeciwzapalnych może niekiedy być 
skutecznym i wystarczającym rozwiązaniem. Tabletki 
do ssania są wygodną postacią leku w przypadku 

wystąpienia miejscowego stanu zapalnego oraz 
bólu gardła. Obecnie na rynku farmaceutycznym 
jest wiele preparatów dostępnych bez recepty i za-
pewniają one szeroki wybór podczas leczenia prob-
lemów z gardłem [6].

Większość przypadków występowania bólu 
gardła charakteryzuje się łagodnym przebiegiem 
i wówczas zdecydowana większość pacjentów de-
cyduje się na leczenie za pomocą dostępnych na 
rynku farmaceutycznym preparatów dostępnych bez 
recepty. Są to środki o działaniu przeciwbólowym 
oraz przeciwzapalnym, tabletki do ssania oraz środki 
antyseptyczne do płukania jamy ustnej.

Flurbiprofen 

Flurbiprofen zalecany jest w przypadku krót-
kotrwałego leczenia objawowego bólu gardła. Na-
leży do grupy niesteroidowych leków przeciwzapal-
nych (NLPZ). Jego mechanizm działania opiera się 
na hamowaniu procesu syntezy prostaglandyn. Sto-
sowanie flurbiprofenu przyczynia się do zwalczania 
stanu zapalnego, eliminując tym samym przyczynę 
bólu gardła. Dowiedziono, że dawka 8,75 mg jest 
skuteczna, będąc przy tym jednocześnie bezpieczną. 
Substancja ta wykazuje efektywność w zmniejsze-
niu bólu gardła, trudnościach w przełykaniu oraz 
uczuciu występującego obrzęku. Z powodu ha-
mowania syntezy prostaglandyn, flurbiprofen jest 
przeciwskazany w trzecim trymestrze ciąży, gdyż 
może niekorzystnie wpływać na jej przebieg. Nato-
miast w pierwszym oraz drugim trymestrze również 
nie powinno się go stosować, o ile nie istnieje bez-
względna konieczność [4,6].

Flurbiprofen występuje w wyborze postaci, 
jako tabletki do ssania, granulat czy aerozol do sto-
sowania w jamie ustnej.

Salicylan choliny

Salicylan choliny również należy do grupy 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). 
Zalecany jest w przypadku stanów zapalnych błony 
śluzowej gardła oraz jamy ustnej. Wykazuje również 

działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. 
Z uwagi na swoją budowę chemiczną zaliczany jest 
do salicylanów. Mechanizm działania salicylanu 
choliny opiera się na hamowaniu aktywności cyklo-
oksygenazy, która bierze udział w syntezie prosta-
glandyn. 

Należy pamiętać, że salicylan choliny może 
wywołać zespół Reye’a, który przebiega z wystąpie-
niem encefalopatii i niewydolności wątroby, dlatego 
też nie zaleca się stosowania salicylanów u dzieci 
poniżej 12 roku życia [7]. 

Chlorchinaldol

Substancja ta jest pochodną 8-hydroksy-
chinoliny i charakteryzuje się działaniem przeciw-
grzybiczym, przeciwbakteryjnym oraz przeciwpier-
wotniakowym. Z uwagi na swoje właściwości, leki 
z zawartością chlorchinaldolu dobrze się sprawdzą 
w przypadku infekcji grzybiczych [8]. 

Benzydamina

Chlorowodorek benzydaminy należy do indo-
lowych przedstawicieli niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych (NLPZ). Ponadto wykazuje również 
działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. 
W przeciwieństwie do innych przedstawicieli NLPZ, 
benzydamina nie hamuje procesu cyklooksygenazy 
oraz lipooksygenazy i nie wykazuje działania wrzo-
dotwórczego. 

Preparaty z benzydaminą przeznaczone do 
stosowania w obrębie jamy ustnej, przy pH 7,2 wy-
kazują właściwości lipofilne i powinowactwo do błon 
komórkowych, działając na nie stabilizująco oraz 
miejscowo znieczulająco. Wykazują skuteczność 
w przypadku wystąpienia bólu, obrzęku oraz zaczer-
wienienia, które powiązane są ze stanem zapalnym 
gardła oraz jamy ustnej (zakażenia bakteryjne oraz 
wirusowe). 

Benzydamina zalecana jest również w przy-
padku pooperacyjnego bólu gardła u pacjentów 
laryngologicznych oraz stomatologicznych, po 
wykonanych intubacjach, a także w przypadku wy-

►

►
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stąpienia zapalenia błon śluzowych po radiotera-
pii. Sprawdza się również w sytuacji wystąpienia 
obrzęku, z racji swojego wpływu na zmniejszenie 
przepuszczalności włośniczek [9-11]. 

Benzydamina występuje jako substancja lecz-
nicza w pastylkach twardych do ssania oraz aerozo-
lach stosowanych w jamie ustnej.

Chlorowodorek lidokainy

Lidokaina wykazuje działanie miejscowo znie-
czulające i zaliczana jest do pochodnych amidów. 
Skutecznie łagodzi ból gardła, ale zalecana jest rów-
nież w przypadku występowania stanów zapalnych 
dziąseł, a także owrzodzeń błony śluzowej jamy ust-
nej. Pomocniczo, lidokaina może być również stoso-
wana w leczeniu zapalenia migdałków. Substancja 
ta cieszy się coraz większą popularnością, co wynika 
między innymi z jej silnego, szybkiego oraz długo-
trwałego działania miejscowo znieczulającego [8]. 

Chlorowodorek lidokainy wpływa na prze-
puszczalność dla jonów sodu przez błonę komór-
kową, powodując zahamowanie przewodnictwa 
nerwowego, co w efekcie skutkuje działaniem znie-
czulającym. W przypadku bólu gardła dostępne 
są tabletki do ssania z zawartością chlorowodorku 
lidokainy, jak również aerozol do stosowania w ja-
mie ustnej [5]. Produktów zawierających w swoim 
składzie chlorowodorek lidokainy nie zaleca się sto-
sować u dzieci poniżej szóstego roku życia [8,12].

Chlorek cetylopirydyniowy

Chlorek cetylopirydyniowy zaliczany jest do 
antyseptyków, wykazuje działanie bakteriobójcze 
na bakterie Gram dodatnie, w mniejszym stopniu 
natomiast na bakterie Gram ujemne. Wykazuje 
również właściwości przeciwgrzybicze. Chlorek ce-
tylopirydyniowy praktycznie nie powoduje działania 
ogólnoustrojowego, z uwagi na swoje właściwości 
fizykochemiczne. Nie jest zalecany u dzieci poni-
żej szóstego roku życia. Związek ten często wystę-
puje w wielu preparatach medycznych zalecanych 
w przypadku wystąpienia bólu gardła w obecności 

innych substancji aktywnych, takich jak chlorowodo-
rek lidokainy, benzydamina czy też benzokaina [12]. 

Chlorheksydyna

Chlorheksydyna jest związkiem należącym 
do grupy antyseptyków. Z racji swoich właściwości 
substancja ta zalecana jest również w przypadku 
wystąpienia zapalenia dziąseł, a także dobrze spraw-
dza się w roli środka zapobiegającego tworzeniu się 
płytki nazębnej. Ponadto, chlorheksydyna charakte-
ryzuje się umiejętnością „wiązania” z tkankami jamy 
ustnej, a następnie w sposób powolny jest uwalnia-
na, co zapewnia stosunkowo długi okres czasu jej 
działania [13]. 

Chlorheksydyna jest bardzo dobrym związ-
kiem o działaniu przeciwbakteryjnym charaktery-
zującym się szerokim spektrum działania. Działa za-
równo na bakterie Gram dodatnie, jak i na bakterie 
Gram ujemne oraz na grzyby. Związek ten charak-
teryzuje się niską toksycznością, dzięki czemu wyka-
zuje bezpieczny profil działań niepożądanych [14].

Benzokaina

Benzokaina jest estrem etylowym kwasu p-
-aminobenzoesowego (PABA). Charakteryzuje się 
niską toksycznością. Benzokaina wykazuje właści-
wości bakteriostatyczne, bakteriobójcze oraz prze-
ciwgrzybicze. Mechanizm działania opiera się na 
blokowaniu przewodnictwa impulsów nerwowych 
poprzez zmniejszenie przepuszczalności błony dla 
jonów sodu. Proces ten powoduje podwyższenie 
progu wrażliwości, w tym progu bólu. 

Ponadto u pacjentów z ostrym stanem zapal-
nym dochodzi do zwiększonej produkcji wolnych 
rodników tlenowych, natomiast benzokaina powo-
duje ich „wymiatanie”. 

Substancję tę z powodzeniem stosuje się 
miejscowo do leczenia objawowego występują-
cych stanów zapalnych oraz bólu gardła. Dodat-
kowo, benzokaina znajduje zastosowanie nie tylko 
w przypadku bólu gardła, ale stosowana jest jako lek 
pomocniczy w postaci przysypki lub maści w łago-

►
dzeniu objawów ospy wietrznej, półpaśca czy ugry-
zień owadów [8,15]. 

Benzokaina w aptekach w celu leczenia bólu 
gardła dostępna jest w postaci pastylek do ssania 
oraz płynów do stosowania w jamie ustnej.

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy jest pochodną 
benzenu. Związek ten podczas leczenia działa wspo-
magająco z uwagi na swoje właściwości w przypad-
ku wystąpienia stanów zapalnych jamy ustnej i gar-
dła z objawami obrzęku, zaczerwienienia oraz bólu. 

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy poprzez swój 
wpływ na transport lipidów przez błonę komórkową, 
wykazuje aktywność przeciwbakteryjną oraz prze-
ciwgrzybiczą. 

W produktach leczniczych często substancja 
ta występuje w połączeniu razem z innymi substan-
cjami aktywnymi (np. z amylometakrezolem lub li-
dokainą) [16]. Na rynku farmaceutycznym z zawar-
tością alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego dostępne 
są zarówno aerozole do stosowania w jamie ustnej, 
jak i pastylki do ssania.

Amylometakrezol

Amylometakrezol podobnie jak alkohol 
2,4-dichlorobenzylowy wywiera wpływ na transport 
lipidów przez błony komórkowe, co skutkuje działa-
niem przeciwbakteryjnym oraz przeciwgrzybiczym. 
Z powodu wspomnianych właściwości, substancja 
ta dobrze sprawdza się wspomagająco podczas le-
czenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz 
przy bólu gardła. 

Amylometakrezol spotykany jest jako składnik 
pastylek do ssania oraz aerozoli, często występuje 
w połączeniu razem z innym substancjami aktyw-
nymi (np. alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, lidokaina) 
[16].

Chlorek benzoksoniowy

Substancja ta należy do czwartorzędowych 
soli amoniowych. Charakteryzuje się działaniem 
bakteriostatycznym oraz bakteriobójczym wobec 
bakterii Gram ujemnych oraz Gram dodatnich, a tak-
że właściwościami grzybobójczymi oraz słabym 
działaniem przeciwwirusowym [17].
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Heksylorezorcynol 

Heksylorezorcynol jako składnik pastylek do 
ssania zapewnia działanie miejscowo znieczulające. 
Dodatkowo wykazuje również łagodne działanie 
antyseptyczne. 

Inne składniki pochodzenia 
naturalnego występujące  

w preparatach stosowanych 
w czasie wystąpienia bólu 

gardła

Korzeń prawoślazu

Syrop prawoślazowy jest rozwiązaniem, po 
które pacjenci często sięgają w przypadku wystą-
pienia łagodnych objawów związanych z górnymi 
drogami oddechowymi. Surowiec stanowi korzeń 
prawoślazu lekarskiego (łac. Althaea officinalis). 
Działa w sposób ochronny (powlekająco) na gar-
dło, dzięki czemu łagodzi podrażnienia oraz działa 
nawilżająco na śluzówkę jamy ustnej oraz na krtań. 

Propolis

Propolis określany jest mianem naturalnego 
antybiotyku. Wykazuje działanie przeciwzapalne. 
W propolisie aktywność farmakologiczną wykazują 
flawonoidy, kwasy fenolowe oraz ich estry [18].

Ponadto w preparatach stosowanych w celu 
uśmierzenia bólu gardła oraz zmniejszenia wystę-
pującego stanu zapalnego często możemy spotkać 
substancje dodatkowe takie jak np. tymol czy też 
mentol, które również działają wspomagająco w to-
warzystwie wyżej opisanych substancji aktywnych.

Podsumowanie

Ból gardła jest jednym z objawów infekcji wi-
rusowych, bakteryjnych czy też pochodzenia grzy-
biczego. Niekiedy powodem mogą być przyczyny 

nie mające zakaźnej etiologii, czyli czynniki fizyko-
-chemiczne takie jak na przykład nadwyrężenie gło-
su, palenie papierosów, chrapanie, zanieczyszczenie 
powietrza, jego nieodpowiednia temperatura bądź 
wilgotność [3]. 

W procesie powstawania stanu zapalnego 
oraz przy występowaniu bólu ważną rolę pełnią 
prostaglandyny oraz bradykinina. Mechanizm dzia-
łania wielu opisanych w tym artykule substancji ak-
tywnych opiera się na hamowaniu procesu syntezy 
prostaglandyn [2].

W większości przypadków ból gardła prze-
biega w dosyć łagodny sposób, przez co chorzy nie 
zawsze korzystają z usług pomocy medycznej. Oczy-
wiście nie jest to regułą. Należy również pamiętać, 
że leczenie z wykorzystaniem antybiotyków nie jest 
zalecane jako leczenie pierwszego rzutu. 

Często osoby z bólem gardła sięgają po pre-
paraty dostępne bez recepty. Tabletki do ssania 
stanowią skuteczną oraz zarazem wygodną postać 
dostarczającą substancje aktywne na tkanki gardła, 
czyli bezpośrednio do miejsca występowania źródła 
bólu. W porównaniu do innych postaci, takich jak 
np. aerozole do stosowania w jamie ustnej czy też 
płyny do płukania jamy ustnej, pastylki charaktery-
zują się dłuższym czasem przebywania w miejscu 
występowania bólu, zapewniającym tym samym 
dłuższy kontakt z substancją aktywną [3,19]. ■
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Wszechnica aptekaRska 

Autofagia, czyli autofagocytoza odgrywa klu-
czowe znaczenie dla zachowania zdrowia i zapo-
biegania chorobom. Termin ten pochodzi z języka 
greckiego (autos – sam, phagein – jeść) i w dosłow-
nym tłumaczeniu oznacza „samozjadanie się”. 

W wielkim uproszczeniu, autofagia to proces, 
w którym komórki nieustannie rozkładają własne 
zbędne elementy, by ułatwiać wzrost nowych ko-
mórek i utrzymywać homeostazę. Za odkrycia doty-
czące mechanizmów tego procesu Yoshinori Ōsumi, 
japoński biolog komórkowy związany z Tokyo Insti-
tute of Technology, otrzymał w 2016 roku Nagro-
dę Nobla. 

Prawidłowo przebiegający mechanizm auto-
fagii może zapobiegać występowaniu, opóźniać po-
stęp i zmniejszać nasilenie niektórych przewlekłych 
chorób. Stanowi to podstawowe uzasadnienie dla 
badań i rozwoju żywności funkcjonalnej związanej 
z autofagią.

Czym jest autofagia?
Autofagia jest ewolucyjnie konserwatywnym 

procesem, wspólnym dla wszystkich komórek or-
ganizmów eukariotycznych. Upraszczając, polega 
ona na przetwarzaniu przez komórkę zbędnych, ob-
umarłych lub uszkodzonych elementów jej struktu-
ry na czynniki pierwsze, wykorzystywane później do 
produkcji nowych organelli, a także energii maga-
zynowanej w formie związku – ATP. Inaczej rzecz uj-
mując – jest to wewnątrzkomórkowy system degra-
dacji wielkocząsteczkowych składników cytoplazmy, 
szczególnie białek o długim okresie półtrwania oraz 
całych organelli. 

Proces autofagii indukowany jest w większo-
ści komórek. Jest on mechanizmem adaptacyjnym 
do warunków stresowych, zapewniającym dopływ 
substancji odżywczych niezbędnych do podtrzyma-
nia najważniejszych procesów życiowych, kosztem 

►

mniej ważnych w danej chwili składników komór-
ki. Pozwala na zachowanie homeostazy wewnątrz-
komórkowej, uczestnicząc w usuwaniu zbędnych 
lub uszkodzonych organelli. Bierze ponadto udział 
w procesach swoistych tkankowo (np. dojrzewanie 
erytrocytów) i chroni organizm przed namnożeniem 
wielu bakterii i wirusów.

W pierwszym etapie przeznaczone do rozkła-
du fragmenty komórek, niepełnowartościowe biał-
ka, wirusy, bakterie czy grzyby, zamykane są w pę-
cherzykach z podwójną błoną w celu wytworzenia 
autofagosomów. Następnie wiążą się z lizosomami 
(gdzie znajdują się enzymy, umożliwiające trawienie 
białek), by utworzyć autolizosomy i osiągnąć degra-
dację uszkodzonej lub dysfunkcyjnej zawartości ko-
mórek. Proces ten zachodzi zarówno w zdrowych, 
jak i chorych komórkach, jednakże ulega stopnio-
wemu pogorszeniu lub dysfunkcji w miarę starzenia 
się organizmu lub rozwoju niektórych chorób prze-
wlekłych i chorób cywilizacyjnych.

Regulacyjna rola autofagii  
w chorobach przewlekłych

Wiele chorób przewlekłych jest skorelowanych 
z zaburzeniami procesów metabolicznych. Częstą 
zmianą patofizjologiczną obserwowaną w trakcie 
rozwoju tego typu chorób jest gromadzenie szkodli-
wych treści, takich jak reaktywne formy tlenu (ROS), 
uszkodzone organelle, agregaty białka, kropelki lipi-
dów i starzejące się komórki. Dlatego poprawienie 
i wzmożenie procesu autofagii może być pomocne 
w celu eliminacji czynników szkodliwych powstają-
cych w przebiegu chorób takich jak cukrzyca, oty-
łość, choroby układu sercowo-naczyniowego czy 
neurodegeneracyjne.

Cukrzyca charakteryzuje się hiperglikemią wy-
nikającą z niedoboru insuliny, insulinooporności lub 
obydwu tych czynników. Udowodniono, że autofa-
gia działa jako ważny środek ochronny przed stre-
sem oksydacyjnym w tkankach docelowych dla in-
suliny, takich jak wątroba, tkanka tłuszczowa i mięś-
nie szkieletowe. Otyłość natomiast jest skorelowa-

na z nagromadzonymi kroplami lipidów, agregatami 
białek i uszkodzonymi mitochondriami. Wśród oty-
łych pacjentów nadmierne odżywianie może hamo-
wać autofagię. Zapalenie i stres oksydacyjny, zwią-
zane z otyłością, mogą aktywować autofagię, co sta-
nowi istotny mechanizm obrony komórkowej przed 
tymże stresem.

Zaburzona autofagia może przyczyniać się do 
rozwoju miażdżycy. Upośledzenie tego procesu ob-
serwuje się w kardiomiopatiach. Autofagia może być 
indukowana w przebiegu niektórych chorób serco-
wo-naczyniowych, takich jak przerost mięśnia ser-
cowego, niewydolność serca lub choroba niedo-
krwienna serca. Uraz niedokrwienny po zawale mięś-
nia sercowego, charakteryzujący się nagromadze-
niem wolnych rodników, uszkodzeniem mitochon-
driów i nieprawidłową czynnością sercowo-naczy-
niową także może aktywować autofagię. 

Najnowsze badania wykazały, że indukowa-
nie autofagii zapobiega przerostowi serca i popra-
wia czynność układu sercowo-naczyniowego. Może 
skutkować także złagodzeniem objawów patolo-
gicznych występujących w chorobach neurodegene-
racyjnych: chorobie Alzheimera, Huntingtona i Par-
kinsona.

Rola żywności funkcjonalnej 
i jej składników aktywnych 

w regulacji procesu autofagii
Wiele eksperymentów wykazało, że żywność 

funkcjonalna związana ze szlakami autofagialnymi 
może prowadzić do zapobiegania i leczenia chorób 
przewlekłych, ale mechanizmy molekularne leżą-
ce u podstaw tych aktywności nie są do końca po-
znane. 

Rosnąca świadomość społeczeństwa w kwe-
stii roli żywności funkcjonalnej w promocji zdrowia 
oraz w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych 
(takich jak cukrzyca, otyłość, metaboliczne choroby 
sercowo-naczyniowe i choroby neurodegeneracyj-
ne), wiąże się z coraz większymi oczekiwaniami sta-

Żywność funkcjonalna 
jako ważny element 
wspomagający proces 
autofagii
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wianymi tego typu produktom. Dlatego odpowied-
nia zawartość składników bioaktywnych w żywno-
ści funkcjonalnej i korzystne dla zdrowia efekty ja-
kie niesie ze sobą jej spożywanie, zyskały ogromne 
zainteresowanie badaczy i technologów żywności. 

Związki bioaktywne są uważane za najbardziej 
znaczące składniki żywności funkcjonalnej. Regulu-
jąc autofagię, odgrywają bardzo ważną rolę w zapo-
bieganiu i leczeniu chorób przewlekłych m.in. po-
przez modulowanie odpowiedzi na stres oksydacyj-
ny i hamowanie apoptozy, wywierając działanie an-
tyoksydacyjne, przeciwzapalne, wzmacniające od-
porność, hipolipidemiczne, regulujące glikemię, cy-
toprotekcyjne i neuroprotekcyjne.

Wśród składników biologicznie czynnych, 
wpływających pozytywnie na proces autofagii moż-
na wymienić: resweratrol, 3-galusan epigallokate-
chiny, kwercetynę, dihydromyricetynę, kurkuminę 
oraz trehalozę.

Resweratrol to polifenol występujący w dwóch 
postaciach: naturalnej (trans-resweratrol) i powsta-
jącej w procesie fermentacji skórek z winogron (cis-
-resweratrol). Najbogatszym źródłem trans-reswe-
ratrolu są czarne odmiany winogrona, a zwłaszcza 
ich skórki. W świeżych skórkach tych winogron wy-
stępuje 50-100 mg resweratrolu na 1 gram. Związek 
ten występuje ponadto w owocach jagodowych (np. 
morwa, żurawina, borówka czernica, borówka ame-
rykańska, czarna porzeczka, truskawki, maliny), jab-
łkach, pomidorach, orzechach czy kakao. 

Resweratrol powstaje także w procesie fer-
mentacji skórek z winogron, dlatego jest obecny 
w winie. Najwięcej tego związku można znaleźć 
w winie czerwonym (średnia zawartość ok. 1,9 mg/
dm3). Wielu uczonych jest zdania, że resweratrol jest 
odpowiedzialny za wyjątkową w Europie Zachodniej 
średnią długość życia Francuzów, mimo ich niezbyt 
zdrowej, zbyt tłustej diety i picia dużej ilości alko-
holu, a zwłaszcza wina. 

Udowodniono przeciwzapalne, cytoprotekcyj-
ne i neuroprotekcyjne działanie resweratrolu. Wyka-
zano, że wchłanianie resweratrolu ma miejsce w je-
licie cienkim. Następnie przekształcany jest w hepa-
tocytach przy udziale cytochromu P450, w wyniku 

tej reakcji otrzymywane są dwa główne metabolity: 
3,3’,4’,5-tetrahydroksy-stilben i tetrahydroksystilben. 

Resweratrol wywiera również pozytywny 
wpływ na cukrzycę i jest szeroko badany w mode-
lach zwierzęcych i populacji chorych na cukrzycę. 
Podczas badań nad otyłością prowadzonych na mo-
delach zwierzęcych udowodniono, że resweratrol 
tłumi reakcję zapalną, poprawia wrażliwość na insu-
linę i zmniejsza odkładanie lipidów, tym samym ha-
mując utlenianie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) 
i agregację płytek krwi. Co więcej, może aktywować 
autofagię poprzez regulację niektórych szlaków syg-
nałowych, znacznie zmniejszając poprzez to poziom 
reaktywnych wolnych rodników w komórkach.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
dziś 3-galusan epigallokatechiny, który obecny jest 
w zielonej herbacie, winogronach, ziarnach kawy, 
jabłkach czy owocach cytrusowych. Większość ba-
dań wykazuje, że wpływa on na wzrost stężenia en-
zymów antyoksydacyjnych w komórkach, w których 
systemy naprawcze mają mniejszą wydajność i nie 
nadążają za neutralizacją wolnych rodników. Zwią-
zek ten wpływa również na inhibicję enzymów pro-
oksydacyjnych, takich jak lipooksygenazy, syntetazy 
tlenku azotu czy cyklooksygenazy. Wykazuje działa-
nie hamujące w stosunku do oksydazy ksantynowej, 
która generuje podczas swojego prawidłowego fi-
zjologicznego działania spore ilości związków dzia-
łających niszcząco na DNA i białka. Jako bioaktyw-
ny polifenol, 3-galusan epigallokatechiny może ła-
godzić postęp chorób metabolicznych poprzez ak-
tywację autofagii, zmniejszając w ten sposób aku-
mulację lipidów w naczyniowych komórkach śród-
błonka. 

Kwercetyna, najbardziej rozpowszechniona 
w świecie roślin spośród wszystkich flawonoidów, 
jest obecna w różnych częściach roślin: w liściach, 
kwiatach, owocach, nasionach, korzeniach oraz 
w produktach pochodzenia roślinnego, takich jak 
herbata, soki owocowe, wino czy miód. Doskonałym 
źródłem kwercetyny są: cebula, brokuły, szpinak, pa-
pryka, kapusta, jabłka, pomarańcze, czarna porzecz-
ka, żurawina oraz zioła (skrzyp, rumianek, dziura-
wiec). Flawonoid ten zapobiega powstawaniu miaż-

dżycy i żylaków, hamuje aktywność niektórych wi-
rusów, ma właściwości  przeciwzapalne, neuropro-
tekcyjne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. 

Kolejny flawonoid - dihydromyricetyna (DHM), 
składnik bioaktywny wyizolowany z herbaty Rattan 
oraz z winnika (Ampelopsis grossedentata), jest sze-
roko badany ze względu na jego właściwości takie 
jak: poprawa wrażliwości komórek docelowych na 
insulinę oraz działanie neuroochronne, przeciwza-
palne i przeciwutleniające. 

Kurkumina, główny składnik terapeutyczny 
kurkumy, znana jest z działania przeciwzapalnego 
i przeciwutleniającego. Ma także właściwości hipo-
lipidemiczne, ochronne na układ sercowo-naczy-
niowy i neuroprotekcyjne. Może ponadto regulo-
wać działanie enzymów chroniących nasz organizm 
przed wolnymi rodnikami: dysmutazą ponadtlenko-
wą, katalazą i glutationem. Działa również ochronnie 
na mitochondria i aktywuje apoptozę w komórkach. 
Kurkumina może nasilać autofagię w celu ochrony 
ludzkich komórek śródbłonka przed uszkodzeniem 
spowodowanym stresem oksydacyjnym. 

Trehaloza, naturalny disacharyd, jest po-
wszechnie wytwarzany u zwierząt innych niż ssaki, 
takich jak grzyby, drożdże i podobne organizmy. Po-
maga zachować integralność komórek, zapobiega-
jąc denaturacji białka. Ponieważ trehaloza jest bez-
pieczna w wysokich stężeniach, upatruje się w niej 
wysoki potencjał w leczeniu szeregu chorób prze-
wlekłych.

Inne czynniki aktywujące 
autofagię

Nasiloną autofagię obserwujemy w sytuacjach 
ograniczenia kalorycznego, szczególnie w momen-
tach głodzenia organizmu. Stąd tak skuteczne w re-
generacji organizmu są okresowe programy die-
tetyczne ograniczające podaż kalorii, oraz białek 
i tłuszczy. Proces ten nasila się także przy intensyw-
nym regularnym wysiłku fizycznym.

Udowodniono, że przeprowadzanie okre-
sowych diet warzywno – owocowych, które silnie 

aktywują procesy recyklingu komórkowego, dzia-
ła wspomagająco w terapii nadciśnienia tętnicze-
go, w cukrzycy typu II, insulinooporności, chorobie 
wieńcowej, stanach zapalnych stawów, zaburzeniach 
odporności, chorobie Parkinsona, sarkoidozie i łusz-
czycy. Taką dietę należy koniecznie przeprowadzać 
jednak pod kontrolą lekarza. ■

dr hab. n farm. Anna Oniszczuk
mgr farm. Kamila Kasprzak

Katedra Chemii
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Zachorowania ludzi na legionelozę mogą wy-
stąpić wszędzie tam, gdzie w urządzeniach 
wodnych zaistnieją warunki sprzyjające roz-

wojowi bakterii Legionella i są wykrywane w krajach, 
w których dostępna jest odpowiednia diagnostyka 
laboratoryjna. Uważa się, że legioneloza występuje 
na całym świecie.

Wyróżnia się 3 postacie kliniczne choroby:
•	 Typową chorobę legionistów – jest to po-

stać płucna przebiegająca jako zapalenie płuc 
z ciężkim stanem ogólnym, gorączką, suchym 
kaszlem, zaburzeniami oddychania, objawami 
ze strony przewodu pokarmowego (biegunką) 
i zaburzeniami świadomości. Może wystąpić ka-
szel z odkrztuszaniem, a nawet krwioplucie. Po-
wikłaniami mogą być niewydolność oddechowa, 
wstrząs, ostra niewydolność nerek wymagająca 
zastosowania dializy i niewydolność wielonarzą-
dowa. Średni okres wylęgania wynosi 5-6 dni, 
a maksymalny 2-18 dni. Śmiertelność tej postaci 
szacuje się na 10-20%. 

•	 Gorączkę Pontiac - postać pozapłucna przebie-
gająca jako łagodna choroba rzekomo-grypowa 
z podwyższoną temperaturą ciała, dreszczami, 
bólami głowy i mięśni oraz objawami infekcji 
górnych dróg oddechowych. Średni okres wylę-
gania wynosi 36-48 godzin, a maksymalny 4-60 
godzin. Po 2-5 dniach dochodzi do samoistne-
go wyzdrowienia.

•	 Ciężkie zakażenie uogólnione z możliwymi 
powikłaniami pod postacią zespołu rozsianej 
zakrzepicy wewnątrznaczyniowej i stanu sep-
tycznego. Występuje u osób hospitalizowanych, 
poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu. 
Śmiertelność tej postaci szacuje się na 20-25%.

Bakteria Legionella pneumophila została zi-
dentyfikowana i opisana jako czynnik chorobotwór-
czy dla człowieka w 1977 roku w wyniku docho-
dzenia epidemiologicznego prowadzonego przez 
CDC w związku z epidemią zapalenia płuc, która 
wystąpiła wśród uczestników Konwencji Legionu 
Amerykańskiego. 

W 1976 roku amerykański weterani wojenni 
uczestniczyli wraz z rodzinami w corocznej konfe-
rencji, zorganizowanej w Bellevue-Stratford Hotel 
w Filadelfii w stanie Pensylwania w USA na cześć 
żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Niedługo później za-
chorowało 221 osób, a 34 osoby zmarły (15% cho-
rych). Chorowały również osoby z obsługi hotelu. 
Do rozwoju bakterii doszło w hotelowym systemie 
klimatyzacji. 

Natomiast gorączkę Pontiac po raz pierwszy 
opisano w 1968 roku. Do 144 zachorowań doszło 
wówczas w budynku departamentu zdrowia w Pon-
tiac w stanie Michigan w USA. Zachorowania były 
związane z systemem klimatyzacji. Dopiero w 1976 
roku wykazano, że były to różne postacie tej samej 
choroby.

Pałeczki Gram (-) Legionella mają specyficzne 
wymagania wzrostowe, są mało aktywne bioche-
micznie, posiadają zdolność inwazji do komórek 
żywiciela i wytwarzają beta-laktamazy, co powo-
duje ich genetyczną oporność na penicyliny i ich 
pochodne. W ciężkich zapaleniach płuc, nie rea-
gujących na antybiotyki beta-laktamowe powinno 
się uwzględnić etiologię legionelozową i wykonać 
badania w tym kierunku. 

W obrębie rodzaju Legionella opisano liczne 
gatunki, podgatunki i odmiany serologiczne, w tym 
ponad 20 gatunków chorobotwórczych dla czło-
wieka. Zapalenie płuc u ludzi najczęściej wywołują 
Legionella pneumophila, L. micdadei i L. bozema-
ni, rzadziej L. dumoffi, L. germanii i L. longbeachae. 
W obrębie gatunku L. pneumophila wyróżniono 
16 grup serologicznych. W pozostałych gatunkach 
chorobotwórczych dla człowieka – po 2 grupy se-
rologiczne. 

Większość stosowanych testów diagnostycz-
nych umożliwia wykrywanie L. pneumophila sg 1 
(około 80% zakażeń). Rzadziej testy dają możliwość 
wykrywania L. pneumophila sg 3 lub sg 6. W diagno-
styce choroby możliwe jest oznaczanie antygenu L. 
pneumophila w moczu, badanie próbek wydzieliny 
z płuc w celu wyizolowania bakterii metodą posiewu 
oraz próbek surowic i krwi w celu wykrycia swoistych 
przeciwciał i ich wzrostu. Przy podejrzeniu ogniska 

Legioneloza 
– choroba rzadko 
rozpoznawana 
w Polsce

Legioneloza to choroba zakaźna, nie prze-

nosząca się z człowieka na człowieka, wywoływa-

na przez bakterie Legionella, przemieszczające się 

przez aerozol wodno-powietrzny do dróg oddecho-

wych człowieka. ►
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zaleca się stosowanie szybkich testów skriningo-
wych przyłóżkowych.

Bakterie Legionella występują w wodach natu-
ralnych i sieciach wód użytkowych o temperaturze 
wody 20-50°C (temperatura optymalna 35°C). Ich 
naturalnym rezerwuarem są wody śródlądowe, po-
wierzchniowe i gruntowe, zwłaszcza naturalne źród-
ła wody gorącej, strefy przybrzeżne wód morskich, 
ścieki, wilgotna ziemia, kompost, mieszanki nawo-
zowe i wilgoć na poroślach. Mnożą się wewnątrz 
komórek pierwotniaków z grup ameb i orzęsków. 

Występują w biofilmie tworzącym się na po-
wierzchniach kontaktujących się z wodą. Kolonizują 
instalacje wewnętrzne sieci wodociągowych wody 
zimnej i ciepłej oraz różne zbiorniki i urządzenia 
wodne, takie jak: prysznice, wanny (z hydromasa-
żem, perełkowe i wirowe), myjnie, przemysłowe sy-
stemy wody chłodniczej (wieże chłodnicze, syste-
my chłodzące na liniach technologicznych, płuczki 
powietrza), fontanny, nawilżacze, inhalatory, syste-
my klimatyzacyjne (w obiektach opieki zdrowotnej, 
zamieszkania, użyteczności publicznej i środkach 
lokomocji) oraz aparatura medyczna (unity stoma-
tologiczne i respiratory). Namnażaniu się bakterii 
sprzyja zastój wody, tworzenie się osadu, biofilmu, 
obecność innych mikroorganizmów, soli żelaza 
i związków węgla.  

Do zakażenia najczęściej dochodzi w wyniku 
inhalacji aerozolu wodno-powietrznego, zawierają-
cego bakterie Legionella. Aerozol niesiony wiatrem 
może pozostać zakaźny nawet w odległości kilku 
kilometrów od chłodni kominowej. Zakażenie jest 
również możliwe w wyniku wciągnięcia wody lub 
lodu do układu oddechowego, w tym również u no-
worodków w trakcie porodu w wodzie. Nie stwier-
dzono dotychczas przypadku zakażenia człowieka 
od człowieka. 

Odporność na zachorowanie maleje z wie-
kiem i jest niższa u mężczyzn. Według danych WHO 
75–80% zgłaszanych przypadków zachorowań na 
świecie dotyczy osób w wieku powyżej 50 lat, a 60–
70% dotyczy mężczyzn. Zachorowaniom sprzyjają: 
nikotynizm, alkoholizm, choroby przewlekłe (m.in. 
cukrzyca, zapalenie oskrzeli, POChP, choroby no-

wotworowe i nerek), zamieszkiwanie lub praca przy 
dużych budowach (z uwagi na zraszanie wodą mate-
riałów budowlanych), długotrwałe podróże, głównie 
do krajów o gorącym klimacie, leczenie powodujące 
spadek odporności (immunosupresja, radioterapia, 
cytostatyki), niedawno przebyte operacje oraz sto-
sowanie sprzętu do terapii oddechowej. Czynni-
kami przyczyniającymi się do zejścia śmiertelnego 
choroby są opóźnione zdiagnozowanie i włączenie 
właściwej antybiotykoterapii, starszy wiek oraz wy-
stępowanie chorób przewlekłych. 

Choroba cechuje się sezonowością letnio-
-jesienną z uwagi na zwiększone korzystanie w tym 
okresie z klimatyzatorów i urządzeń kąpielowych 
oraz wyjazdy turystyczne i lecznicze. Dotychczas no-
towane były epidemie szpitalne, związane z miej-
scem pracy, zamieszkania i terenami rekreacyjnymi 
oraz zachorowania podróżnych z różnych krajów 
świata na wszystkich kontynentach, związane z po-
bytem w hotelach czy na statkach. Ogniska w ho-
telach są najczęściej związane z systemami dystry-
bucji ciepłej lub zimnej wody, rzadziej z systemami 
klimatyzacji. 

Duże ogniska na danym terenie są najczęś-
ciej związane z wieżami chłodniczymi. W ogniskach 
konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego 
dochodzenia epidemiologicznego i poszukiwania 
bakterii Legionella w podejrzanych źródłach wody. 
Pierwsze wykryte i opisane ognisko w Polsce miało 
miejsce na przełomie lat 2006 i 2007 w wojewódz-
twie śląskim i było to zakażenie szpitalne na od-
dziale okulistycznym, związane z siecią ciepłej wody. 
Zachorowało wówczas 4 pacjentów, 3 z nich zmarło. 
W 2010 roku doszło do zachorowań na zapalenia 
płuc 19 mieszkańców kilku budynków mieszkalnych 
w Czeladzi w województwie śląskim. Zachorowa-
nia były związane z obecnością pałeczek Legionella 
w instalacji wodociągowej wody ciepłej (wodociąg 
publiczny).

W Polsce w ostatnich latach rejestrowanych 
jest po kilkadziesiąt przypadków rocznie legione-
lozy. W 2017 roku zarejestrowano 39 przypadków, 
w tym 38 zachorowań na chorobę legionistów 
i 1 przypadek gorączki Pontiac. 9 chorych zmarło. 

W 2018 roku odnotowano 75 zachorowań, w tym 
72 zachorowania na chorobę legionistów i 3 przy-
padki gorączki Pontiac. Różnice zapadalności w skali 
województw w Polsce i duża liczba zgonów wśród 
zarejestrowanych zachorowań wskazują na niskie 
wykrywanie i zgłaszanie choroby w Polsce. Zapadal-
ność na legionelozę w Polsce pozostaje jedną z naj-
niższych w UE. W Europie, Australii i USA wykrywa 
się około 10–15 przypadków legionelozy na milion 
mieszkańców rocznie.

Nie jest dostępna szczepionka przeciw tej 
chorobie. Gorączka Pontiac nie wymaga leczenia 
antybiotykami. Antybiotykoterapia jest wskazana 
w chorobie legionistów i powinna być wdrożona jak 
najszybciej. Zgodnie z „Rekomendacjami postępo-
wania w pozaszpitalnych zakażeniach układu odde-
chowego” Narodowego Programu Ochrony Anty-
biotyków lekiem z wyboru jest lewofloksacyna 1-2 
razy po 500 mg dożylnie lub doustnie, zaś alterna-
tywnie można stosować azytromycynę w pierwszej 
dobie jedną dawkę 500 mg doustnie lub dożylnie, 
a w kolejnych dobach jedną dawkę 250 mg doustnie. 
Leczenie powinno być prowadzone przez 10-14 dni.

Szacuje się, że L. pneumophila jest przyczyną 
około 0,4% pozaszpitalnych zapaleń płuc leczonych 
w domu, 4% wymagających hospitalizacji i aż 18% 
leczonych w oddziałach intensywnej opieki medycz-
nej. Szpitalne zapalenia płuc legionelozowe mogą 
występować epidemicznie, zwłaszcza u chorych 
z niedoborami odporności komórkowej.

Zapobieganie zachorowaniom na legionelozę 
polega na podejmowaniu działań mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka wzrostu bakterii w sieciach 
i zbiornikach wodnych oraz rozprzestrzeniania się 
aerozolu wodno-powietrznego. Są to regularna 
konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń 
wodnych, przegrzewanie wody, stosowanie sub-
stancji biobójczych (chlor), eliminatorów znoszenia, 
utrzymywanie wody w temperaturze powyżej 55°C 
i poniżej 20°C, zwłaszcza w miejscach pobytu osób 
chorych i starszych oraz spłukiwanie nieużywanych 
kranów w budynkach. Zaleca się okresowe (przynaj-

mniej dwa razy w ciągu roku) badania wody w sieci 
wodnej i urządzeniach klimatyzacyjnych. 

Obowiązek badań w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne, w budyn-
kach zamieszkania zbiorowego i w budynkach uży-
teczności publicznej oraz procedury postępowania 
w zależności od wyniku badań wskazuje rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Istnieją też wytyczne krajowe i organi-
zacji międzynarodowych dla właścicieli hoteli oraz 
dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia wody w różnych obiektach.

W Polsce istnieje obowiązek zgłaszania legio-
nelozy. ELDSNet (Europejska Sieć Monitorowania 
Choroby Legionistów) prowadzi europejski nadzór 
nad chorobą legionistów i jej celem jest identyfikacja 
zagrożeń dla ludzi, zapobieganie zachorowaniom 
i monitorowanie trendów epidemiologicznych. Jest 
koordynowana przez ECDC. Przypadki zachorowań 
potwierdzone laboratoryjnie obywateli krajów UE, 
związane z podróżą (TALD) powinny być zgłaszane 
do ECDC. ■

lek. med. Anna Guzek
specjalista epidemiologii
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Cukrzyca – rys historyczny
Sama choroba jest tak stara, jak stary jest świat. 

Pierwsze wzmianki pochodzą bowiem z Egiptu 
z około 1500 lat p.n.e. O pacjentach z objawami 
ciągłego pragnienia, nadmiernego oddawania mo-
czu i utraty masy ciała wspominał także grecki le-
karz Aretaeus z Kapadocji (130-200 n.e.), któremu 
choroba ta zawdzięcza także swoją nazwę diabetes. 
Szczegółowe cechy kliniczne i powikłania oraz po-
stęp choroby przytacza również w swych zapiskach 
arabski lekarz Avicenna (980-1037 n.e.). 

Przez długie lata nie wiązano jednak obserwo-
wanych objawów z wysokim poziomem cukru we 
krwi. Dopiero w roku 1674 angielski lekarz T. Wil-
lis (1621-1675) opisał w jednej ze swych prac, że 
„mocz chorych jest zadziwiająco słodki”, zaś niecałe 
sto lat później lekarz i fizjolog eksperymentalny M. 
Dobson (1732-1784) odkrył przyczynę tego stanu 
rzeczy – stwierdził on, że „nerki pacjentów wydzie-
lają do moczu cukier, który pochodzi z krwi”. Zwią-
zek ten został poparty doświadczalnie w 1838 roku, 
kiedy to G. O. Rees (1813-1889) – lekarz z Guy’s 

Hospital w Londynie wyizolował cukier z surowicy 
krwi pacjenta z cukrzycą.

Czy “cukier krzepi” [1]  
to faktycznie tylko 
reklamowy slogan?

Węglowodany (CHO) są podstawowym źród-
łem energetycznym, pokrywającym od 50 do 
60% zapotrzebowania energetycznego człowieka, 
szczególnie istotnego w czasie wzmożonego wy-
siłku fizycznego. Metabolizm 1 g glukozy dostarcza 
bowiem organizmowi 4 kcal energii oraz szeregu 
produktów pośrednich, wykorzystywanych m.in. 
w syntezie aminokwasów i lipidów. 

Zapas CHO w organizmie jest mały, gdyż sta-
nowią one mniej niż 1% zmagazynowanej energii 
i dlatego wymagają ciągłego uzupełniania. Dla 
zdrowej osoby o zapotrzebowaniu kalorycznym 
2500 kcal/dobę, dzienna podaż CHO powinna 
utrzymywać się na poziomie 300-400 gramów. 

1 Melchior Wańkowicz

Dostarczanie ich w diecie jest szczególnie 
istotne, gdyż w organizmie człowieka obok komó-
rek insulinowrażliwych (mięśnie szkieletowe, tkanka 
tłuszczowa), w których insulina wzmaga wychwyt 
glukozy, stymulując przemieszczanie transporte-
rów umożliwiających jej wejście do wnętrza ko-
mórki, współistnieją komórki insulinoniewrażliwe, 
w których wychwyt glukozy nie zależy od poziomu 
insuliny. Są to:

− komórki całkowicie lub prawie całkowicie 
pozbawione mitochondriów, w których 
energia (ATP) powstaje wyłącznie na drodze 
glikolizy lub glikogenolizy; należą do nich 
m.in. erytrocyty, leukocyty (szpik kostny), 
przezierne tkanki oka, rdzeń nerki, ziarnina 
gojącej się rany;

− komórki w znacznym stopniu zależne od 
glukozy, np. mózg, który może także czerpać 
energię z metabolizmu ciał ketonowych oraz 
mleczanów. 

Metabolizm glukozy  
– równowaga hormonów
Węglowodany, jako element codziennej diety 

są dostarczane do organizmu człowieka w postaci:
− monosacharydów (glukozy, fruktozy, galak-

tozy);
− disacharydów (sacharozy, maltozy, laktozy);
− oligosacharydów (maltodekstryn);
− polisacharydów (skrobi, błonnika).
W procesie metabolizmu ustrojowego CHO 

z diety są trawione w trzewiach przez amylazy i izo-
amylazy do disacharydów, a następnie w rąbku 
szczoteczkowym enterocytów do heksoz, po czym 
podlegają wchłanianiu do krążenia wrotnego wą-
troby, skąd część glukozy jest uwalniana do krwio-
obiegu, jako bezpośredni materiał energetyczny, 
a reszta – magazynowana w postaci glikogenu 
(około 25% w wątrobie oraz około 75% mięśniach 
szkieletowych).

Metabolizm glukozy reguluje równowaga 
między hormonami katabolicznymi (glukagon, ad-
renalina, noradrenalina i kortyzol) wydzielanymi 
między posiłkami, zmniejszającymi wychwyt gluko-
zy w tkankach insulinowrażliwych i stymulującymi 
produkcję glukozy w wątrobie (glikogenolizę i glu-
koneogenezę), a hormonem anabolicznym – in-
suliną produkowaną przez komórki beta wysepek 
Langerhansa trzustki. 

Pomiędzy posiłkami jej wydzielanie jest sto-
sunkowo niskie i zasadniczo reguluje tylko wytwa-
rzanie glukozy w wątrobie. Zwiększa się natomiast 
po posiłku, a hiperinsulinemia ułatwia utylizację 
i magazynowanie glukozy w skutek pobudzenia 
wątrobowej glukokinazy odpowiedzialnej za jej 
fosforylację i wykorzystanie w syntezie glikoge-
nu. Zaburzenia gospodarki CHO, przejawiające się 
w postaci zmniejszonej wrażliwości mięśni, tkanki 
tłuszczowej oraz hepatocytów na insulinę noszą 
nazwę insulinooporności i prowadzą prosto do hi-
perglikemii.

Hiperglikemia czy cukrzyca?
Hiperglikemia to stan, w którym poziom gluko-

zy we krwi wzrasta ponad prawidłowy, wynoszący 
u zdrowego człowieka 70-99 mg/dl na czczo i nie-
przekraczający 140 mg/dl dwie godziny po posiłku. 
Za nieprawidłowy, oznaczający wystąpienie cukrzy-
cy, uważa się chronicznie utrzymujący się na czczo 
poziom glukozy przekraczający 126 mg/dl (200 mg/
dl u osób niebędących na czczo) oraz towarzyszące 
temu charakterystyczne objawy chorobowe.

Zgodnie z definicją Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego cukrzyca to: „grupa chorób me-
tabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, 
wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania 
insuliny; przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszko-
dzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością 
różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, 
serca i naczyń krwionośnych.” Nazewnictwo stanów 
hiperglikemicznych według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) przedstawia się następująco:

Systemy 
monitorowania 
stężenia glukozy

►
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►
− prawidłowa glikemia na czczo: 70-99 mg/dl;
− nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG, ang. Im-

paired Fasting Glucose): 100-125 mg/dl;
− nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT, ang. Im-

paired Glucose Tolerance): w 120 minucie doust-
nego testu tolerancji glukozy (OGTT, Oral Glucose 
Tolerance Test): 140-199 mg/dl;

− stan przedcukrzycowy, gdy stwierdzono IFG  
i/lub IGT;

− cukrzyca – w przypadku spełnienia jednego z na-
stępujących kryteriów:
• objawy hiperglikemii i glikemia przygodna2  

≥ 200 mg/dl;
• dwukrotnie oznaczana glikemia na czczo3  

≥ 126 mg/dl;
• glikemia w 120 minucie OGTT ≥ 200 mg/dl. 

W warunkach fizjologicznych glukoza nie 
jest wykrywana w moczu rutynowymi metodami 
analitycznymi. Jej obecność stwierdza się jedynie 
w przypadku hiperglikemi, gdyż próg nerkowy dla 
glukozy wynosi od 150 do 180 mg/dl.

Typy cukrzycy według WHO
• Zgodnie z klasyfikacją etiologiczną według 

WHO wyróżniamy następujące typy cukrzy-
cy:

• Cukrzycę typu 1, związaną z przewlekłym 
autoimmunologicznym procesem niszczenia 
komórek β wysp trzustkowych:

• autoimmunologiczną,
• idiopatyczną.
• Cukrzycę typu 2, związaną z insulinoopornoś-

cią i/lub upośledzeniem wydzielania insuliny.
• Inne specyficzne typy cukrzycy;
• genetyczne defekty czynności komórek β,
• genetyczne defekty działania insuliny,
• choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki,
• endokrynopatie,
• wywołane przez leki i substancje chemiczne,
• wywołane przez infekcje,
• rzadkie postacie cukrzycy wywołane procesem 

immunologicznym,
2  Glikemia przygodna — oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej 

porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku.
3 Glikemia na czczo — oznaczona w próbce krwi pobranej 8‑14 godzin od 
ostatniego posiłku.

• inne uwarunkowane genetycznie zespoły zwią-
zane z cukrzycą.

• Cukrzycę ciążową. 

Wykrywanie glukozy 
w moczu

Dzięki testom chemicznym pozwalającym na 
wykrycie obecności cukru w moczu możliwe stało 
się jej diagnozowanie. Zawdzięczano to niemie-
ckiemu chemikowi, weterynarzowi i farmaceu-
cie C. A. Trommerowi (1806-1879), który w 1841 
roku opisał reakcję umożliwiającą wykrycie cukru 
w próbce moczu. Jako odczynnik zaproponował 
on alkaliczny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), a po-
zytywny wynik próby uwidaczniał pojawiający się 
czerwony osad tlenku miedzi(I) (Cu2O), będący 
wynikiem redukujących właściwości glukozy. Mo-
dyfikacją tej metody była reakcja zaproponowana 
w 1848 roku przez niemieckiego chemika H. von 
Fehlinga (1812-1885), w której powstający w reakcji 
Trommera wodorotlenek miedzi(II) został zastąpio-
ny przez lepiej rozpuszczalny i bardziej reaktywny 
kompleks kationów miedziowych z anionami wi-
nianowymi.

W 1908 roku amerykański chemik S. R. Benedi-
ct (1884-1936) opracował modyfikację odczynnika 
Fehlinga, stosując siarczan(VI) miedzi(II) oraz cytry-
nian i węglan sodu. Ciemnoniebieski cytrynianowy 
kompleks miedzi(II) charakteryzował się wyższą 
czułością, trwałością i był odporny na substancje 
towarzyszące występujące w moczu, np. kwas mo-
czowy. Zmiana koloru roztworu z niebieskiego na 
żółty, pomarańczowy lub czerwony wskazywała na 
obecność glukozy, a zakres zmiany barwy pozwa-
lał na oszacowanie jej ilości. Choć procedura ta nie 
była zbyt dokładna, ulepszony odczynnik stał się, 
z pewnymi modyfikacjami, podstawą monitorowa-
nia glukozy w moczu przez ponad 50 lat. 

W 1941 roku naukowcom z Ames Divisions 
of Miles Laboratories w stanie Indiana udało się 
opracować tabletkę musującą Clinitest, zawierają-
cą siarczan(VI) miedzi(II), wodorotlenek sodu, kwas 

cytrynowy oraz odrobinę węglanu sodu. Obecność 
glukozy w moczu można było oznaczyć po doda-
niu do tabletki Clintest umieszczonej w probówce, 
kilku kropli moczu i porównanie uzyskanego bar-
wnego wyniku reakcji ze wzornikiem barw umiesz-
czonym na opakowaniu. Zgodnie z zapewnieniem 
twórców, Clinitest dokładniej mierzył poziom glu-
kozy niż poprzednie testy, co czyniło go wczesnym 
i skutecznym narzędziem diagnostycznym. Prawdą 
jest jednak, że Clinitest wykrywał także obecność 
innych heksoz (cukrów redukujących), co mogło 
mieć wpływ na zawyżanie wyników oznaczenia.

Wykrywanie glukozy 
w moczu – paski testowe 
Autorem pierwszego paskowego testu diag-

nostycznego wykrywającego cukier w moczu 
był w 1850 roku paryski chemik E-J Maumené 
(1818-1898). Impregnowany chlorkiem cyny(II) 
pasek wełny owczej po nałożeniu kropli moczu 
i podgrzaniu płomieniem świecy stawał się czar-
ny, jeśli mocz zawierał glukozę. Pomysł ten wy-
korzystał także angielski lekarz i fizjolog G. Oliver 
(1841-1915), który w 1883 roku opublikował Bed-
side Urine Testing w postaci papierowych pasków 
impregnowanych indygokarminem. Odczynnik ten, 
będący wskaźnikiem redoks, pod wpływem gluko-
zy w środowisku zasadowym łatwo ulegał redukcji, 
zmieniając barwę z niebieskiej na żółtą, poprzez 
pośredni związek o barwie czerwonej, co pozwalało 
na wykrywania cukru w moczu.

Opracowanie paska testowego (ang. test strips) 
z „suchymi odczynnikami” do pomiaru stężenia 
glukozy w moczu zapoczątkowało nową erę w mo-
nitorowaniu cukrzycy. Stało to się dzięki zastoso-
waniu kluczowego enzymu – oksydazy glukozowej 
(GOD), otrzymanej w 1928 roku przez D. Müllera 
(1899-1993) z Aspergillus Niger i Penicillium gla-
cum. Enzym ten należący do klasy oksydoreduk-
taz katalizuje utlenianie β-D-glukopiranozy (β-D-
glukozy) do kwasu glukonowego w obecności tlenu 

rozpuszczonego w roztworze. Za pionierów w ana-
litycznym wykorzystaniu GOD uważa się jednak 
D. Keilina (1887-1963) i E. F. Hartree (1910-1994), 
którzy w 1948 roku wykorzystali ją w oznaczeniu 
glukozy poprzez manometryczny pomiar tlenu, 
powstającego wskutek reakcji dysproporcjonowa-
nia tworzącego się nadtlenku wodoru. (Schemat 1) 
Metoda oparta o GOD została z powodzeniem za-
stosowana w późniejszych latach w glukometrach 
z biosensorycznym pomiarem zawartości glukozy 
we krwi włośniczkowej.

Krokiem zbliżającym nas do współczesnych 
metod analitycznych było też zastosowanie w 1956 
roku przez A. S. Kestona i J. Tellera układu enzy-
matycznego – oksydaza glukozowa/peroksydaza + 
chromogen do pomiaru poziomu glukozy w pły-
nach biologicznych. W metodzie tej peroksydaza 
pełniła rolę katalizatora reakcji utlenienia chromo-
genicznego akceptora tlenu (o-toluidyny, o-ani-
zydyny) tworzącym się w przemianie nadtlenkiem 
wodoru. Powstające zabarwienie można było jed-
nak ocenić jedynie wizualnie. (Schemat 2)

Metoda Keston-Tellera została przeniesiona 
w 1957 roku przez Ames Divisions of Miles Labo-
ratories na paski testowe typu „zanurz i odczytaj” 
o nazwie Clinistix, wykonane z bibuły filtracyjnej 
impregnowanej oksydazą glukozową (GOD), pe-
roksydazą i o-toluidyną. Reakcja ta, aczkolwiek 
specyficzna dla glukozy, nie odzwierciedlała jed-
nak obrazu stanu glikemicznego pacjenta w czasie 
rzeczywistym, ze względu na wysoki próg nerko-
wy glikemii. Ponadto, jak powszechnie wiadomo 
w monitorowaniu cukrzycy badanie próbek moczu 
ma wiele istotnych ograniczeń. Na wynik, oprócz 
czułości paska, wpływają bowiem inne czynniki, 
w tym stężenie moczu (związane z ewentualnym 
przewodnieniem organizmu) oraz obecność leków, 
metabolitów leków i śladowych ilości innych sil-
nych utleniaczy pochodzących np. ze środków de-
zynfekujących. Choć testy paskowe do półilościo-
wego oznaczania glukozy w moczu są dostępne do 
dziś, najważniejszym ich mankamentem jest jednak 
brak korelacji między stężeniem glukozy w moczu ►
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i surowicy, co przyczynia się do preferowania ozna-
czania jej poziomu we krwi, odzwierciedlającego 
realne stężenie w organizmie.

Wykrywanie glukozy  
we krwi – paski testowe
Do końca XIX wieku ilościowy pomiar poziomu 

glukozy we krwi oparty był o redukcję soli miedzi 
i pomiary grawimetryczne. Metoda ta, aczkolwiek 
ilościowa, obdarzona była znacznym błędem i nie 
oddawała faktycznego jej poziomu. Dopiero póź-
niejsze prace prowadzone w dwóch pierwszych 
dekadach XX wieku przez pionierów laboratoryj-
nych metod ilościowego oznaczania glukozy we 
krwi: O. Folina, R. C. Lewisa, S. R. Benedykt, P. A. 
Shaffera, oparte na reakcji soli miedzi, żelazicyjan-
ku lub pikrynianu, po uprzednim usunięciu białek 
krwi, z miareczkowym lub kolorymetrycznym wy-
znaczeniem punku końcowego znacznie poprawiły 
stabilność barwy i precyzję metody, zmniejszając 
jednocześnie ilość materiału biologicznego wyma-
ganego do przeprowadzenia oznaczenia. Ale mimo 
ciągłej poprawy metod analitycznych ograniczały 
się one jedynie do laboratoryjnego diagnozowania, 
a nie indywidualnego monitorowania glikemii.

W latach 50-tych XX wieku pojawiły się pierw-
sze doniesienia o testach enzymatycznych ocenia-
jących poziom glukozy w surowicy, osoczu, a nawet 
w łzach (S. Seltzer w 1956 roku, D. N. Baron and C. 
M. Oakley w 1957 roku, J. G. Lewis w 1957 roku), ale 
uzyskiwane wyniki nie były zadawalające. Dopiero 
w 1957 roku J. Kohn – patolog szpitala królowej 
Maryi (Roehampton) w Londynie wykazał, że Clini-
stix może być także z powodzeniem stosowany do 
przybliżonego określania poziomu glukozy we krwi. 

Rozpoczęło to erę poszukiwania efektywnych, 
prostych i dokładnych metod jej oznaczania, skut-
kujące opracowaniem w 1965 roku przez zespół 
Ames Divisions of Miles Laboratories pod kierun-
kiem E. Adamsa paska testowego Dextrostix. Wy-
korzystywał on do oznaczania układ oksydaza/

peroksydaza, lecz jego innowacyjną stroną była 
zewnętrzna, półprzepuszczalna membrana, która 
skutecznie oddzielała czerwone krwinki, pozwalając 
jedynie na przepływ i reakcję z „suchymi odczynni-
kami” glukozie rozpuszczonej w surowicy. Dextro-
stix został zaprojektowany do użytku w gabinetach 
lekarskich do półilościowej oceny wartości stężenia 
glukozy we krwi. Metoda opierała się jednak na wi-
zualnej ocenie koloru paska, a na uzyskany wynik 
wpływały zarówno warunki oświetlenia, jak i in-
dywidualna ocena barwy, co utrudniało uzyskanie 
precyzyjnych odczytów. Lepszą dokładność wyniku 
analizy zapewniał wprowadzony na rynek w tym 
samym czasie test paskowy Chemstrip bG niemie-
ckiej firmy Boehringer Mannheim. Bazował on na 
tej samej reakcji enzymatycznej, ale dwukolorowy 
podkład paska pozwalał na lepszą wizualizację wy-
niku reakcji.

Zgodne z powiedzeniem, że „potrzeba jest mat-
ką wynalazków” ograniczenia wynikające z braku 
dokładności odczytu, a przez to ciągle półilościo-
we wyniki czułej reakcji enzymatycznej zachodzącej 
na paskach stały się wyzwaniem do opracowania 
automatycznego czytnika pasków testowych Dex-
trostix. Był nim stworzony pod koniec lat 60-tych 
XX wieku (dostępny na początku lat 70) przez A. 
Clemensa z Ames przyrząd, którego działanie pole-
gało na pomiarze, za pomocą fotokomórki, światła 
odbitego od powierzchni jednolitego paska testo-
wego. Uzyskany na tej drodze sygnał był wyświet-
lany na trzech skalach analogowych, co odpowia-
dało zawartości 0-4, 4-10 i 10-55 mmol/l glukozy 
we krwi. Reflektometr Amesa pozwalał uzyskiwać 
stosunkowo precyzyjne wyniki. Jego mankamen-
tem był z pewnością rozmiar i ciężar (ważył ok 1,2 
kg) oraz problemy w obsłudze. Analizę mógł bo-
wiem przeprowadzać wyłącznie dobrze przeszkolo-
ny personel, co uniemożliwiało zastosowanie go do 
celów samokontroli. Urządzenie to zostało w 1972 
roku zmodyfikowane i „odchudzone” (wprowa-
dzono m.in. zasilanie sieciowe) przez firmę Kyoto 
Daiichi, dzięki czemu reflektometr stał się mniejszy, 
bardziej kompaktowy i prostszy w obsłudze. Re-
flektometr Amesa przyczynił się do gwałtownego 

wzrostu liczby urządzeń do kontroli glikemii. Obok 
Reflomatu opartego o paski testowe Chemstrip bG 
(Boehringer Mannheim, 1974 rok) oraz przyrządu 
Dextrometer (Ames, 1980 rok), pojawiły się także 
na rynku pierwsze urządzenia (Glucocheck, Life-
scan, 1980 rok) z wyświetlaczem cyfrowym, zasila-
niem bateryjnym lub sieciowym, przeznaczone do 
samodzielnego stosowania przez diabetyków.

Lata 80-te XX wieku były aktywnym okresem 
intensywnego rozwoju glukometrów, rozpoczyna-
jąc erę urządzeń do samodzielnego monitorowania 
poziomu glukozy we krwi (SMBG, ang. Self-Monito-
ring Blood Glucose). Glukometry stały się łatwiejsze 
w obsłudze, o mniejszych rozmiarach, wyposażo-
ne w oprogramowanie pozwalające na przecho-
wywanie wyników oznaczeń. Zmianie uległy także 
paski testowe, wymagające do wykonania pomiaru 
mniejszej objętości krwi włośniczkowej, kodowane 
kodami kreskowymi w celu autokalibracji i zapew-
nienia precyzji oznaczenia. W 1987 roku firma Life-
scan wprowadziła na rynek glukometr OneTouch, 
określany mianem BGMS (ang. Blood Glucose Mo-
nitoring System) drugiej generacji. Jego zaletą był 
sposób aplikowania krwi – bezpośrednio na pasek 
umieszczony w mierniku oraz szybkość pomiaru, 
wynosząca zaledwie 45 sekund. Niezaprzeczalną 

wadą tego urządzenia była jednak dość niska pre-
cyzja, oceniana w badaniach kanadyjskich na po-
ziomie 30% wyników znacząco odbiegających od 
uzyskanych metodą laboratoryjną.

Wykrywanie glukozy  
we krwi – biosensory

Zgodnie z definicją IUPAC (ang. International 
Union of Pure Applied Chemistry) biosensory to 
„samowystarczalne, zintegrowane urządzenia, które 
dostarczają specyficznych ilościowych lub półiloś-
ciowych informacji analitycznych za pomocą skład-
ników umieszczonych w bezpośrednim kontakcie 
z elementem przetwarzającym”. Stanowią więc one 
połączenie biologicznego członu rozpoznającego 
oraz oprzyrządowania przetwarzającego sygnał 
odebrany przez część biologiczną sensora. W przy-
padku pomiarów stężenia glukozy we krwi włoś-
niczkowej wykorzystuje się swoistość substratową 
znajdujących się na paskach testowych enzymów 
dla glukozy w połączeniu z układem przetwarzają-
cym, który rozpoznaje zaistniałe zjawisko i zamie-
nia je w mierzalny sygnał fotochemiczny (ilość od-
bitego światła, zależnego od zmiany zabarwienia 

►

►
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pola testowego) lub elektrochemiczny (przepływ 
prądu elektrycznego przez pole reakcyjne paska 
testowego, rejestrowane przez zmianę potencjału 
elektrody – potencjometria lub natężenia płynące-
go prądu – amperometria). 

Prekursorem badań nad biosensorami był L. C. 
Clark, który w 1962 roku, jako pierwszy opisał elek-
trodę enzymatyczną, stanowiącą biosensor glu-
kozy, wykorzystującą oksydazę glukozową (GOD) 
immobilizowaną na elektrodzie platynowej. Urzą-
dzenie to, jako produkt komercyjny zostało udo-
stępnione użytkownikom w 1973 roku przez firmę 
Yellow Springs International. Obecnie, w pomiarach 
poziomu glukozy we krwi włośniczkowej wykorzy-
stuje się następujące enzymy immobilizowane na 
elektrodzie:
− oksydazę glukozową (GOD)

GOD jest homodimerem składającym się 
z dwóch identycznych podjednostek związanych 
niekowalencyjnie z dwoma dinukleotydami flawino-
adeninowymi (FAD), pełniącymi rolę nośnika elek-
tronów w reakcjach redoks. Metoda wykorzystują-
ca ten enzym opiera się na występujących po sobie 
reakcjach: przekształcenia pod wpływem enzymu 
mutarotazy α-D-glukozy (α-D-glukopiranozy) 
w β-D-glukozę (β-D-glukopiranozę), a następnie 
utlenieniu jej do kwasu glukonowego oraz nad-
tlenku wodoru. Katalizatorem tej reakcji jest właś-
nie GOD. Przebieg procesu prezentuje poniższy 
Schemat 1.

Schemat 1.
Ponieważ pomiar zredukowanej oksydazy glu-
kozowej (GOD-FADH2) jest zbyt skomplikowa-
ny, w biosensorach glukozy pierwszej genera-
cji dokonywano pomiaru stężenia nadtlenku 
wodoru na elektrodzie platynowej przy poten-
cjale 0,6 V. 

Utworzony w reakcji nadtlenek wodoru może 
być także zredukowany przez enzym perok-
sydazę chrzanową, z równoczesnym utlenie-
niem chromogenu (np. o-dianizydyny, DH2) 
do barwnego produktu końcowego (zgodnie 
ze Schematem 2). Wywołana zmiana barwy 
jest wtedy oceniana metodą fotochemiczną 
(reflektometryczną). 

Schemat 2.
W elektrochemicznych biosensorach, domi-
nujących obecnie na rynku, zastosowano na-
tomiast mediatory (ferrocen4, błękit pruski5) 
przenoszące elektrony ze zredukowanej oksy-
dazy glukozowej (GOD-FADH2) do powierzchni 
elektrody węglowej, zgodnie z reakcją opisaną 
na Schemacie 3.

Schemat 3.
Glukometry oparte o GOD mają wysoką swo-
istość i nie reagują krzyżowo z innymi hekso-
zami obecnymi w badanej próbce. Na wynik 
ma jednak wpływ stężenia tlenu we krwi, co 
u pacjentów z niedotlenieniem prowadzi do 
przeszacowania poziomu glukozy. Dlatego 
glukometry te należy stosować ostrożnie na 
oddziałach intensywnej terapii, na dużych wy-
sokościach i w warunkach związanych z niedo-
tlenieniem.

− dehydrogenazę glukozową (GDH) 
GDH katalizuje utlenienie D-glukozy do 
D-glukono-δ-laktonu z jednoczesnym zredu-
kowaniem akceptora elektronów. Jako enzym 
utleniający GDH wykorzystuje różne koenzymy 
ulegające redukcji w toku utleniania glukozy 

4  metaloorganiczny związek chemiczny, w którym atom żelaza tworząc 
atom centralny znajduje się między dwoma płaskimi, równolegle ułożo‑
nymi pierścieniami cyklopentadienylowymi.

5  FeK[Fe(CN)₆] – nieorganiczny związek chemiczny, mieszana sól kom‑
pleksowa zawierająca anion heksacyjanożelazianowy(II) oraz kationy 
potasu i żelaza

w tym: dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy 
(NAD), fosforan dinukleotydu nikotynamido-
adeninowego (NADP), dinukleotyd flawino-
adeninowy (FAD), czy pirolochinolinochinon 
(PQQ). Koenzymy te są ponownie utlenia-
ne bezpośrednio – przekazując elektrony na 
elektrodę pomiarową lub pośrednio, poprzez 
mediatory (np. fenantrolinodion, PQ), a zredu-
kowany mediator jest utleniany na elektrodzie 
pracującej, co powoduje przepływ prądu elek-
trycznego proporcjonalnego do stężenia glu-
kozy w próbce, mierzonego przez urządzenie 
pomiarowe. (Schemat 4.)

Schemat 4.
Za najbardziej dokładną uznana została me-
toda wykorzystująca układ GDH-FAD, gdyż 
eliminuje on wpływ na uzyskany wynik aż 74 
substancji endo- i egzogennych, w tym nie-
których leków. Glukometry oparte o kompleks 
enzymatyczny GDH reagują jednak krzyżowo 
z innymi heksozami, powodując przeszacowa-
nie poziomu glukozy we krwi. Ponadto, zgod-
nie z danymi amerykańskiej Agencji Żywności 
i Leków (FDA, ang. Food and Drug Administra-
tion), opublikowanymi w sierpniu 2009 roku 
stosowanie glukometrów z paskami testowy-
mi zawierającymi kompleks enzymatyczny de-
hydrogenaza glukozy/pirolochinolinochinon 
(GDH-PQQ) jest niewskazane u pacjentów 
poddawanych dializie otrzewnowej ze względu 
na prawdopodobieństwo wystąpienia interfe-
rencji ze stosowanymi produktami leczniczymi, 
wpływających na wynik pomiaru.

− heksokinazę (HK)
HK jest enzymem z grupy transferaz, katalizu-
jącym pierwszy etap glikolizy, tj. fosforylację 
D-glukozy do D-glukozo-6-fosforanu. Reakcja 
ta zachodzi z udziałem adenozyno-5’-trifosfo-
ranu (ATP) w obecności jonów magnezowych. 

Utworzony D-glu kozo-6-fosforan podlega 
w następnym etapie przemian utlenieniu (przy 
udziale dehydrogenazy glukozo-6-fosforano-
wej - G6PD) do 6-fosfoglukonianu, przy jedno-
czesnej redukcji dinukleotydu nikotynoamido-
adeninowego (NAD) do formy zredukowanej 
NADH. (Schemat 5) Powstaniu NADH towa-
rzyszy wzrost absorbancji przy długości fali 
340 nm, proporcjonalny do stężenia glukozy 
w badanej próbce.

Schemat 5.
Metoda ta pozwala na oznaczanie poziomu 
glukozy zarówno w surowicy krwi, jak i w oso-
czu oraz moczu, ale jest stosowana głównie 
w laboratoriach analitycznych. Zasadniczą jej 
wadą jest jednak mała specyficzność, gdyż 
w reakcji mogą wziąć udział wszystkie heksozy.

Glukometry oparte na metodzie biosenso-
rycznej pomiaru glukozy we krwi włośniczkowej 
wprowadzono na rynek pod koniec osiemdziesiątej 
dekady XX wieku. Zapewniały one pomiar metodą 
elektrochemiczną, pozwalającą na znaczne zmniej-
szenie wymiarów glukometru oraz wyższy poziom 
precyzji wyników pomiarów. Była to absolutna no-
wość, gdyż większość dotychczasowych urządzeń 
wykorzystywała wciąż metodę reflektometryczną. 
Paski testowe stosowane w metodzie biosenso-
rycznej zawierały układ trzech elektrod, na które 
składały się: elektroda robocza z aktywną warstwą 
enzymatyczną, wykrywająca rzeczywisty prąd re-
akcji, elektroda odniesienia, utrzymująca stałe na-
pięcie względem elektrody roboczej oraz elektroda 
pomocnicza (przeciwelektroda), która służyła do 
zamykania wraz z elektrodą roboczą obwodu prą-
dowego w ogniwie elektrochemicznym i pozwalała 
na zmierzenie potencjału elektrody roboczej wzglę-
dem elektrody referencyjnej bez utraty jej stabilno-
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ści. Nowsze konstrukcje biosensorów zbudowane 
są już tylko z dwóch elektrod: roboczej i odniesie-
nia. W zależności od modelu glukometru w ozna-
czeniu poziomu glukozy we krwi włośniczkowej 
urządzenia te wykorzystywały oksydazę glukozo-
wą (GOD) lub dehydrogenazę glukozową (GDH) 
dołączoną do odpowiedniego koenzymu, immo-
bilizowaną na elektrodzie roboczej biosensora.

Pierwszy elektrochemiczny biosensor gluko-
zy ExacTech do użytku domowego udostępniła 
użytkownikom w 1987 roku firma MediSense Inc. 
Wykorzystywał on oksydazę glukozową (GOD) 
oraz ferrocen, będący pośrednikiem (mediatorem) 
w przenoszeniu elektronów z ukrytej grupy flawi-
nowej GOD do powierzchni elektrody węglowej, 
gdzie zredukowany mediator był ponownie utle-
niany, a wygenerowany prąd – wykrywany przez 
miernik amperometryczny. Sam glukometr do-
stępny był w dwóch bardzo oryginalnych formach: 
smukłego pióra lub cienkiej karty, wielkości karty 
kredytowej i pozwalał na uzyskanie wyników o za-
dawalającej precyzji. Innowację stanowił fakt, że 
stosowane w nim biosensory (paski testowe) pro-
dukowane były w tanim procesie sitodruku, co po-
zwalało na ich masową produkcję. Zastosowanie tej 
technologii stało też się podstawą pojawienia się 
na rynku urządzeń pomiarowych do samokontroli 
(SMBG) trzeciej generacji.

Wychodząc naprzeciw krytycznie chorym 
poddawanym terapii tlenowej lub pacjentom z za-
burzeniami transportu tlenu, u których pomiar glu-
kozy wykorzystujący metodę z użyciem oksydazy 
glukozowej (GOD) może prowadzić do przeszaco-
wania (niskie pO2) lub niedoszacowania (wysokie 
pO2) wyników, w 1991 roku szwedzka firma An-
gelholm wprowadziła na rynek glukometr Hemo-
Cue – pierwsze urządzenie wyposażone w fotometr 
o podwójnej długości fali (660 i 840 nm), wykorzy-
stujące dehydrogenazę glukozową (GDH), diafo-
razę i sól tetrazoliową. Podanie próbki krwi włoś-
niczkowej rozpoczynało sprzężoną reakcję glukozy 
ze składnikami zawartymi w biosensorze z wytwo-
rzeniem barwnego formazanu, którego ilość była 

proporcjonalna do stężenia glukozy. Urządzenie to 
nie było jednak proste w obsłudze. Zamiast pasków 
testowych do badań używano kuwetek z odczynni-
kami, które należało przechowywać w warunkach 
chłodniczych. Zastosowana technologia pozwala-
ła jednak na znaczne zmniejszenie objętość ana-
lizowanej próbki krwi, bardzo wysoką dokładność 
i precyzję oznaczenia. Niemniej jednak, ze względu 
na skomplikowaną obsługę wykonywaną wyłącznie 
przez doświadczony personel, miejscami użytko-
wania tego typu glukometrów mogły być jedynie 
szpitale lub placówki podstawowej opieki zdrowot-
nej. Kontynuując ten kierunek poszukiwań firma 
Roche wypuściła także w 1996 roku swój pierwszy 
biosensorowy glukometr, AccuChek Advantage, 
który wykorzystywał GDH i koenzym pirolochi-
nolinochinon (GDH/PQQ). Układ ten, aczkolwiek 
bardziej wrażliwy niż reakcja z oksydazą glukozową 
(GOD) był jednak bardziej podatny na zakłócenia 
wysokimi stężeniami innych heksoz, w tym malto-
zy, galaktozy i ksylozy lub produktami ich metabo-
lizmu.

XXI wiek przyniósł nowe wyzwania. Producen-
ci glukometrów skoncentrowali swoją uwagę na 
dwóch zasadniczych aspektach. Dotyczyły one do-
kładności i niezawodności z jednej strony, z drugiej 
zaś – potrzeby projektowania urządzeń spełniają-
cych szczególne potrzeby diabetyków w zakresie 
obsługi i zarządzania danymi. Elementem decydu-
jącym o tym kierunku prac był niewątpliwie obo-
wiązek podporządkowania się wymaganiom dyrek-
tywy 98/79/EC, dotyczącej wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro oraz odnoszącym się do niej 
wymaganiom zasadniczym. Obowiązująca w kra-
jach Unii Europejskiej od 30 czerwca 2017 roku 
norma EN ISO 15197:2015 (bardziej restrykcyjna 
w stosunku do wcześniejszych z roku 2013 i 2003) 
zaostrzyła wymagania dotyczące urządzeń pomia-
rowych do samokontroli, w tym glukometrów, pa-
sków testowych i roztworów kontrolnych. Nowe 
kryteria zwracają szczególną uwagę na wysoką 
dokładność pomiaru, w tym maksymalne ograni-
czenie błędnych wyników, szybkość wykonywanej 
analizy, redukcję czynników zakłócających, łatwość 

obsługi oraz możliwość retrospektywnej oceny sa-
mokontroli. Najistotniejszym elementem był oczy-
wiście jak najwyższy stopień zgodności uzyskanych 
wyników oznaczenia poziomu glukozy z wartością 
pomiarów metodami referencyjnymi, wykonanymi 
w laboratoriach analitycznych. Najnowsza norma 
wymaga, aby 95% wyników pomiaru stężenia glu-
kozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru 
zawierało się w przedziale obarczonym błędem nie 
większym niż ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku 
do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy 
< 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub ±15% przy stęże-
niu glukozy ≥ 100 mg/dl (≥5,55 mmol/l).

Współczesne urządzenia SMBG stały się mniej-
sze oraz łatwiejsze w użyciu dzięki uproszczeniu 
obsługi i autokalibracji. Informują użytkowników 
o popełnianych błędach związanych np. ze zbyt 
małą objętością badanej próbki krwi. Są wypo-
sażone w zaawansowaną mikroelektronikę oraz 
oprogramowanie z szeregiem przydatnych funk-
cji. Dostępna stała się też bardziej zaawansowana 

obsługa danych. Wyniki można pobrać na kompu-
tery, konsole gier, urządzenia mobilne (iPhone’y, 
Smartfony). Dla osób niedowidzących zapropono-
wano automatyczny wyrzutnik zużytych pasków 
odczynnikowych, duże, czytelne wyświetlacze, pro-
sty interfejs bez przycisków lub urządzenia z gło-
sowym odczytem, pozwalające na wykonywanie 
w pełni samodzielnych pomiarów stężenia glukozy 
we krwi. Dla diabetyków ze zrostami/zbliznowace-
niami opuszków palców uniemożliwiającymi wy-
konanie pomiaru lub osób, których praca wymaga 
manipulacji palcami (informatycy, muzycy) przygo-
towano nasadki do alternatywnych miejsc nakłucia 
AST (ang. Alternative Site Testing), które pozwalają 
na pobranie próbki z wnętrza dłoni (poniżej kciuka 
lub poniżej małego palca), uda, łydki, ramienia oraz 
zewnętrznej lub wewnętrznej strony przedramie-
nia. Należy pamiętać jednak, aby miejsce nakłucia 
było oddalone od głębokich linii papilarnych, kości, 
bez widocznych żył i owłosienia. ►



Wszechnica aptekaRska 

40 Aptekarz Polski, 159 (137e) listopad 2019 41Aptekarz Polski, 159 (137e) listopad 2019

Wszechnica aptekaRska 

►
Wydawałby się, że nie zmieniły jedynie wyglą-

du paski testowe, oparte o ten sam system biosen-
sorów. Ale i w tej dziedzinie odnotowano znaczący 
postęp. Współczesne oznaczenia wymagają apliko-
wania bardzo małych ilości krwi (0,3-1 μl). Postęp 
w konstrukcji sensorów glukozy znacząco obniżył 
interferencje związane z poziomem hematokrytu 
i zanieczyszczeniem elektrod przez krwinki czerwo-
ne. Przykładem takiego podejścia może być opra-
cowany w 2007 roku przez firmę Nova Biomedical, 
uznanego specjalistę od biosensorów, system Stat-
Strip wykorzystujący technologię elektrod wielo-
dołkowych, zmniejszający poziom zakłóceń hema-
tokrytem oraz innymi substancjami chemicznymi 
niebędącymi glukozą.

Dokładność SMBG zależy od niezawodności 
i dokładności glukometrów, ale także ich prawid-
łowego użytkowania, w tym skrupulatnego prze-
strzegania terminów ważności pasków testowych 
i płynów kontrolnych. Trzeba pamiętać, że każdy 
pomiar jest zawsze obciążony niewielkim błędem 
klasyfikowanym, jako przedanalityczny lub anali-
tyczny. Na uzyskany wynik mają wpływ czynniki 
z pozoru tak nieistotne, jak chociażby prawidłowe 
mycie rąk, eliminujące mydła zawierające dezyn-
fektanty. Niewłaściwe przygotowanie miejsca po-
brania krwi jest uważane za najczęściej popełniany 
błąd przedanalityczny. Powodem występujących 
nieprawidłowości w uzyskanych wynikach mogą 
być także alternatywne miejsca nakłucia (AST), 
gdyż jak wykazano w przeprowadzonych bada-
niach miejsce pobrania (opuszek palca) jest szcze-
gólnie istotne w hipoglikemii.

Błędy analityczne, przyczyniające się do prze-
szacowania/niedoszacowania poziomu glukozy we 
krwi włośniczkowej zależne są od stosowanej me-
tody oznaczania oraz samej techniki pomiarowej. 
Można je także powiązać z interferencjami zacho-
dzącymi z udziałem substancjami endogennych 
(hematokryt, pH krwi, pO2 we krwi, mocznik, kre-
atynina kwas moczowy) oraz egzogennych (inne 
heksozy, leki i ich metabolity). Stąd istotne zna-
czenie ma dobór „odpowiedniego glukometru” 

pod kątem posiadanych certyfikatów, parametrów 
(pamięć i szeroki zakres pomiaru), czy techniki po-
miarowej (enzymów immobilizowanych na paskach 
biosensorów oraz układów przetwarzających).

Systemy ciągłego 
monitorowania glukozy
Zasada ciągłego monitorowania (CGMS, ang. 

Continuous-Glucose-Monitoring System) opiera 
się na cyklicznym pomiarze śródmiąższowych po-
ziomów glukozy. Pierwsze tego typu urządzenie, 
wyprodukowane przez firmę Medtronic Minimed, 
zostało dopuszczone do użytkowania przez FDA 
w czerwcu 1999 roku. Sam system CGMS składa się 
z trzech zasadniczych elementów:

− bezprzewodowego odbiornika, który na 
wyświetlaczu pokazuje odczyty poziomu 
glukozy i służy również do gromadzenia 
i przeglądania zgromadzonych już danych,

− podłączonego do biosensora nadajnika, 
przesyłającego pomiary do odbiornika za 
pomocą fal radiowych,

− czujnika (biosensora elektrochemicznego), 
umieszczonego w tkance podskórnej wyko-
rzystującego metodę enzymatyczną (opartą 
o GOD) utlenienia glukozy obecnej w płynie 
śródmiąższowym (ISF, ang. Interstitial Fluid) 
i przekazującego sygnał do nadajnika prze-
twarzającego informacje i obliczającego 
poziom glukozy.

Możliwość wykorzystania ISF w systemie CGMS 
jest efektem przemieszczania się D-glukozy mię-
dzy osoczem a płynem śródmiąższowym (ISF) bez 
udziału transporterów. Proces ten jest bowiem re-
gulowany dyfuzją, prowadzącą do wyrównania stę-
żeń a w jej wyniku wzrost stężenia glukozy w oso-
czu skutkuje ruchem wody z ISF do osocza a glu-
kozy do ISF, gdzie jest ona zużywana jako źródło 
energii przez komórki organizmu.

Istnieją dwa główne typy urządzeń CGMS:

− retrospektywny, zwany również profesjonal-
nym, zbierający dane w okresie od 3-5 dni, 
zapisywane co 5 minut (około 288 odczytów 
każdego dnia); zarejestrowane dane są po-
bierane w gabinecie lekarskim i dlatego ten 
typ CGMS nie podaje wartości w czasie rze-
czywistym i nie można go połączyć z pompą 
insulinową;

− osobisty lub nazywany także CGMS w czasie 
rzeczywistym, gdyż podaje wyniki w sposób 
ciągły, pokazuje trendy i przewiduje przyszłe 
odczyty poziomu glukozy; odbiornik wy-
ników może być tu połączony z systemem 
alarmowym lub w sprzężeniu zwrotnym 
z pompą insulinową.

System CGMS stosuje się w przypadku grup 
chorych, u których pomiar profilu glikemii mierzo-
ny za pomocą zwykłych glukometrów jest niedo-
stateczny. Dostarcza on bowiem informacji o dy-
namice zmian tj.: kierunku, wielkości, czasie trwania 
oraz częstotliwości wahań poziomu glukozy we 
krwi. Jest to więc skuteczne narzędzie do pomiaru 
zmienności i skoków glikemicznych. 

CGMS, będące obiecującą technologią, nie są 
jednak idealnym systemem monitorowania pozio-
mu glukozy. Na nieprecyzyjne wyniki oznaczenia 
wpływa bowiem wiele substancji endo- i egzogen-
nych, w tym glutation, kwas askorbinowy i salicyla-
ny. Ograniczenie stanowi także czas potrzebny do 
wyrównania poziomu stężeń glukozy między ISF 
a krwią obwodową, który wynosi od 6 do 12 mi-
nut i ma szczególne znaczenie przy gwałtownych 
wahaniach poziomu glukozy. Ponadto, zastosowa-
ne biosensory są na ogół mniej dokładne w ciągu 
pierwszej doby działania z powodu miejscowego 
stanu zapalnego po urazie tkanki w obrębie miej-
sca ich wprowadzenia oraz wymagają kalibracji, co 
najmniej 4 razy dziennie, co skutkuje zależnością 
uzyskanych wyników od dokładności pomiarów 
glukometrem. Lukę tę próbuje się jednak niwelo-
wać przez zastosowanie algorytmicznego przetwa-
rzania sygnału oraz odpowiednich technik anali-
tycznych.

Minimalnie inwazyjne 
i nieinwazyjne metody 

pomiaru glukozy we krwi
Niestety, metody regularnego sprawdzania 

poziomu glukozy we krwi u diabetyków nie na-
leżą do zbyt przyjemnych. Choć lancety są teraz 
zaprojektowane tak, aby nakłucie było mniej bo-
lesne, z bezpieczniejszym sposobem użytkowania 
i usuwania niezmienny pozostał sposób pobierania 
próbki do analizy. A co najistotniejsze, nieprawidło-
wy sposób lub miejsce pobrania krwi lub/i niewłaś-
ciwy sposób naniesienia jej na pasek pomiarowy są 
jednym z częściej popełnianych błędów, skutkują-
cych nieprawidłowym odczytem poziomu glukozy. 
Technologie nieinwazyjne, bez bólu, dyskomfortu 
i ryzyka związanego ze standardowymi metodami 
pobrania krwi do analizy możemy podzielić na dwie 
główne grupy: minimalnie inwazyjne (MIGM, ang. 
Minimally Invasive Glucose Monitoring) i nieinwazy-
jne (NIGM, ang. Non‑Invasive Glucose Monitoring). 

Technologie MIGM to te, które wymagają nie-
inwazyjnego pobrania z organizmu płynu ustrojo-
wego np. łez, śliny, przy czym sam pomiar pozio-
mu glukozy odbywa się z wykorzystaniem reakcji 
enzymatycznych. Do MIGM zalicza się także bar-
dziej wyrafinowane sposoby pobrania próbki płynu 
śródmiąższowego (ISF) np. przez sonoforezę (ang. 
Sonophoresis). Metoda ta bazuje na podłużnych 
falach ultradźwiękowych o niskiej częstotliwości 
służących do „wypychania” przez skórę płynu śród-
miąższowego (IFS). Odwrócona jonoforeza (RI, ang. 
Reverse Iontophoresis) jest także klasyfikowana, jako 
technologia MIGM. Uzyskanie dostępu do niewiel-
kiej ilości ISF umożliwia tu przepływ prądu elek-
trycznego między anodą i katodą umieszczoną na 
powierzchni skóry, wywołujący elektroosmotyczny 
obieg ISF, przenoszącego cząsteczki glukozy w kie-
runku katody, na której znajduje się standardowy 
biosensor mierzący stężenie glukozy bezpośrednio 
metodą enzymatyczną z wykorzystaniem oksydazy 
glukozowej (GOD). ►
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Nieinwazyjne monitorowanie poziomu glu-
kozy (NIGM) stanowi przyszłość systemów ana-
litycznych. Technologie te polegają wyłącznie na 
wykorzystaniu pewnej formy promieniowania, bez 
konieczności dostępu do jakiegokolwiek płynu 
ustrojowego. Prowadzone prace badawcze lub za-
stosowane technologie obejmują cztery podstawo-
we techniki:

− optyczne – wykorzystujące odbicie, absorp-
cję i rozpraszanie światła w zakresie widzial-
nym i podczerwieni podczas przechodzenia 
przez media biologiczne, w tym:
• polarymetrię optyczną (OP, ang. Optical 

Polarimetry) – opartą o zdolność cząste-
czek chiralnych do skręcania płaszczyzny 
światła spolaryzowanego i polegającą na 
pomiarze natężenia i kąta skręcenia płasz-
czyzny światła spolaryzowanego odbitego 
od cieczy wodnistej przedniej komory oka;

• optyczną tomografię koherencyjną (OCT, 
ang. Optical Coherence Tomography) – 
bazującą na napromieniowaniu skóry 
koherencyjnym światłem o długości fali 
między 800 a 1300 nm i detekcji sygnału 
interferometrycznego przez fotodetektor; 
metoda jest wykorzystana do pomiarów 
stężenie glukozy przez skórę z akcepto-
walną dokładnością i specyficznością;

• spektroskopię w bliskiej podczerwieni 
(NIRS, ang. Near‑Infrared Spectroscopy) 
– polegającą na analizie rozproszenia 
i pochłaniania promieniowania IR (ang. 
Infrared ) w zakresie od 780 nm do  
2500 nm przechodzącego przez tkanki; 
ilościowe wyznaczenie zawartości gluko-
zy metodami spektroskopowymi polega 
na zbudowaniu matematycznego modelu 
zależności między wartościami absor-
bancji promieniowania przy określonych 
długościach fali, a zawartością oznaczanej 
substancji (w tym glukozy);

• spektroskopię w zakresie średniej pod-
czerwieni (MIRS, ang. Mid-infrared Spec-

troscopy), zwaną również spektroskopią 
odcisku palca – w zakresie od 120 THz 
(2,5 mm) a 30 THz (10 mm); 

• spektroskopię Ramana (ang. Raman Spec-
troscopy) – której podstawą jest analiza 
stopienia rozproszenia światła monochro-
matycznego na podstawie efektu Ramana;
metoda wykorzystuje światło laserowe 
i rejestruje zmiany energii molekularnej 
cząsteczek (w tym glukozy) w tkankach 
wystawionych na działanie tego promie-
niowania; 

• spektroskopię w zakresie dalekiej pod-
czerwieni (FIR, ang. Far‑Infrared Spectros-
copy) – w zakresie 0,3 THz (1000 mm) and 
30 THz (10 mm); 

• pomiary czasu przelotu (TOF, ang. Time 
of Flight) – metoda opiera się o analizę 
pochłaniania i rozpraszania (migracji) 
fotonów podawanych na skórę w postaci 
krótkich impulsów laserowych.

− termiczne, działające w paśmie dalekiej 
podczerwieni, w tym:
• spektroskopię emisji cieplnej (TES, ang. 

Thermal Emission Spectroscopy) – związa-
ną z pomiarem energii emitowanej przez 
ciało w paśmie dalekiej podczerwieni mię-
dzy 8-14 mm zabsorbowanej przez różne 
cząsteczki, znajdujące się w organizmie, 
w tym glukozę; 

• metaboliczne wytwarzanie ciepła (MHC, 
ang. Metabolic Heat Conformation) – po-
wiązane z pomiarem energii wytwarzanej 
w procesie utleniania glukozy; rejestro-
wane parametry mierzone na opuszkach 
palców metodami spektroskopii obejmują 
wytwarzanie ciepła, stężenie hemoglobiny 
(Hb) i oksyhemoglobiny (O2Hb) oraz szyb-
kość przepływu krwi wraz z temperaturą 
opuszków palców, temperaturą otoczenia 
i promieniowaniem tła; dane te są ana-
lizowane za pomocą różnych narzędzi 
statystycznych;

• spektroskopię fotoakustyczną (PAS, Pho-
toacoustic Spectroscopy) – technologia 
wykorzystuje krótkie impulsy laserowe 
o długości fali absorbowanej przez okre-
śloną cząsteczkę w płynie ustrojowym 
w celu podwyższenia temperatury ośrod-
ka, które rozszerzając się generuje falę 
ultradźwiękową wykrywaną za pomocą 
czujnika akustycznego; śledząc zmiany 
wykrytego sygnału, można go skorelować 
ze zmianami poziomu glukozy we krwi.

− elektryczne, wykorzystujące właściwości 
dielektryczne glukozy przy użyciu niskich 
częstotliwości i niewielkich ilości promie-
niowania elektromagnetycznego, prądu 
i ultradźwięków w tym:
• czujniki mili- i mikrofalowe (ang. Millime-

ter and Microwave Sensing) – bazujące na 
właściwości odbicia, transmisji i absorpcji 
tych pasm przez tkanki i krew, aby skore-
lować ich przenikalność i przewodnictwo 
ze stężeniem glukozy w organizmie;

• czujniki elektromagnetyczne (ang. Electro-
magnetic Sensing) – technologia ta mierzy 
prąd lub napięcie, które jest proporcjonal-
ne do sprzężenia magnetycznego między 
dwoma induktorami; ponieważ sprzężenie 
zależy od właściwości dielektrycznych 
ośrodka między dwiema cewkami, jest 
również proporcjonalne do stężenia i ro-
dzaju analitu (w tym glukozy);

• spektroskopię bioimpedancji (BS, ang. 
Bioimpedance Spectroscopy) – metoda ta 
stosując prąd o znanym natężeniu, ocenia 
zmiany w zakresie przenikalności i prze-
wodności błony komórkowej krwinek 
czerwonych (RBC) wywołane zmianami 
stężenia glukozy w osoczu;

• ultradźwięki (ang. Ultrasound) – technolo-
gia mierzy czas propagacji fal ultradźwię-
kowych przez media; im wyższe stężenie 
glukozy, tym szybciej fala ultradźwiękowa 
rozchodzi się przez media, skracając czas 
propagacji.

− nanotechnologiczne, w tym:
• powierzchniowy rezonans plazmonowy 

(SPR, ang. Surface Plasmon Resonance) 
w połączeniu z technikami optycznymi;

• techniki fluorescencyjne – wykorzystujące 
wyspecjalizowane cząsteczki zwane fluo-
rofortami, które emitują światło fluore-
scencyjne o określonych właściwościach, 
proporcjonalne do stężenia rozpatrywa-
nego analitu (w tym glukozy).

Pierwsze nieinwazyjne urządzenia do pomiaru 
glukozy we krwi pojawiły się na rynku prawie trzy-
dzieści lat temu. Ale wiele z nich nie przetrwało pró-
by czasu. Głównym problemem w praktycznym ich 
zastosowaniu była niska dokładność i zmienność 
pomiaru w zależności warunków, uwidaczniająca 
się podczas praktycznego użytkowania. Obecnie 
istnieje wiele nowych urządzeń wykorzystujących 
różne techniki pomiarowe, łącząc je także ze sobą 
w celu kompensowania wad każdej z nich. Niemniej 
jednak, niezależnie od rodzaju zastosowanej tech-
nologii, wszystkie one dążą do zminimalizowania 
wpływu zmienności fizjologicznej i różnych warun-
ków środowiskowych.

Uważa się, że system NIGM/MIGM niewyma-
gający pobierania do analizy próbki krwi wydają się 
być idealnym sposobem ciągłego, nieinwazyjnego 
monitorowania glukozy, a włączenie go w układ 
zamknięty z pompą insulinową, dozującą insulinę 
zgodnie potrzebami organizmu, uzyskanymi na 
podstawie wyników pomiarów poziomu glukozy 
stanowi przyszłość i klucz do rozwiązania proble-
mów pacjentów z cukrzyca typu 1.

Podsumowanie
Monitorowanie poziomu glukozy ewoluowało 

na przestrzeni XIX-XXI stulecia od jakościowej ana-
lizy próbek moczu pod kątem obecności glukozy 
do pierwszych pasków testowych, pozwalających 
na wizualne lub reflektometryczne oznaczenie po-
ziomu glukozy we krwi. Potem nadeszła era bio-
sensorów i ręcznie kalibrowanych glukometrów. 

►
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Obecnie jesteśmy w epoce współczesnych urzą-
dzeń do samokontroli o wysokiej dokładności po-
miaru i uproszczonej obsłudze, eliminujących bądź 
znacznie ograniczających dyskomfort związany 
z częstym pobieraniem próbki krwi do analizy. Ale 
poszukiwanie idealnego systemu do samodzielne-
go oznaczania poziomu glukozy we krwi (SMBG) 
trwają nadal. I choć poczyniono znaczne postępy 
w opracowywaniu inwazyjnych/nieinwazyjnych 
urządzeń pomiarowych należy pamiętać, że celem 
SMBG jest monitorowanie stopnia wyrównania gli-
kemii u diabetyków, a nie diagnostyka. Dlatego nie 
mogą one zastąpić tradycyjnej kontroli laborato-
ryjnej, a oznaczenie poziomu hemoglobiny gliko-
wanej (HBA1c), ukazujące średnią wartość glikemii 
w ostatnich 2-3 miesiącach pozostaje nadal złotym 
standardem w monitorowania leczenia cukrzycy. ■

dr n. farm. Wiesława Lewgowd
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Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpital-
nych (EAHP) reprezentuje ponad 23.300 farmaceu-
tów szpitalnych w 35 europejskich krajach i jest 
jedynym stowarzyszeniem krajowych organizacji 
reprezentujących farmaceutów szpitalnych na po-
ziomie europejskim i międzynarodowym.

Geneza powstania
Farmaceuci szpitalni z różnych krajów Eu-

ropy, którzy spotkali się na kongresie naukowym 
w Strasburgu zdecydowali, że powinni założyć nowe 
stowarzyszenie o europejskim zasięgu, które bę-
dzie reprezentować ich wspólne interesy. Tak więc 
w 1969 r. położono kamień węgielny pod dzisiejsze 
EAHP. W dniu 6 marca 1972 r. w Hadze, przedstawi-
ciele sześciu europejskich krajów podpisali pierwszy 
statut Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów 
Szpitalnych. Pierwszym Prezesem EAHP był Marcel 
Lebas z Francji. Pierwszymi krajami członkowskimi 
były Belgia, Wielka Brytania, Dania, Francja, Repub-
lika Federalna Niemiec i Holandia. W 1973 r. Irlandia 

i Hiszpania przystąpiły do   EAHP, a wkrótce potem 
Norwegia, Grecja, Austria, Szwecja i Szwajcaria. 
W latach 90. członkami stały się Włochy, Portugalia, 
Węgry, Luksemburg, Finlandia, Słowacja, Słowenia, 
Chorwacja i Czechy. W kolejnym etapie przyłączyły 
się Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Serbia, Turcja, Ma-
cedonia Północna, Bułgaria i Bośnia i Hercegowina. 
W ostatnich latach Islandia, Malta, Rumunia i Czar-
nogóra stały się członkami EAHP. 

Obecnym Prezydentem EAHP jest dr Petr Ho-
rak, farmaceuta szpitalny z Czech. Polska jest człon-
kiem EAHP od 2006 roku. Organizacją reprezentu-
jącą Polskę w EAHP jest Naczelna Izba Aptekarska.

Członkostwo w EAHP jest otwarte dla krajów 
będących członkami Rady Europy. 1 sierpnia 2011 
roku EAHP oficjalnie stało się międzynarodową or-
ganizacją non-profit i dostosowało swój statut tak, 
aby lepiej stawiać czoła współczesnym wyzwaniom.
EAHP reprezentuje i rozwija zawód farmaceuty szpi-
talnego w Europie. Głównym celem jest zapewnienie 
ciągłej poprawy opieki i wyników terapii pacjentów 
w warunkach szpitalnych. Osiągane jest to poprzez 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bandgar T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24910827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046592/
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naukę, badania, edukację, praktykę, a także dzielenie 
się najlepszymi praktykami i kompetencjami z inny-
mi pracownikami służby zdrowia.

Cele:
•	 Rozwój farmacji szpitalnej w celu promowa-

nia najlepszego i najbezpieczniejszego uży-
cia leków z korzyścią dla pacjentów w Eu-
ropie.

•	 Stworzenie platformy do kształcenia i szko-
lenia farmaceutów szpitalnych, w tym w ra-
mach specjalizacji z farmacji szpitalnej oraz 
ciągłego doskonalenia zawodowego.

•	 Reprezentowanie interesów i budowa po-
zycji europejskich farmaceutów szpitalnych 
w ramach systemów opieki zdrowotnej całej 
UE, jak i na poziomie władz krajowych po-
szczególnych państw członkowskich.

Obecnie w Polsce członkami EAHP jest około 
200 farmaceutów szpitalnych. Mają oni dostęp do 
sekcji dla członków na stronie www.eahp.eu oraz 
otrzymują papierowe kopie czasopisma European 
Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). Dostęp do 
sekcji członkowskiej strony EAHP pozwala na prze-
glądanie szeregu publikacji przygotowanych przez 
EAHP, jak również do elektronicznej wersji czaso-
pisma EJHP. Członkowie mają też dostęp do bardzo 
interesujących kursów online z zakresu szeroko po-
jętej farmacji szpitalnej. Przykładowe kursy dotyczą 
m.in. biosymilarów, leków przeciwzakrzepowych czy 
braków lekowych.

Najbardziej znanym i rozpoznawalnym dzia-
łaniem EAHP jest Europejski Kongres Farmacji Szpi-
talnej, który odbywa się corocznie w różnych kra-
jach Europy. Jest to największy kongres poświęco-
ny sprawom farmacji szpitalnej w Europie, na który 
przybywa około 4000 osób, w większości farmaceu-
tów szpitalnych. Każdy kongres organizowany jest 
pod konkretną myślą przewodnią, Kongres w 2019 
zorganizowany w Barcelonie odbył się pod hasłem 
„Personalizowana farmacja szpitalna – sprostanie 
potrzebom każdego pacjenta”. Najbliższy, 25-ty 
Kongres EAHP odbędzie się w Goteborgu (Szwecja), 

a jego motto to „Farmacja Szpitalna 5.0 – przyszłość 
opieki nad pacjentem”. 

Tematy każdego Kongresu, jak również tema-
tyka wykładów, seminariów i warsztatów, są staran-
nie dobierane przez Komitet Naukowy EAHP. Każdy 
Kongres obfituje w szereg praktycznych doniesień 
farmaceutów szpitalnych, którzy mają szansę na za-
prezentowanie swojej pracy m.in. w sesjach plaka-
towych. Bardzo ciekawą sekcją jest tzw. GPI – Good 
Practice Initiatives, czyli sposób na podzielenie się 
swoim doświadczeniem i sukcesem w implemento-
waniu skutecznych rozwiązań w farmacji szpitalnej. 

Najważniejszym dokumentem opracowanym 
przez EAHP jest przyjęta w 2014 roku Europejska 
Deklaracja Farmacji Szpitalnej. Dokument ten został 
opracowany w konsultacji z wieloma organizacjami 
reprezentującymi zawody medyczne oraz pacjen-
tów. Deklaracja Farmacji Szpitalnej wyraża wspólnie 
uzgodnione cele, do których powinien dążyć każ-
dy europejski system opieki zdrowotnej w zakresie 
świadczenia usług farmacji szpitalnej. Dokument 
jest podzielony na 6 rozdziałów i w każdym z nich 
definiuje szczegółowe działania, które powinny być 
podejmowane w farmacji szpitalnej. Deklaracja jest 
bardzo wyczerpująca – obejmuje znakomitą więk-
szość aktywności w farmacji szpitalnej – od zarzą-
dzania i organizacji pracy apteki szpitalnej, poprzez 
dystrybucję, sporządzanie, farmację kliniczną, jakość 
i bezpieczeństwo, aż do edukacji i badań. Z doku-
mentem Deklaracji Farmacji Szpitalnej można za-
poznać się pod adresem statements.eahp.eu, gdzie 
znajduje się również jej polskojęzyczna wersja.

Od momentu przyjęcia Deklaracji, główne 
działania EAHP skierowane są na praktyczne wdro-
żenie jej zapisów. Celowi temu służą kolejne publi-
kacje, organizowane wydarzenia, sposób organiza-
cji Kongresu, jak również uruchomione niedawno 
narzędzie SAT (Self-Assessment Tool), czyli ankieta 
umożliwiająca samoocenę każdej apteki szpitalnej 
pod kątem spełnienia standardów wyznaczonych 
w Deklaracji. Wypełnienie ankiety prawdziwie roz-
szerza horyzonty i umożliwia krytyczne spojrzenie 
na codziennie wykonywane czynności. Podsumo-
waniem jest procentowy wynik, który wskazuje na 

obszary wymagające większego zaangażowania. 
Bardzo cennym narzędziem jest również możliwość 
stworzenia planu działania, który pomoże w usyste-
matyzowaniu działań rozwojowych. Narzędzie SAT 
zostało w całości przetłumaczone na język polski 
i jest dostępne pod adresem sat.eahp.eu. Serdecznie 
zachęcam farmaceutów szpitalnych do przeprowa-
dzenia tej samooceny.

W ramach praktycznej edukacji farmaceu-
tów szpitalnych, EAHP działa bardzo dynamicznie. 
Oprócz akcji Inicjatyw Dobrych Praktyk (GPIs), czy 
narzędzia SAT, EAHP tworzy obecnie ogólnoeuro-
pejską sieć aptek szpitalnych, w których farmaceuci 
z innych ośrodków będą mogli odbywać praktyki 
w celu doskonalenia się w określonych dziedzinach 
farmacji szpitalnej. Projekt pod kryptonimem SILCC 
(Statement Implementation Learning Collaborative 
Centres) polega na identyfikacji aptek szpitalnych, 
które są najlepsze w określonych działaniach zdefi-
niowanych w Deklaracji Farmacji Szpitalnej. Apteki te 
po przeprowadzaniu samooceny wyrażają zgodę na 

przyjęcie praktykantów z innych aptek szpitalnych. 
Warunkiem uczestnictwa w programie – zarówno 
jako apteka przyjmująca, jak i chcąca się szkolić, jest 
przeprowadzenie samooceny z wykorzystaniem na-
rzędzia SAT. Program SILCC jest stosunkowo młodą 
inicjatywą, jednak już teraz istnieje możliwość szko-
lenia się w aptekach szpitalnych takich państw jak 
Turcja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Niemcy, Szwecja, 
czy Wielka Brytania.

Niezmiernie cennym wydarzeniem są spot-
kania szkoleniowe organizowane w formie semi-
nariów, tzw. Academy Seminars. Co roku czterech 
farmaceutów szpitalnych z każdego kraju ma możli-
wość uczestnictwa w zajęciach doskonalących w po-
szczególnych dziedzinach zawodowych. Seminarium 
w roku 2019 odbyło się w Brukseli i umożliwiało 
szkolenie się w dwóch tematach: „Zarządzanie an-
tybiotykoterapią – poziom zaawansowany” oraz 
„Jakościowe metody badawcze”. Seminaria każdo-
razowo dostarczają bogatej wiedzy teoretycznej 

i praktycznej, która pomaga na 
rozwinięcie aktywności far-

maceutów szpitalnych 
w swoich szpitalach.

Dzięki EAHP 
dostępne są rów-
nież kursy dosko-
nalące prowa-
dzone w formie 

►

http://www.eahp.eu
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kursów mistrzowskich (masterclass). Kursy organi-
zowane są we współpracy z biznesem farmaceu-
tycznym – tzw. Synergy Masterclass, co pozwala na 
spojrzenie na farmację szpitalną z bardzo szerokiej 
perspektywy. Dotychczas organizowane kursy mi-
strzowskie poruszały tematykę zarządzania, współ-
pracy w zespole i interdyscyplinarnej, czy procesów 
podejmowania decyzji.

Największym z realizowanych projektów, 
które łączą proces edukacji, praktyki oraz rozwo-
ju, jest projekt Wspólnych Ram Szkoleniowych dla 
farmaceutów szpitalnych (CTF – Common Training 
Network). Jest to projekt stworzenia jednej, eu-
ropejskiej specjalizacji z farmacji szpitalnej, która 
byłaby honorowana w państwach członkowskich 
tego projektu. Możliwość tworzenia wspólnych ram 
szkoleniowych jest zapisana w prawie europejskim. 
Na tej podstawie EAHP opracowało program spe-
cjalizacji opisany w formie oczekiwanych efektów 
kształcenia. Każda z pozycji programu była ocenia-
na w międzynarodowym procesie przeprowadzo-
nym zgodnie z metodologią konsultacyjną Delphi. 
Już samo uczestnictwo w procesie konsultacyjnym 
pozwalało na pogłębienie swojej wiedzy, dyskusję 
z fachowcami z całej Europy oraz zyskanie innego 
spojrzenia na farmację szpitalną. Obecnie efekty 
pracy szerokiego grona ekspertów można poznać 
za pośrednictwem strony www.hospitalpharmacy.eu, 
która szczegółowo przedstawia program CTF. Pro-
jekt został przetłumaczony również na język polski 
i był prezentowany na konferencjach i szkoleniach 
skierowanych do polskich farmaceutów szpitalnych. 
Chętnych do otrzymania założeń w języku polskim 
zapraszam do kontaktu na eahppl@gmail.com.

W kwestiach naukowych, EAHP bardzo moc-
no angażuje się w program ochrony antybiotyków, 
prowadząc szkolenia i publikując w tym temacie. Co 
roku EAHP włącza się też w Europejski Dzień Wie-
dzy o Antybiotykach. EAHP publikuje także oficjalne 
stanowiska dotyczące farmakoterapii. Do najbar-
dziej gorących w obecnym czasie należy Stanowisko 
EAHP w sprawie leków biopodobnych.

Kolejnym polem działalności EAHP jest zagad-
nienie dystrybucji leków, a ściślej ujmując – braków 
lekowych. EAHP od 2013 roku prowadzi badania 
ankietowe z zakresu braków lekowych. Wyniki ankiet 
są publikowane i każdorazowo odbijają się szerokim 
echem w Europie. Wnioski z przeprowadzonych an-
kiet trafiają m.in. do Komisji Europejskiej i stanowią 
przyczynek do dyskusji o dostępności do leków na 
poziomie struktur zarządczych Unii Europejskiej.

EAHP pracuje też nad wieloma zagadnieniami 
dotyczącymi farmacji szpitalnej, m.in. rozwiązaniami 
mZdrowia i eZdrowia, robotyzacją czy weryfikacją 
autentyczności leków. W każdej z tych, jak rów-
nież w wielu innych dziedzinach EAHP przedstawia 
w Brukseli głos farmaceutów szpitalnych. EAHP jest 
też członkiem EMVO, gdzie podnosi specyfikę aptek 
szpitalnych w procesie serializacji nałożonym przez 
FMD.

Prezydentem EAHP w Polsce jest Przewod-
nicząca Komisji Aptek Szpitalnych NIA, pani mgr 
farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka. Aktualnie w ra-
mach Naczelnej Rady Aptekarskiej trwają prace nad 
doprecyzowaniem zasad współpracy, członkostwa 
i reprezentacji polskich farmaceutów szpitalnych 
w EAHP. W chwili obecnej wszystkich zaintereso-
wanych EAHP zapraszam do kontaktu pod adresem 
eahppl@gmail.com. ■

mgr farm. Marcin Bochniarz 6.11.2019 - Tytuł zawodowy farmaceuty podlega 
ochronie prawnej.

- „Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, 
tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie 
prawnej. W praktyce mogą się nim posługiwać wy-
łącznie osoby posiadające odpowiednie wykształ-
cenie i kwalifikacje zawodowe, (co najmniej pięcio-
letnie studia na kierunku farmacja, obejmujące, co 
najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową 
w aptece, uzyskany tytuł magistra farmacji). (…) 
Posługiwanie się tytułem zawodowym farmaceu-
ty przez osobę nieuprawioną naraża ją na odpo-
wiedzialność prawną, zgodnie bowiem z art. 61 § 
1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, 
„Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub sto-

pień (…), do których nie ma prawa, podlega karze 
grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”.

14.11.2019 - Prezes NRA określa priorytety w li-
ście do Parlamentarzystów.

- „Szanowni Państwo, w imieniu Naczelnej 
Rady Aptekarskiej mam zaszczyt złożyć serdeczne 
gratulacje z okazji objęcia mandatu Posła i Sena-
tora w wyborach parlamentarnych 2019. Wybór 
dokonany przez Polaków jest wyrazem najwyższe-
go poparcia i zaufania dla inicjatyw prowadzonych 
przez Państwa na rzecz polskiego społeczeństwa. 
Wyrażam głęboką nadzieję, że w ciągu najbliż-
szych 4 lat będziemy świadkami licznych działań 
zmierzających do uzdrowienia polskiego systemu 
opieki zdrowotnej. Wspólnym i najważniejszym 
celem przedstawicieli Parlamentu RP, administracji 
państwowej, a także samorządu aptekarskiego, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu polskich 
pacjentów. Kluczowym zadaniem jest zatem szyb-

►
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lemy terapeutyczne u chorych na cukrzycę typu 2 
współistniejącą z innymi chorobami”.

Zapowiedź. 7 grudnia odbędzie się VIII Spra-
wozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Łodzi.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

14 listopada opublikowano wpis dotyczący 
decyzji GIF w sprawie decyzji o wydaniu zezwolenia 
na prowadzenie apteki na „dziurę w ziemi”.

14 listopada opublikowano wpis „Kalkulator 
E-recepty”, w którym napisano - „Aby ułatwić Pań-
stwu realizację e-recept po 7 września br. stworzy-
liśmy kalkulator wspomagający stosowanie art. 96a 
ust. 7a ustawy Prawo farmaceutyczne. Kalkulator 
e-recepty wylicza ilość leku, jaką można wydać pa-
cjentowi, zgodnie z ww. wytycznymi ministerstwa 
zdrowia (na chwilę obecną celem była integracja 
kalkulatora z programem aptecznym i systemem 
e-recepty. W obliczeniach mogą wystąpić jeszcze 
błędy, które niezwłocznie poprawimy). Obecnie 
przedstawiamy wersję testową kalkulatora, a wszel-
kie uwagi oraz zauważone błędy prosimy przesyłać 
na adres: katowice@oia.pl”

18 listopada opublikowano wpis „VIII Okrę-
gowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy 
Śląskiej Izby Aptekarskiej - Wisła - 16-17 listopada 
2019 r.” Dr n. farm. Mikołaj Konstanty został wy-
brany na funkcję prezesa Rady VIII kadencji Śląskiej 
Izby Aptekarskiej.

25 listopada opublikowano „Komentarz 
do rozporządzenia MZ w sprawie środków odu-
rzających” autorstwa dr Piotra Brukiewicza.

Zapowiedź. 12 grudnia odbędzie się w Ka-
towicach szkolenie z tematyki e-Recepty.

►

►

kie dokończenie prac nad niezbędnymi zmianami, 
aby system ochrony zdrowia spełniał swoje zadania 
i działał efektywnie”.

- „Wśród projektów, które należy określić 
jako priorytetowe należy wymienić między 
innymi:

1) Dokończenie prac nad projektem ustawy o za-
wodzie farmaceuty – regulacji umożliwiającej 
wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycz-
nej, obejmującej dodatkowe usługi na rzecz 
milionów pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), 
a także wprowadzenie kompleksowej regulacji 
w zakresie zasad wykonywania zawodu far-
maceuty oraz ułatwienie organom samorzą-
dowym realizacji ich podstawowego zadania, 
wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji RP, 
tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należy-
tym wykonywaniem tego zawodu w granicach 
interesu publicznego i jego ochrony;

2) Rozwiązanie problemu braku dostępności le-
ków w polskich aptekach. Trudności w dostę-
pie do wielu produktów leczniczych powodują 
niepokój wśród pacjentów – zamiast poświę-
cić czas na realizację zaleceń lekarskich, mar-
nują go na poszukiwaniu leków, które w wielu 
przypadkach są niedostępne. Dłuższe utrzy-
mywanie takiego stanu powoduje, że apteki 
nie mogą realizować swojego najważniejszego 
obowiązku, jakim jest zaspokajanie potrzeb 
lekowych pacjentów;

3) Ograniczenie formalizmu pracy farmaceu-
tów w aptekach – wypracowanie rozwiązań 
upraszczających zasady realizacji e-recept, 
których użycie będzie obowiązkowe już 
od 1 stycznia 2020 r.

4) Nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne, ograniczającą liczne 
patologie rynkowe, związane z omijaniem 
przez pewne podmioty przepisów tej usta-
wy (m.in. naruszanie przepisów antykoncen-
tracyjnych, przejmowanie aptek w sposób 

sprzeczny z prawem), co utrudnia funkcjono-
wanie na rynku aptekom przestrzegającym 
ustalonych zasad.

Powyższe zadania związane z ochroną zdro-
wia publicznego mają szczególne znaczenie spo-
łeczne, ponieważ wiążą się z takimi wartościami jak 
życie człowieka, czy choćby równy i sprawiedliwy 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Liczę na to, że samorząd aptekarski będzie 
mógł spełniać rolę ważnego partnera i doradcy, 
szczególnie w przypadku prac nad rozwiązaniami 
i projektami dotyczącymi systemu ochrony zdrowia 
oraz rynku farmaceutycznego.

Jako organizacja skupiająca i reprezentująca 
ok. 30 tys. farmaceutów z całej Polski deklarujemy 
gotowość do współpracy oraz chęć dzielenia się 
naszą wiedzą i doświadczeniem.”

19.11.2019 - IV Puchar Polski Farmaceutów 
w narciarstwie alpejskim.

- „Zapraszamy Państwa do udziału w IV Pu-
charze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpej-
skim, który odbędzie się w Istebnej 18 stycznia 
2020 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba 
Aptekarska oraz HURTAP.

Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba 
Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej 
integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, 
dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej 
i przyjaciół farmacji”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

 2 listopada opublikowano komunikat „Ma-
teriał na tablicę informacyjną w aptece. Informacja 
dotycząca zasad realizacji e-recept”, w którym poin-
formowano, że Łódzki Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia przekazał do wykorzysta-
nia informację dotyczącą zasad realizacji e-recept. 
Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do 
umieszczenia tej informacji w aptece w widocznym 
i łatwo dostępnym miejscu”. 

 8 listopada opublikowano Wyjaśnienia NFZ 
w sprawie należnego pacjentowi prawa do świad-
czenia refundacyjnego w zakresie jednoskładniko-
wego leku recepturowego.

 18 listopada opublikowano wpis dotyczący 
akcji charytatywnej „Podziel się Wigilią”. Poseł Mał-
gorzata Niemczyk zaprosiła farmaceutów, członków 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi do przystą-
pienia do akcji charytatywnej organizowanej po raz 
ósmy przez Fundację Małgorzaty Niemczyk.

Zapowiedź. Rozpoczęły się zapisy uczestników 
chcących wziąć udział w biegu Recepta Na Zdrowie 
na dystansie 10 kilometrów, organizowanego we 
współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. 
Bieg odbędzie się w sobotę 13 czerwca 2020 roku. 
Trasa biegu została wyznaczona w przepięknym le-
sie łagiewnickim w Łodzi. Bieg ma kategorię Open, 
co oznacza, że udział w biegu wziąć może każdy 
chętny. Współorganizatorem i promotorem biegu 
jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.

Zapowiedź. 4 grudnia 2019 roku odbędzie się 
w Łodzi konferencja naukowa organizowana przez 
Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych wspól-
nie z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi pn. “Prob-

mailto:katowice@oia.pl
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►
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W WARSZAWIE

 30 listopada 2019 r. odbył się w Warszawie 
XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warsza-
wie. Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA 
w Warszawie został wybrany mgr farm. Michał By-
liniak.

 Zapowiedź. 7 i 8 grudnia odbędą się w War-
szawie szkolenia „Astma i POChP – profesjonalne 
wsparcie pacjenta w aptece”. Za ukończenie szko-
lenia można uzyskać 8 punktów edukacyjnych (tzw. 
„miękkich”).

 Zapowiedź. 9 grudnia odbędzie się w War-
szawie świąteczne spotkanie farmaceutów szpital-
nych połączone ze szkoleniem. 

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA

15 listopada. Wpis zachęcający do włączenia 
się w zbiórkę na rzecz dzieci - pacjentów SPZOZ 
„Zdroje” w Szczecinie.

Zapowiedź. 7 grudnia odbędzie się XXIV Okrę-
gowy Zjazd Aptekarzy o charakterze Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Zachodniopomorskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Szczecinie

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

 Zapowiedź. 7 grudnia odbędzie się XXVI 
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Far-
maceutów GOIA.

Zapowiedź. 14 grudnia odbędzie się w Gdań-
sku adwentowy dzień skupienia i opłatek. Spotkanie 
organizuje Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archi-
diecezji Gdańskiej.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W OLSZTYNIE

 23 listopada odbył się XXVIII Sprawozdaw-
czo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Prezesem Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej została mgr farm. Magda-
lena Stankiewicz.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W BIAŁYMSTOKU

17 listopada odbył się Sprawozdawczo-Wy-
borczy Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Białymstoku. Na funkcję prezesa ORA 
w Białymstoku wybrano mgr farm. Tomasza Sawi-
ckiego.

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

23 listopada odbył się w Lublinie 
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Aptekarzy Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Zjazd wybrał dr hab. n. farmaceutycznych Tomasza 
Baja na funkcję prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej. 

30 listopada odbyło się w Lublinie Szkolenie 
dla farmaceutów „Farmakoterapia chorób jamy 
ustnej, krtani, gardła, nosa i ucha”.

PODKARPACKA OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA

10 października odbył się VIII Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy POIA. Na funkcję prezesa Pod-
karpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wybrano 
mgr farm. Marcina Bochniarza.

Zapowiedź. 19 grudnia odbędzie się w Rze-
szowie szkolenie praktyczne dla farmaceutów 
szpitalnych – „Farmacja kliniczna: Jak zacząć?”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

 29 listopada-1 grudnia odbył się Sprawo-
zdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Krakowie. Na funkcję prezesa 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie wybrano 
mgr farm. Elżbietę Rząsę-Duran.

Zapowiedź. 13 grudnia odbędzie się w Mu-
zeum Farmacji w Krakowie VIII Konkurs Nalewek 
Własnej Receptury.

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA

9 listopada odbył się w Poznaniu VIII Sprawo-
zdawczo-Wyborczy Zjazd Aptekarzy Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Prezesem Wielkopol-
skiej Okręgowej Rady Aptekarskiej ponownie została 
mgr farm. Alina Górecka.

21 listopada opublikowano trzeci w tym roku 
numer „Farmacji Wielkopolskiej” (nr 3/2019) – cza-
sopisma wydawanego przez Wielkopolską Okręgo-
wą Izbę Aptekarską.

29 listopada odbył się w Poznaniu wieczór 
autorski dr Hanny Cytryńskiej.

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

 27 listopada prezes Dolnośląskiej Rady Ap-
tekarskiej, mgr farm. Paweł Łukasiński został wy-
brany na Przewodniczącego Forum Samorządów 
Zaufania Publicznego.

Zapowiedź. 7 grudnia odbędzie się VIII Okrę-
gowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.



Panorama samorząduPanorama samorządu

54 55Aptekarz Polski, 159 (137e) listopad 2019Aptekarz Polski, 159 (137e) listopad 2019

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

 20 listopada odbył się VIII Sprawozdawczo-
-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy Kieleckiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Prezesem Okręgowej 
Rady Aptekarskiej został ponownie wybrany mgr 
farm. Robert Gocał.

POMORSKO-KUJAWSKA OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź. 7 grudnia 2019 r. odbędzie się VIII 
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delega-
tów Pomorsko-Kujawskiej OIA w Bydgoszczy.

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

30 listopada odbył się Sprawozdawczo-Wy-
borczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy Opolskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej. Prezesem Okręgowej Rady 
Aptekarskiej został ponownie wybrany mgr farm. 
Marek Tomków.

CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź. 7 grudnia odbędzie się Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Częstochowskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

 18 listopada odbył się VIII Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy LOIA. Zjazd 
powołał na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Ap-
tekarskiej w Zielonej Górze mgr farm. Darię Wielo-
górską-Rutkę.

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

23 listopada odbył się Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Prezesem Okręgowej rady Aptekarskiej na VIII ka-
dencję została ponownie wybrana mgr farm. Mag-
dalena Baścik.

►

►

KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

 17 listopada br. odbył się XXVI Sprawozdaw-
czo-Wyborczy Zjazd Aptekarzy Kaliskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej. Prezesem Kaliskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej ponownie został mgr farm. Ja-
rosław Tuzikiewicz,

ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA

23 listopada 2019 r. odbył się XXXIV Okręgo-
wy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy ŚOIA 
w Koszalinie. Prezesem Rady Środkowopomorskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie na VIII ka-
dencję została wybrana mgr farm. Justyna Korzelska.

 

W tej rubryce powtarzamy w całości lub w części wybrane Aktualności, które publikowaliśmy  
w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl 

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl

BisAktualności

Wpis z dnia 7.11

Komunikat dotyczący adresów 
e-mail lub ePUAP podmiotów 

kontrolowanych.

‑ „NFZ opublikowano komunikat przypomina-
jący, że „zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustawy 
dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399) w 
terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w 
rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm. 14) i apteki 
są obowiązani do przekazania Narodowemu Fundu-
szowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektro-
nicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, 
na który będzie doręczania korespondencja w celu 
realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 
173 ustawy”.

‑ „Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 
wypełnienie ww. obowiązku w stosunku do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w podany powyżej sposób 
będzie traktowane jako wypełnienie przedmiotowe-
go obowiązku również w stosunku do ministra właś-
ciwego do spraw zdrowia”
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►

►

strony zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom 
środków farmaceutycznych na środowisko, a z dru-
giej strony zapewnić dostęp do bezpiecznych i sku-
tecznych leków.

Komisja Europejska wkazuje sześć obszarów 
działania dotyczących wszystkich etapów cyklu ży-
cia leków, zarówno dla farmaceutyków dla ludzi, jak 
i weterynaryjnych, w których można wprowadzić 
ulepszenia. Obszary, które są najbardziej istotne dla 
europejskiego sektora farmaceutycznego, zostały 
omówione w dokumencie „Stanowisko PGEU w spra-
wie farmaceutyków w środowisku”.

Wpis z dnia 15.11

List prezes NRA do 
parlamentarzystów.

‑ „Szanowni Państwo, (…) wspólnym i najważ-
niejszym celem przedstawicieli Parlamentu RP, ad-
ministracji państwowej, a także samorządu aptekar-
skiego, jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu 
polskich pacjentów. Kluczowym zadaniem jest zatem 
szybkie dokończenie prac nad niezbędnymi zmiana-
mi, aby system ochrony zdrowia spełniał swoje za-
dania i działał efektywnie. Wśród projektów, które 
należy określić jako priorytetowe należy wymienić 
między innymi:

1) Dokończenie prac nad projektem ustawy 
o zawodzie farmaceuty – regulacji umożliwiającej 
wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, 
obejmującej dodatkowe usługi na rzecz milionów 
pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), a także wprowa-
dzenie kompleksowej regulacji w zakresie zasad wy-
konywania zawodu farmaceuty oraz ułatwienie or-
ganom samorządowym realizacji ich podstawowego 
zadania, wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji 
RP, tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należy-
tym wykonywaniem tego zawodu w granicach inte-
resu publicznego i jego ochrony;

2) Rozwiązanie problemu braku dostępności 
leków w polskich aptekach. Trudności w dostępie 
do wielu produktów leczniczych powodują niepokój 
wśród pacjentów – zamiast poświęcić czas na reali-
zację zaleceń lekarskich, marnują go na poszukiwa-
niu leków, które w wielu przypadkach są niedostęp-

ne. Dłuższe utrzymywanie takiego stanu powoduje, 
że apteki nie mogą realizować swojego najważniej-
szego obowiązku, jakim jest zaspokajanie potrzeb 
lekowych pacjentów;

3) Ograniczenie formalizmu pracy farmaceu-
tów w aptekach – wypracowanie rozwiązań uprasz-
czających zasady realizacji e‑recept, których użycie 
będzie obowiązkowe już od 1 stycznia 2020 r.

4) Nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne, ograniczającą liczne pato-
logie rynkowe, związane z omijaniem przez pewne 
podmioty przepisów tej ustawy (m.in. naruszanie 
przepisów antykoncentracyjnych, przejmowanie ap-
tek w sposób sprzeczny z prawem), co utrudnia funk-
cjonowanie na rynku aptekom przestrzegającym 
ustalonych zasad”.

Wpis z dnia 18.11

EMA o narastającej oporności 
drobnoustrojów na antybiotyki.

‑ „Narastanie oporności drobnoustrojów na 
antybiotyki to globalny problemem zdrowia publicz-
nego, który zagraża skutecznemu leczeniu chorób 
zakaźnych. Walka z tym zagrożeniem, szczególnie 
opornością na antybiotyki, ma wysoki priorytet dla 
Europejskiej Agencji Leków (EMA).”.

Wpis z dnia 21.11

 „Palenie to nie tylko rak płuca”. 
21 listopada obchodzimy Światowy 

Dzień Rzucania Palenia.

‑ „Każdy wypalony papieros kosztuje 11 minut 
naszego życia, palacze żyją od 10 do 15 lat krócej. 
Palenie jest przyczyną nie tylko raka płuca, ale także 
nerek, pęcherza, żołądka, szyjki macicy, jelita grube-
go oraz wielu nowotworów głowy i szyi.[1] Powodu-
je także szereg innych chorób oraz osłabia system 
odpornościowy organizmu. 21 listopada obchodzi-
my Światowy Dzień Rzucania Palenia – może warto 
przestać palić chociaż na jeden dzień?

Zerwanie z nałogiem się opłaca. 

Palenie wyrobów tytoniowych to główna przy-
czyna raka płuca, nerek, pęcherza moczowego oraz 
wielu nowotworów głowy i szyi, ale także ważny 
czynnik ryzyka dla innych nowotworów, np. raka żo-
łądka czy raka szyjki macicy.1 Jeden papieros to oko-
ło 7 tysięcy substancji chemicznych, w tym aż ponad 
70 jest silnie rakotwórczych. Według badań, ponad 
14 milionów Polaków narażonych jest na bierne 
wdychanie dymu tytoniowego, z czego około 2 000 
osób umiera, chociaż same nigdy nie paliły”.

Wpis z dnia 21.11

Nowy numer „Farmacji 
Wielkopolskiej”.

‑ „Ukazał się kolejny, trzeci w tym roku, numer 
„Farmacji Wielkopolskiej” (nr 3/2019) – czasopisma 
wydawanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę 
Aptekarską. Kwartalnik dostępny jest w wersji elek-
tronicznej na stronach internetowych www.woia.pl 
oraz www.farmacjawielkopolska.pl.”.

Wpis z dnia 22.11

W Polsce każdego dnia co najmniej 
3 osoby dowiadują się, że są 

zakażone HIV.

‑ „22 listopada rozpoczyna się Europejski Ty-
dzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim dzia-
łania edukacyjno‑informacyjne Krajowego Centrum 
ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Mu-
siał, a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do 
testowania się w kierunku zakażenia HIV.

1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. 
w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba 
nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w 
naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli 
od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 
24 303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3 692 
osób i odnotowano 1 418 zgonów. Codziennie w Pol-
sce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakaże-
niu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi 
drogą kontaktów seksualnych”

Wpis z dnia 8.11

Wykaz produktów leczniczych 
zagrożonych brakiem dostępności 

na dzień 15.11.2019.

‑ „W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 
(poz. 94/2019) opublikowano obwieszczenie w spra-
wie wykazu produktów leczniczych, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 
dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
ustalony na dzień 15 listopada 2019 roku. 

Wykaz zawiera 416 pozycji”.

Wpis z dnia 12.11

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
środków odurzających, substancji 
psychotropowych i prekursorów 

kategorii 1.

‑ „W Dzienniku Ustaw (poz.2165) opubliko-
wano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 
października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie środków odurzających, substancji psycho-
tropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów za-
wierających te środki lub substancje. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia”.

Wpis z dnia 14.11

PGEU na temat wpływu leków na 
środowisko.

‑ „Farmaceuci podzielają rosnące obawy do-
tyczące negatywnego wpływu farmaceutyków na 
środowisko, a w konsekwencji na zdrowie publiczne. 

Ochrona środowiska przyczynia się do ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa przyszłych pokoleń, jedno-
cześnie leki odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu 
wysokiego poziomu zdrowia publicznego. Należy 
osiągnąć właściwą równowagę między zwiększoną 
świadomością, a odpowiednią strategią, aby z jednej 

http://www.aptekarzpolski.pl/2019/11/palenie-to-nie-tylko-rak-pluca-21-listopada-obchodzimy-swiatowy-dzien-rzucania-palenia/#_ftn1
http://www.woia.pl
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► Wpis z dnia 21.10

Pierwsza szczepionka przeciwko 
wirusowi Ebola dopuszczona do 

obrotu.

‑ „Komitet Europejskiej Agencji Leków zareko-
mendował przyznanie warunkowego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej dla leku 
Ervebo (rVSVΔG‑ZEBOV‑GP), pierwszej szczepionki 
do czynnej immunizacji osób w wieku 18 lat i star-
szych zagrożonych zakażeniem wirusem Ebola.”.

Wpis z dnia 22.10

Rozporządzenie MZ w sprawie 
OWU na realizację recept.

‑ „W Dzienniku Ustaw (poz.1971/2019, z dnia 
16.10.2019 r.) opublikowano rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
umów na realizację recept oraz ramowego wzoru 
umowy na realizację recept”. 

Wpis z dnia 26.11

Reklamy suplementów pod 
nadzorem.

‑ „27 listopada organizacje zrzeszające produ-
centów suplementów diety oraz nadawcy telewizyj-
ni podpisały porozumienie w sprawie samoregulacji 
zasad rozpowszechniania reklam tych produktów.

Od stycznia w telewizyjnych reklamach suple-
mentów diety szykują się duże zmiany. Suplemen-
tów diety nie będą mogli reklamować , fizjoterapeuci 
czy farmaceuci. Nie będą także kręcone w gabine-
tach lekarskich oraz aptekach. Ponadto reklamy su-
plementów będą musiały być opatrzone specjalną 
informacją, iż nie jest to produkt leczniczy”.

Wpis z dnia 28.11

Ministerstwo Zdrowia w sprawie 
błędnego oznaczenia kodów EAN 

na recepcie oraz pomniejszanie 
ilości wydawanego leku przy 

częściowej realizacji e-recepty.

‑ „Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazały się 
dwa komunikaty dotyczące realizacji e‑recept. MZ 
poinformowało, że wskazanie przez osobę wysta-
wiającą e‑receptę błędnego kodu EAN – przy jedno-
czesnym prawidłowym oznaczeniu na e‑recepcie in-
nych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu 
leczniczego, środka spożywczego specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i 
wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji 
takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przy-
kładowo, jeżeli lekarz wskaże na e‑recepcie prawid-
łowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN 
dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może 
wydać lek za odpłatnością 30%.

W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-
‑recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą 
kodem EAN można wydać lek zgodnie z ordynacją 
wpisaną w części wizualnej e‑recepty – o ile ozna-
czenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależ-
nie od tego co wynika ze wskazanego w części tech-
nicznej e-recepty kodu EAN.

W takim przypadku, prawidłowego oznacze-
nia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji 
Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go lub wyrób medyczny”.

‑ „Natomiast w sprawie dotyczącej realizacji 
recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej 
wystawienia albo naniesionej na recepcie daty re-
alizacji „od dnia”, poinformowano, że w przypadku 
gdy e‑recepta realizowana jest w częściach, to po-
mniejszenie ilości wydawanego produktu lecznicze-
go, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niesto-
sowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej 
częściowej realizacji e‑recepty”.

Rynek apteczny w październiku 2019 r. zanotował sprzedaż na po-
ziomie 3 437.2 mln PLN. Jest to więcej o 257.5 mln PLN niż w analogicz-
nym okresie 2018 roku (+8.1%). Natomiast w porównaniu do września 
2019 wartość sprzedaży wzrosła o 366.4 mln PLN (+11.9%). 

 wyżej niż rok wcześniej (+8,1%) 

 wzrost względem września 2019 r.
(+11,9%)

Statystyczna apteka

Informacja dla Aptekarza Polskiego

Rynek apteczny  
w październiku 2019 r.

W październiku 2019 r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 245.5 tys. PLN. Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była o 29.5 tys. 
PLN większa od wartości w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. W porównaniu do września 2019 
wartość sprzedaży statystycznej apteki zwiększyła 
się o 27 tys. PLN. 

 Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w październiku 2019 r. wyniosła 21.9 
PLN. W porównaniu do października 2018 r. śred-
nia cena wzrosła o 3.5%, a wobec poprzedniego 
miesiąca była wyższa o 1.4%. Z monitorowanych 
segmentów największy procentowy wzrost cen 
względem poprzedniego roku miał miejsce w seg-
mencie sprzedaży odręcznej (+4.6%) i segmencie 
leków pełnopłatnych (+4.2%). 

►

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/D2019000197101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/D2019000197101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/D2019000197101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/D2019000197101.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/D2019000197101.pdf
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Mar ża  aptec zna 
w październiku wynio-
sła 24.8% i spadła o 0.9% 
w porównaniu z analogicz-
nym okresem poprzednie-
go roku. Względem wrześ-
nia 2019 marża zmniejszyła 
się o 0.5 pp.

W październiku 2019 r. 
statystyczną aptekę odwie-
dziło średnio 4 340 pacjen-
tów. To o 8.2% więcej niż 
w analogicznym okresie 
2018 r. W porównaniu do 
poprzedniego miesiąca 
liczba pacjentów wzrosła 
o 9.6%. 

Średnia wartość sprze-
daży przypadająca na pa-
cjenta wyniosła w paździer-
niku 2019 r. 56.6 PLN i była 
o 5.0% wyższa niż w paź-
dzierniku 2018 roku (53.9 
PLN). Natomiast względem 
września 2019 (55.2 PLN) 
wartość ta wzrosła o 2.5%.

Udzia ł  refundacj i 
w średniej wartości sprze-
daży na pacjenta w paź-
dzierniku 2019 r. wyniósł 
25.6% i był wyższy o 0.8 
pp. w porównaniu do po-
przedniego miesiąca oraz 
o 0.5 pp. niższy niż w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku. Średnia zapłata 
pacjenta w odniesieniu do 
całkowitej ceny w paździer-
niku wynosiła 74.4%, w po-
równaniu do października 
ubiegłego roku była wyższa 
o 0.7%. ■

Pacjent

PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omni-
bus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie 
aptecznym podczas sprzedaży produktu. 

 

Kluczowe segmenty rynku paź.19 wrz.19 zmiana trend paź.19 paź.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 1 170.6     1 012.7            157.9 15.6% 1 170.6     1 123.2     47.4 4.2%
Leki pełnopłatne (Rx) 781.1         676.5                104.5 15.5% 781.1         691.7         89.4 12.9%
Sprzedaż odręczna (OTC) 1 458.1     1 358.4            99.8 7.3% 1 458.1     1 339.9     118.2 8.8%
Całkowita sprzedaż 3 437.2     3 070.8            366.4 11.9% 3 437.2     3 179.7     257.5 8.1%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta

 

Kluczowe segmenty rynku paź.19 wrz.19 zmiana trend paź.19 paź.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 83.6           72.1                  11.5 16.0% 83.6 76.3 7.3 9.6%
Leki pełnopłatne (Rx) 55.8           48.1                  7.6 15.9% 55.8 47.0 8.8 18.7%
Sprzedaż odręczna (OTC) 104.1         96.7                  7.5 7.8% 104.1 91.0 13.1 14.4%
Całkowita sprzedaż 245.5        218.5               27.0 12.4% 245.5 216.0 29.5 13.7%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki

 

Kluczowe segmenty rynku paź.19 wrz.19 zmiana trend paź.19 paź.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 28.7 28.4 0.3 1.1% 28.7 28.3 0.4 1.4%
Leki pełnopłatne (Rx) 27.0 26.8 0.1 0.5% 27.0 25.9 1.1 4.2%
Sprzedaż odręczna (OTC) 16.8 16.8 0.0 0.1% 16.8 16.0 0.7 4.6%
Całkowita sprzedaż 21.9 21.6 0.3 1.4% 21.9 21.2 0.7 3.5%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania

 

Kluczowe segmenty rynku paź.19 wrz.19 zmiana trend paź.19 paź.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 19.0% 21.2% -2.3% -10.6% 19.0% 18.7% 0.3% 1.6%
Leki pełnopłatne (Rx) 21.4% 23.1% -1.7% -7.2% 21.4% 22.2% -0.8% -3.6%
Sprzedaż odręczna (OTC) 29.3% 27.5% 1.8% 6.5% 29.3% 29.9% -0.6% -2.1%
Całkowita sprzedaż 24.8% 25.3% -0.5% -2.2% 24.8% 25.0% -0.2% -0.9%

Statystyczna apteka Średnia marża

 

Kluczowe segmenty rynku paź.19 wrz.19 zmiana trend paź.19 paź.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 890            760                   130 17.1% 890            800            90 11.3%
Leki pełnopłatne (Rx) 920            790                   130.0 16.5% 920            830            90 10.8%
Sprzedaż odręczna (OTC) 3 560         3 290                270 8.2% 3 560         3 330         230 6.9%
Całkowita sprzedaż 4 340         3 960                380 9.6% 4 340         4 010         330 8.2%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów

 

paź.19 wrz.19 zmiana trend paź.19 paź.18 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 56.6           55.2                  1.4 2.5% 56.6           53.9           2.7 5.0%
Zapłata przez pacjenta 42.1           41.5                  0.6 1.5% 42.1           39.8           2.3 5.7%
Dopłata refundatora 14.5           13.7                  0.8 5.7% 14.5           14.1           0.4 3.0%
Zapłata przez pacjenta % 74.4% 75.1% -0.8% -1.0% 74.4% 73.9% 0.5% 0.7%
Dopłata refundatora % 25.6% 24.9% 0.8% 3.1% 25.6% 26.1% -0.5% -1.9%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta

Nowe rejestracje PL

Październik 2019
W październiku 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 60 pozwoleń na dopuszczenie 
produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów 
leczniczych obejmują 29 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfika-
cji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych 
rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas 
ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, 
kategorie dostępności, numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej – GTIN [Global Trade Item 
Number]), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/
produkty-lecznicze/2019 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu w październiku 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 12 listopada 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Omeprazole: Inhipep (Orion) to 25. zarejestrowana 
marka omeprazolu. W postaci doustnej na rynek 
wprowadzono 22 marki: Bioprazol i od maja 2009 
Bioprazol Bio oraz od maja 2014 Bioprazol Bio Max 
(Biofarm), Gasec Gastrocaps (Teva), Helicid i od 
marca 2012 Helicid Forte (Zentiva), Losec (Astra-
Zeneca; lek oryginalny), Ortanol (Sandoz; lek za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Omar), Ortanol 
Max i Ortanol Plus (Sandoz), Polprazol (Polpharma) 
i od stycznia 2010 Polprazol Acidcontrol (Polphar-
ma; zmiana nazwy z Polprazol dla dawki 10 mg) 
oraz od maja 2009 Polprazol PPH (Polpharma), 
Prazol (Adamed), od lipca 2007 Loseprazol (Pro.
Med.CS), od sierpnia 2008 Progastim (Recordati), 
od grudnia 2008 Agastin (Exeltis; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Omolin), od grudnia 

2010 Piastprazol (Labormed), od lutego 2011 Ultop 
(Krka), od marca 2012 Heligen (Mylan), od czerwca 
2012 Goprazol (S-Lab; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Polpharma pod nazwą Polprazol 
PPH), od września 2012 Omeprazolum 123ratio (lek 
wprowadzony na rynek od maja 2009 pod nazwą 
Tulzol, następnie zmiana nazwy na Omeprazolum 
123ratio), od maja 2013 Omeprazole Genoptim 
(Synoptis; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Groprazol przez Polfę Grodzisk, któremu zmieniono 
nazwę na Omeprazol APPH, następnie wprowadzo-
no na rynek od maja 2011 pod nazwą Omeprazole 
Phargem, po czym zmieniono nazwę na Omepra-
zole Genoptim), od stycznia 2014 Polprazol Max 
(Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Omeprazol Medana, z kolei zmiana nazwy na 
Polprazol Optima, a następnie na Polprazol Max), 
od marca 2014 Ventazol (Exeltis; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Omeprazol Quisisana), 
od lipca 2014 Omeprazol Aurobindo, od kwietnia 
2015 Helicid Control (Zentiva), od stycznia 2016 
Omeprazol Farmax (Neuraxpharm Bohemia), od 
kwietnia 2016 Goprazol Max (S-Lab), od maja 2016 

►

►

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2018

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
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►

Omeprazole Genoptim SPH (Synoptis), od sierp-
nia 2016 Prenome (Mercapharm) i od lutego 2018 
Bioprazol Bio Control (Biofarm; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omepraz Bio).
Spośród nich bez recepty dostępnych jest 11 leków: 
Bioprazol Bio, Bioprazol Bio Control, Bioprazol Bio 
Max, Goprazol Max, Helicid Control, Omeprazole 
Genoptim SPH, Ortanol, Ortanol Max, Piastprazol, 
Polprazol Acidcontrol, Polprazol Max.
Do sprzedaży wprowadzono także 3 marki prepa-
ratów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), od listopada 
2009 Polprazol (Polpharma) i od czerwca 2014 
Omeprazol Mylan.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Heligen Neo 
(Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omeplis), Omeprazole Mercapharm, Omar Max 
(Sandoz), Omeprazol Biofarm.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Bostomac (Chemo 
Iberica), Controzil (Dr. Max), Nozer (Ranbaxy; lek 
był obecny na rynku od stycznia 2015), Omeprazol 
Dr. Max, Omeprazol Generics (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omeprazole Jenson), Ome-
prazol Stada.

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BA – Pochodne 
biguanidu

Metformin: Metformin XR Genoptim (Synoptis) to 
17. zarejestrowana marka metforminy. Na rynku 
pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage 
XR (Merck Santé), Metfogamma (Wörwag), Metfor-
max (Teva), Metformin Galena, Metifor (Polfarmex), 
Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic 
(Polpharma), od maja 2010 Metformin Bluefish, od 
sierpnia 2010 Etform (Sandoz), od września 2010 
Avamina (Bioton), od grudnia 2015 Metformin Vita-
balans, od czerwca 2018 Symformin XR (Symphar; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metfor-
min XR SymPhar) i od sierpnia 2019 Avamina SR 
(Bioton).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Formetic SR (Polpharma), Lyomet SR (Generic 
Partners; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Metformin SR Actavis), Meladine SR (Accord He-
althcare), Metcrean (Synoptis), Siofor XR (Berlin-
-Chemie), Sophamet (Sopharma).

A11 – Witaminy;
A11D – Witamina B1 bez dodatku innych sub-
stancji oraz jej połączenia z witaminami B6 
i B12; A11DA – Witamina B1, bez dodatków

Benfotiamine: Tiavella i Tiavella forte (G.L. Phar-
ma) to 2. zarejestrowana marka benfotiaminy. Do 
sprzedaży wprowadzono Benfogamma (Wörwag) 
i od kwietnia 2018 Benfogamma Forte (Wörwag; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Mono-
BenfoWit).

A11H/A11HA – Preparaty innych pojedyn-
czych witamin

Biotin: Biotylek (Hasco-Lek) w dawce 5 mg i Bio-
tylek Max (Hasco-Lek) w dawce 10 mg to 3. zare-
jestrowana marka produktów leczniczych zawie-
rających biotynę. Na rynek wprowadzono 2 marki: 
od lipca 2009 Biotebal (Polfa Warszawa) oraz od 
czerwca 2019 Biotynox i Biotynox Forte (Biofarm).
Do sprzedaży zostały wprowadzone także suple-
menty diety zawierające biotynę – obecnie dostęp-
ne na rynku: Activlab Pharma Biotyna Forte 10 mg 
Activlab Pharma (Regis), Apteo Biotyna (Synoptis), 
Biotyna (Avet Pharma), Biotyna 300 mcg (Walmark), 
Biotyna Multieffect (Puwer), Extrabiotin (Aflofarm), 
Monobiotin 5 mg (Natur Produkt Pharma), Protego 
Biotyna 2,5 mg i Protego Biotyna 5 mg (Salvum 
Lab), Vitter Blue Biotyna piękne włosy (Diagnosis) 
i Zdrovit H Biotyna (Natur Produkt Pharma).

A11J – Inne preparaty witamin w połącze-
niach; A11JB – Witaminy z minerałami

Magnesium+pyridoxine: Magnefar B6 Bio (Bio-
farm) i Magnefar B6 Forte (Biofarm) to 9. zareje-
strowana marka produktów leczniczych o podanym 
składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek: Asmag 
B6 (Farmapol; lek wprowadzony pierwotnie pod na-
zwą Asmag B), Filomag B6 (Filofarm), Laktomag B6 
(Amara), Maglek B6 (Lekam), Magne-B6 (Sanofi 
Aventis), Magnez + Wit. B6 Biofarm (poprzednia 
nazwa, pod którą preparat znajdował się na ryn-
ku: Magnefar B6 – wprowadzony ponownie w roku 
2010 jako suplement diety), Magvit B6 (Angelini), 
Slow-Mag B6 (Curtis Healthcare), od listopada 2017 
Magne B6 Forte (Sanofi Aventis; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Magne B6 Active) oraz 
od października 2019 Magnefar B6 Bio (Biofarm) 
i Magnefar B6 Forte (Biofarm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: syrop Magsolvit B6 

►
(Galenus; lek był obecny na rynku), Suplemag B6 
(Polfa Warszawa; lek był obecny na rynku).

A12 – Preparaty minerałów; A12A/A12AA – 
Wapń

Calcium: Calcium Gluconate S.MED (S.MED.) 
roztwór do wstrzykiwań zawierający glukonian 
wapnia to 11. zarejestrowany wapniowy produkt 
leczniczy. Jako produkty lecznicze do sprzedaży 
wprowadzono: iniekcje Calcium chloratum WZF 
(Polfa Warszawa) oraz syropy Calcium Aflofarm 
(2 smaki), Calcium Polfarmex (3 smaki), Calcium 
Hasco (Hasco-Lek; 4 smaki), Calcium Hasco Al-
lergy (Hasco-Lek; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Calcium Hasco bez sztucznych barwników 
i substancji smakowych), Sanosvit Calcium (Take-
da), a także tabletki Calcium gluconicum Farmapol, 
tabletki musujące Calcium-Sandoz Forte i kapsułki 
Calperos (Teva). Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
roztwory do infuzji: Calcium chloride Demo i Calre-
cia (Fresenius Medical Care).

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Factor VIII inhibitor bypassing activity: FEIBA NF 
(Shire) dawka 500 j. w nowej wersji opakowania to 
rozszerzenie względem opakowania wprowadzo-
nego wcześniej.
Lek jest wskazany do leczenia i zapobiegania: 
krwawieniom u pacjentów z hemofilią A powikłaną 
obecnością inhibitora czynnika VIII; krwawieniom 
u pacjentów z hemofilią B powikłaną obecnością 
inhibitora czynnika IX; krwawieniom u osób niecier-
piących na hemofilię, lecz posiadających nabyte in-
hibitory czynników VIII, IX i XI. FEIBA NF jest także 
stosowany w połączeniu z koncentratem czynnika 
VIII podczas długotrwałego leczenia mającego na 
celu całkowite i trwałe wyeliminowanie inhibitora 
czynnika VIII. W odosobnionych przypadkach za-
stosowano FEIBA NF u pacjentów z inhibitorem 
czynnika von Willebranda.
Lek zawiera zespół czynników krzepnięcia przeciw 
inhibitorowi czynnika VIII, a także także czynniki II, 
IX i X głównie w postaci nieaktywowanej oraz akty-
wowany czynnik VII; antygen koagulacyjny czynnika 
VIII (F VIII C:Ag) obecny jest w stężeniu do 0,1 

jednostki na 1 jednostkę FEIBA. Czynniki układu 
kalikreina-kininy są obecne tylko w śladowych iloś-
ciach lub w ogóle nie występują. 1 jednostka FEIBA 
powoduje skrócenie czasu kaolinowo-kefalinowego 
(aPTT – czasu częściowej tromboplastyny po ak-
tywacji) osocza z inhibitorem czynnika VIII do 50% 
wartości buforowej (próby ślepej).
Chociaż produkt leczniczy FEIBA NF został wytwo-
rzony na początku lat 70. i aktywność omijająca 
inhibitor czynnika VIII została wykazana zarówno 
w badaniach in vitro jak i in vivo, to sposób dzia-
łania tego produktu leczniczego jest nadal przed-
miotem naukowych debat. Tym niemniej, ostatnie 
dane naukowe wskazują, że farmakodynamiczne 
właściwości i sposób działania FEIBA NF związane 
są z czynnikami zespołu protrombiny, protrombi-
ną - zymogenem (czynnik II - FII) i aktywowanym 
czynnikiem X (FXa). Ponieważ FEIBA NF jest pro-
duktem leczniczym złożonym z różnych czynników 
krzepnięcia, przy czym każdy z indywidualnych 
składników ma inny okres półtrwania, niemożliwe 
jest jednoznaczne określenie właściwości farmako-
kinetycznych produktu.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wy-
łączeniem glikozydów nasercowych; C01CA 
– Leki adrenergiczne i dopaminergiczne

Norepinephrine: Norepinephrine Sopharma to 3. 
zarejestrowana marka norepinefryny zwanej też no-
radrenaliną. Na rynek wprowadzono Levonor (Polfa 
Warszawa) i od stycznia 2019 Sinora (Sintetica) 
w postaci koncentratu do sporządzania roztworu 
do infuzji.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Noradrenaline Agu-
ettant.

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Blokery receptora angio-
tensyny II (ARBS) w połączeniach; C09DB 
- Blokery receptora angiotensyny II (ARBS) 
w połączeniach z blokerami kanału wapnio-
wego; C09DB07 – Kandesartan i amlodypina

Candesartan+amlodipine: Caramlo (Zentiva) za-
wierający 16 mg kandesartanu i 5 mg amlodypiny to 
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej 
dwóch innych zestawień dawek. Zarejestrowano 
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►

4 marki leków o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: od stycznia 2015 Caram-
lo (Zentiva) i od września 2016 Candezek Combi 
(Adamed). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Am-
lopres (Sandoz) i Camlocor (Krka).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połą-
czeniach z innymi środkami wpływającymi na 
stężenie lipidów; C10BA05 – Atorwastatyna 
i ezetymib

Atorvastatin+ezetimibe: Zentasta (Zentiva) w 4 
dawkach różniących się zawartością atorwastaty-
ny to 2. zarejestrowany lek o podanym składzie. 
W sprzedaży od sierpnia 2016 pojawił się Atozet 
(Merck Sharp & Dohme).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I 
HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne 
działające ogólnie; G03AA – Progestogeny 
i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA16 
– Dienogest i etinylestradiol

Dienogest+ethinylestradiol: Dionelle (Kade) 
w postaci tabletek powlekanych to zastąpienie 
wprowadzonego wcześniej i skreślonego z Reje-
stru w październiku 2019 preparatu Dionelle w po-
staci tabletek. Zarejestrowano 10 marek środków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
6 marek: Jeanine (Bayer), od grudnia 2010 Atywia 
(Exeltis), od sierpnia 2012 Bonadea (Zentiva), od 
marca 2013 Dorin (Sun-Farm), od stycznia 2016 
Aidee (Symphar), od grudnia 2016 Atywia Daily 
(Exeltis) i od marca 2017 Astha (Axxon).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Die-
ner (Alvogen), Ethinylestradiol/Dienogest Pharbil 
(Pharbil Waltrop) i Sibilla (Gedeon Richter Polska).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dionelle tabl. (Kade; 
środek był dostępny na rynku od września 2013), 
Omisson (Egis), Omisson Daily (Egis; z placebo).

G03D – Progestogeny; G03DB – Pochodne 
pregnadienu

Dienogest: Endofemine (Mylan) to 10. zarejestro-
wana marka dienogestu. Do sprzedaży wprowadzo-

no od sierpnia 2010 Visanne (Bayer). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Diemono (Sun-Farm), Dieno-
gest Stragen, Dimetrio (Adamed), Endovelle (Exel-
tis), Probella (Polpharma), Symdieno (Symphar), 
Tubanis (Egis), Zafrilla (Gedeon Richter Polska).
Leki są wskazane w leczeniu endometriozy.

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki sto-
sowane w łagodnym przeroście gruczołu 
krokowego; G04CA – Antagoniści receptora 
α-adrenergicznego

Silodosin: Pirseo (Zentiva) to 5. zarejestrowana 
marka sylodozyny. Do sprzedaży od listopada 2012 
wprowadzono Urorec (Recordati). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Sidarso (Krka), Silodosin Recor-
dati i Silodyx (Recordati). Leki są wskazane w le-
czeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych 
łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u doro-
słych mężczyzn.

G04CA52 – Tamsulozyna i dutasteryd
Tamsulosin+dutasteride: Dutrozen (Zentiva) to 
3. zarejestrowana marka leków o podanym zesta-
wieniu substancji czynnych. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 marki: od października 2010 Duodart 
(GlaxoSmithKline) i od października 2019 Dutapro-
stam (Alvogen).

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz 
ich analogi;
H01A – Hormony przedniego płata przysadki 
oraz ich analogi; H01AC – Somatropina i ago-
niści somatropiny

Somatropin: Norditropin NordiFlex (Novo Nordisk) 
we wstrzykiwaczach to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej preparatu Norditropin 
SimpleXx we wkładzie. Zarejestrowano 4 marki 
somatropiny. Na rynek wprowadzono 3 preparaty: 
Genotropin (Pfizer), Norditropin SimpleXx (Novo 
Nordisk) i Omnitrope (Sandoz).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Nu-
tropinaq (IPSEN Pharma Biotech).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Norditropin FlexPro 
(Novo Nordisk), Somatropin Biopartners.

H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – So-
matostatyna i analogi

►
Octreotide: Okteva (Teva) to 3. zarejestrowana 
marka oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (No-
vartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Siroctid 
(Chemi).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Octreotide CSC 
(CSC Pharmaceuticals Handels), Octreotide Kabi 
(Fresenius Kabi), Octrin (Sandoz).

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

Cinacalcet: Cinacalcet Aurovitas to 8. zarejestrowa-
na marka cynakalcetu. Do sprzedaży wprowadzo-
no 5 marek: Mimpara (Amgen; lek oryginalny), od 
marca 2016 Cinacalcet Accord (Accord Healthcare), 
od listopada 2016 Cinacalcet Teva, od października 
2017 Cinacalcet Bioton (lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Cinacalcet Helm) i od sierpnia 2018 
Cinacalcet Mylan.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Cinacalcet Me-
dice, Micalcet (Zentiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cinacalcet Apotex, 
Cinacalcet Sandoz.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryj-
ne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, 
w tym z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR02 
– Amoksycylina i inhibitor beta-laktamazy

Amoxicillin+clavulanic acid: Auglavin PPH (Pol-
pharma) proszek do przygotowania zawiesiny do-
ustnej w torebkach to rozszerzenie względem zare-
jestrowanego wcześniej proszku do przygotowania 
zawiesiny doustnej w butelkach i tabletek powleka-
nych. Zarejestrowano 15 marek leków o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 10 marek: 
Amoksiklav (Sandoz), Augmentin, Augmentin ES 
i Augmentin SR (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
Forcid (Yamanouchi), Ramoclav (Ranbaxy), Taro-
mentin (Polfa Tarchomin), od sierpnia 2007 Amoc-
lan (Hikma), od sierpnia 2014 Auglavin (Polpharma; 
tabl. powlekane zostały zarejestrowane pierwotnie 
pod nazwą Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo), 
od grudnia 2014 Co-amoxiclav Bluefish, od grudnia 

2016 Amylan (Mylan) i od listopada 2017 Hiconcil 
Combi (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amoxicillin/
Clavulanic Acid Kabi (Fresenius Kabi), Amoxicillin 
+ Clavulanic Acid Aurovitas, Auglavin PPH (Polp-
harma), Augmentin MFF (GlaxoSmithKline), Pola-
moklav (Polfarmex), Xamolex (Vitama).

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DC – Cefalosporyny drugiej 
generacji

Cefuroxime: Cefuroxime Mylan to 17. zarejestro-
wana marka cefuroksymu, w tym 13. zarejestrowa-
na marka doustna. Do sprzedaży wprowadzono 11 
leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Cefuroxime 
Aurobindo, Ceroxim (Ranbaxy), Xorimax (Sandoz), 
Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierp-
nia 2006 Zamur (Teva), od września 2009 Zinoxx 
(Tabuk Poland), od września 2015 Furocef (Krka), 
od sierpnia 2016 Cefox (S-Lab), od maja 2018 Tar-
sime (Polfa Tarchomin) i od grudnia 2018 Cefuroxi-
me Genoptim (Synoptis). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Tacefur (Tactica Pharmaceuticals).
Zarejestrowano w tej klasie 5 iniekcyjnych marek 
cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniek-
cyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa 
Tarchomin), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginal-
ny), od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma) 
i od lutego 2012 Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cefuroksym Hospira, 
Novocef (PharmaSwiss).

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

Clarithromycin: Clarithromycin Genoptim (Syn-
optis) to 10. zarejestrowana marka klarytromycy-
ny. Do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Fromilid 
i Fromilid Uno (Krka), Klabax (Ranbaxy), Klabion 
(Polpharma), Klacid i Klacid Uno (Mylan Healthca-
re), Lekoklar (Sandoz), Taclar (Polfa Tarchomin), 
od lipca 2006 Klarmin (PharmaSwiss), od stycznia 
2013 Klabion Uno (Polpharma; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę PharOS pod nazwą Klore-
niss), od czerwca 2014 Lekoklar mite i Lekoklar 
forte (Sandoz; leki zarejestrowane pierwotnie pod 
nazwą Clarithromycin Sandoz) oraz od maja 2018 
Apiclar (S-Lab) i Klabiotic (Accord Healthcare).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
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ciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe 
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połącze-
nia; J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i em-
trycytabina

Tenofovir disoproxil+emtricitabine: Emtricitabine 
+ Tenofovir disoproxil Accordpharma (Accord He-
althcare; lek zawiera fumaran disoproksylu tenofo-
wiru) to 11. zarejestrowana marka leków o poda-
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: 
Truvada (Gilead Sciences), od lipca 2017 Emtrici-
tabine/Tenofovir disoproxil Krka, od września 2017 
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, od sierpnia 
2018 Emtricitabine/Tenofovir Stada i od maja 2019 
Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord (Accord 
Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Dunotrisin (Al-
vogen), Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., 
Emtricitabine+Tenofovir disoproxil Sandoz, Emtri-
citabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (lek zawiera 
siarczan disoproksylu tenofowiru), Emtricitabine/
Tenofovir Zentiva (lek zawiera fumaran disoproksylu 
tenofowiru).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Emtricitabine/Teno-
fovir disoproxil Teva (lek był obecny na rynku od 
września 2017), Ictastan (Actavis).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I 
WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIO-

WY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory 
kinazy białkowej

Erlotinib: Erlotinib Zentiva to 9. zarejestrowana 
marka erlotynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Tarceva (Roche). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku: Erlotinib Glenmark, Erlotinib Sandoz, 
Erlotinib Sun (Sun Pharmaceutical Industries), Er-
lotinib Teva, Erlotinib Teva B.V., Erlotinib Vipharm, 
Varlota (Alvogen).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – 
Środki zwiotczające mięśnie działające obwo-
dowo; M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe

Cisatracurium: Cisatracurium Kalceks to 5. zare-
jestrowana marka leków z cisatrakurium. Do sprze-

daży wprowadzono 4 marki: Nimbex (Aspen; lek 
oryginalny), od sierpnia 2012 Cisatracurium Kabi 
(Fresenius Kabi), od marca 2016 Cisatracurium 
Accord (Accord Healthcare) i od sierpnia 2019 Ci-
satracurium Noridem.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cisatracurium Acta-
vis (lek był obecny na rynku od października 2012), 
Cisatracurium Hospira (lek był obecny na rynku od 
grudnia 2012), Cisatracurium Mylan (lek był obecny 
na rynku od września 2014).

M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; 
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

Allopurinol: Allopurinol Aurovitas to 5. zarejestro-
wana marka allopurynolu. Na rynek wprowadzono 3 
marki: Allupol (Gedeon Richter Polska), Milurit (Pro-
terapia) i od stycznia 2018 Argadopin (Sandoz). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży Allopurinol Medreg.

N – UKŁAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neu-
roleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

Olanzapine: Olanzapine Passauer to 28. zareje-
strowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 24 marki: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) 
i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardo-
wym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), 
Zolafren i Zolafren-Swift (Adamed), Zolaxa i od lu-
tego 2012 Zolaxa Rapid (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren 
(Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
listopada 2009 Synza (+pharma), od sierpnia 2010 
Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 
2010 Olanzapina Mylan, od kwietnia 2011 Olan-
zaran (Axxon), od lipca 2011 Olanzapine Apotex 
(Apotex), od listopada 2011 Anzorin (Orion), od 
maja 2012 Olazax (Glenmark), od czerwca 2012 
Olazax Disperzi (Glenmark), od października 2012 
Zopridoxin (PharmaSwiss), od listopada 2012 
Olanzapine Bluefish, od kwietnia 2013 Olanzapine 
Lekam (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Ranbaxy pod nazwą Olanzapine Ranbaxy), od maja 
2013 Olanzapina Stada (Stada; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Medis pod nazwą Olstadryn), 
od stycznia 2014 Egolanza (Egis), od grudnia 2014 

Olanzapin Actavis, od lutego 2018 Sizin (S-Lab; 4 
dawki zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Olan-
zapina Aurobindo) i od czerwca 2019 Olanzapine 
+pharma (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Olanzapine Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Olan-
zapin Krka, Olanzapine Glenmark, Olanzapine 
Glenmark Europe.
Quetiapine: Quetiapine Passauer to 21. zarejestro-
wana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 
16 marek: Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 
Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Protera-
pia) i Kventiax (Krka), od sierpnia 2009 Kwetaplex 
(Adamed), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od 
sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 
2010 Pinexet (Medana Pharma), od czerwca 2011 
Etiagen (Mylan) i Setinin (+pharma), od maja 2012 
ApoTiapina (Apotex), od sierpnia 2014 Kwetaplex 
XR (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Teva pod nazwą Kwetax XR), od marca 2015 
Quetiapin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Kwetiapina Neurop-
harma), od kwietnia 2015 Kventiax SR (Krka), od 
grudnia 2015 Kvelux SR (Sandoz; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Quetiapine Pharmathen), 
od marca 2016 Ketilept Retard (Egis), od kwietnia 
2016 Etiagen XR (Mylan), od kwietnia 2017 Sym-
quel XR (Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Quetiapine Intas, a następnie Quentapil 
SR), od maja 2017 Atrolak (Accord Healthcare; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapine 
Accord), od lipca 2017 Bonogren SR (Vipharm) i od 
października 2017 Alcreno (Accord Healthcare; lek 
wprowadzony od sierpnia 2015 pod pierwotną na-
zwą Quetiapine Accord).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Que-
tiapine Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetiapine 
Krka, Quetiapine Orion, Quetrina (Pharmathen).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Quentapil (Phar-
maSwiss; lek był obecny na rynku od grudnia 2009).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste

Oxymetazoline: Sinuzolin (Nord Farm) w posta-
ci kropli do nosa to 9. zarejestrowana marka do-
nosowych preparatów oksymetazoliny. Do obrotu 
wprowadzono 7 marek: Acatar (US Pharmacia), 
Afrin i od sierpnia 2012 Afrin ND i Afrin ND Mentol 
(Bayer), Nasivin (Merck), Nosox (Hasco-Lek), od 
czerwca 2012 Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus (Wick), 
od października 2017 żele do nosa Oxalin Baby 
i Oxalin Junior (Polfa Warszawa; leki wprowadzone 
wcześniej pod nazwą Oxalin), od listopada 2017 
Nasivin Baby (Merck; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Nasivin Sanft 0,01%, a następnie wpro-
wadzony na rynek pod nazwą Nasivin Soft 0,01%), 
Nasivin Classic (Merck; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Nasivin Sanft 0,05%, a następnie 
wprowadzony na rynek pod nazwą Nasivin Soft 
0,05%) i Nasivin Kids (Merck; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Nasivin Sanft 0,025%, a na-
stępnie wprowadzony na rynek pod nazwą Nasivin 
Soft 0,025%) oraz od października 2019 Oxymeta-
zolin Apteo Med (Synoptis; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Oxymetazolin Dr. Max) w postaci 
aerozolu do nosa.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży aerozole do 
nosa: Afrin ND Glicerol (Bayer) i Rinazoline (Far-
mak).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Afrin ND Rumianek 
(Bayer; lek był obecny na rynku od sierpnia 2012), 
Oxalin krople do nosa (Polfa Warszawa; lek był 
obecny na rynku).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Desloratadine: bezreceptowy Goldesin alerstop 
(Tactica Pharmaceuticals) to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonego wcześniej leku receptowego 
Goldesin. Zarejestrowano 30 marek desloratady-
ny. Na rynku pojawiło się 20 marek: Aerius (Merck 
Sharp & Dohme), Azomyr (Merck Sharp & Doh-
me), od sierpnia 2012 Deslodyna (Hasco-Lek), od 
września 2012 Dynid (Glenmark), od października 
2012 Suprodeslon (S-Lab), od grudnia 2012 Hita-
xa (Adamed) i Jovesto (Sandoz), od stycznia 2013 
Delortan (Polfa Warszawa), od marca 2013 Das-
selta (Krka), od kwietnia 2013 Goldesin (Tactica 
Pharmaceuticals), od maja 2013 Desloratadine 
Actavis, od lipca 2013 Desloratadine Mylan, od 

►

►
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lutego 2014 Aleric Deslo Active (US Pharmacia; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metlox, 
a później Aleric Deslo), od kwietnia 2014 Teslor 
(Aflofarm), od listopada 2015 Desloratadine Ge-
noptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Desloratadyna Ibermedgen), 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 czerwca 2016 
Alerdes (Symphar; lek wprowadzony od październi-
ka 2012 według pozwolenia nr 20067 pod pierwotną 
nazwą Symdes, a następnie pod nazwą Alerdes; 
zastąpiony lekiem według pozwolenia nr 24871, 
któremu w maju 2019 zmieniono nazwę z Deslo-
ratadyna Symphar na Alerdes), od listopada 2016 
Desloratadine +Pharma, od lutego 2017 Laboratoria 
PolfaŁódź Alergo Max (Laboratoria Polfa Łódź), od 
marca 2017 Delortan Allergy (Polfa Warszawa), od 
marca 2018 Desloratadine Sopharma oraz od lu-
tego 2019 AlergoTeva (Teva; lek wprowadzony od 
grudnia 2015 pod pierwotną nazwą Flynise), Des-
loratadine Aurovitas i Laboratoria PolfaŁódź Alergo 
Max Junior (Laboratoria Polfa Łódź).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: 
Aleric Deslo Pro (US Pharmacia), Dasergin (HCS), 
Desalergo (Medicplast), Desetax (Axxon), Deslix 

(Medana Pharma), Desloratadine Genepharm (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desloratadi-
ne Peseri), Desloratadine Ratiopharm, Desloratadi-
ne Teva, Lordestin (Gedeon Richter), Neoclarityn 
(Merck Sharp & Dohme), Teslor fast i Teslor fast 
junior (Aflofarm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Delorissa (Apotex; 
lek był obecny na rynku od maja 2017, zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Lorinespes).

V – PREPARATY RÓŻNE
V08 – Środki cieniujące; V08C - Środki cieniu-
jące obrazujące w rezonansie magnetycznym; 
V08CA – Paramagnetyczne środki cieniujące

Gadobutrol: Gadograf (Bayer) to 2. zarejestrowa-
ny preparat zawierający gadobutrol. Do sprzedaży 
wprowadzono Gadovist (Bayer).

2019-11-30

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 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów 
leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; 
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy 
produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Nowe rejestracje UE

Październik 2019
W październiku 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury central-
nej wydała 1 decyzję o dopuszczeniu do obrotu nowego produktu lecz-
niczego przeznaczonego do stosowania u ludzi. Dotyczy ona 1 nowej 
substancji czynnej (gilterytynib – oznaczony jako lek sierocy). Produkt 
omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej z 
uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterysty-
ki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć 
w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – 
Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – In-
hibitory kinazy białkowej

Gilteritinib: Xospata (Astellas) jest wskazany w 
monoterapii nawrotowej lub opornej na leczenie 
ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leu-
kaemia, AML) z mutacją FLT3 u dorosłych pacjen-
tów.
Gilterytynib jest inhibitorem FLT3 i AXL, hamuje 
szlak sygnałowy receptora FLT3 i proliferację w 
komórkach z egzogenną ekspresją zmutowanych 
FLT3, w tym FLT3-ITD, FLT3-D835Y i FLT3-ITD-
-D835Y; indukował także apoptozę w komórkach 
białaczkowych z ekspresją FLT3-ITD.
Decyzją Komisji Europejskiej z 17 V 2018 gilteryty-
nib został oznaczony jako lek sierocy w podanym 
wskazaniu i do 28 X 2029 ma zapewnioną 10-let-
nią wyłączność rynkową.

Niektóre decyzje porejestracyjne i informacje Ko-
misji Europejskiej:
•	 informacja o wygaśnięciu 15 IX 2019 (sunset 

clause) pozwolenia dla produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Thorinane (Techdow), 
zarejestrowanego 15 IX 2016 - substancja 
czynna: enoxaparin, klasa: B01AB;

•	 decyzja z 4 X 2019 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Teva) z 3 IX 2019, po-

zwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi Aerivio Spi-
romax, zarejestrowanego 18 VIII 2016 – sub-
stancja czynna: salmeterol+fluticasone pro-
pionate, klasa: R03AK06;

•	 decyzja z 9 X 2019 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (MolMed) z 20 IX 2019, 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pro-
duktu leczniczego stosowanego u ludzi Zal-
moxis, zarejestrowanego 18 VIII 2016 – sub-
stancja czynna: allogeneic T cells genetically 
modified with a retroviral vector encoding for a 
truncated form of the human low affinity nerve 
growth factor receptor (ΔLNGFR) and the her-
pes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK 
Mut2) [allogeniczne komórki T zmodyfikowane 
genetycznie za pomocą kodowania wektora 
retrowirusowego do skróconej postaci ludzkie-
go receptora o niskim powinowactwie do ner-
wowego czynnika wzrostu (ΔLNGFR) i kinazy 
tymidynowej wirusa opryszczki zwykłej typu 1 
(HSV-TK Mut2)], klasa: L01XX.

2019-11-26

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Union Register of medicinal products for human use”; “Union Reg-
ister 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.

►

https://www.ema.europa.eu
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NOWOŚCI NA RYNKU 

– Październik 2019

►

W październiku 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 
17 nowych marek produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji/
zmiany

A12CB Zinc orotate Zinkorot Wörwag PL 11.2012 Zinc Takpharma, 
zm. 02.2014 Zinkorot

C01EB Ivabradine Ivares Adamed
PL 02.2017 Ivabradine 
Chanelle Medical, zm. 
03.2018 Ivares

C09DX01
Valsartan + 
amlodipine + 
hydrochlorothiazide

Dipperam HCT Sandoz PL 08.2019

C09DX01
Valsartan + 
amlodipine + 
hydrochlorothiazide

Valtricom Krka PL 07.2019

C10BA06 Rosuvastatin + 
ezetimibe Sorento Mylan PL 02.2019

G03AA11 Norgestimate + 
ethinylestradiol Liberelle Exeltis PL 03.2019

G04BD Solifenacin Solifurin Aflofarm PL 02.2018

G04CA52 Tamsulosin + 
dutasteride Dutaprostam Alvogen PL 03.2019

J01DI54 Ceftolozane + 
tazobactam Zerbaxa Merck Sharp & 

Dohme UE 09.2015

J05AR19

Emtricitabine 
+ tenofovir 
alafenamide + 
rilpivirine

Odefsey Gilead 
Sciences UE 06.2016

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w październiku 2019 r. wprowadzo-
no do sprzedaży 3 nowe wersje marek już obec-
nych na rynku:
•	 A11JB, magnesium + pyridoxine, Magnefar B6 

Bio (Biofarm), PL 10.2019;
•	 A11JB, magnesium + pyridoxine, Magnefar B6 

Forte (Biofarm), PL 10.2019;
•	 N02AA, oxycodone, Oxydolor Fast (G.L. Phar-

ma), PL 01.2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A11 – Witaminy; A11J – Inne preparaty witamin 
w połączeniach; A11JB – Witaminy z mine-
rałami

A12 – Preparaty minerałów; A12C – Preparaty in-
nych minerałów; A12CB – Cynk

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/

C01EB – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensy-
na; C09D – Blokery receptora angiotensyny 
II (ARBS) w połączeniach; C09DX - Blokery 

J07BB Influenza vaccine Fluenz Tetra AstraZeneca UE 12.2013

M01AE Ibuprofen Ibuprofen B. Braun Braun PL 03.2019

M01AE Ketoprofen Ketolek Sun-Farm PL 07.2019

N01BB Lidocaine Lidocaine 
Fresenius Kabi Fresenius Kabi PL 10.2018

R01AA Oxymetazoline Oxymetazolin 
Apteo Med Synoptis

PL 06.2015 Oxymetazolin 
Dr. Max, zm. 05.2018 
Oxymetazolin Apteo Med

R05CA Hederae helicis folii 
extractum

Helituspan Sopharma PL 06.2015 Tuspan*, zm. 
02.2019 Helituspan

S01EE Latanoprost Vizilatan Valeant PL 11.2018

receptora angiotensyny II (ARBS) w innych 
połączeniach; C09DX01 – Walsartan, amlo-
dypina i hydrochlorotiazyd

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów w połączeniach; C10BA - Inhibitory re-
duktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu 
A w połączeniach z innymi środkami wpływa-
jącymi na stężenie lipidów; C10BA06 – Ro-
suwastatyna i ezetymib

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; G03AA11 – Norge-
stymat i etinylestradiol

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki sto-
sowane w częstomoczu i nietrzymaniu mo-
czu
G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego; G04CA – Antagoni-
ści receptora α-adrenergicznego; G04CA52 
– Tamsulozyna i dutasteryd



Panorama samorządu

73Aptekarz Polski, 159 (137e) listopad 2019

Nowe rejestracje i nowości na rynku

72 Aptekarz Polski, 159 (137e) listopad 2019

►

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; 
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DI – Inne cefalosporyny i pe-
nemy; J01DI54 – Ceftolozan i inhibitor beta-
-laktamazy

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe 
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połącze-
nia; J05AR19 – Emtrycytabina, alafenamid 
tenofowiru i rylpiwiryna

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe; 
J07BB – Szczepionki przeciw grypie

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do znie-

czulenia miejscowego; N01BB – Amidy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AA 

– Naturalne alkaloidy opium

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 

R01A – Środki udrożniające nos i inne prepa-

raty stosowane miejscowo do nosa; R01AA 
– Sympatykomimetyki, leki proste

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki wy-
krztuśne

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw 

jaskrze i zwężające źrenice; S01EE – Analo-
gi prostaglandyn 

2019-11-26

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 
(“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2019”, Oslo 2018; 
“ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie w roku 2019 – 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: “Union Register of medicinal products for human 
use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Europejskie Stowarzyszenie Farma-
ceutów Szpitalnych (EAHP) jest wydawcą:

A. publikacji książkowych z serii „Farmacja kli-
niczna”

B. kwartalnika „Farmakoekonomika szpitalna”
C. narodowych biuletynów dotyczących farmacji 

szpitalnej pod różnymi, lokalnymi nazwami
D. „European Journal of Hospital Pharmacy”

Prawidłowa odpowiedź: D. European Journal of Hospital Phar-
macy (EJHP) jest jedynym oficjalnym periodykiem wydawanym 
przez EAHP.

Pytanie ❷: Liczba wodna wazeliny białej wynosi:

A. 7-10
B. zero
C. maksymalnie 25, nieco mniej dla wazeliny 

sztucznej
D. dla wazeliny nie określa się tego parametru

Prawidłowa odpowiedź: A. Liczba wodna wazeliny wynosi 7-10, 
czyli do 100 g podłoża można wemulgować jedynie od 7 do 
10 gramów wody w temperaturze 200C.

Pytanie ❸: Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące 
bólu gardła:

A. infekcje bakteryjne są najczęstszą przyczyną 
występowania bólu gardła

B. mechanizm działania wielu substancji leczni-
czych należących do grupy NLPZ opiera się na 
hamowaniu procesu syntezy prostaglandyn

C. salicylan choliny może być stosowany u dzieci 
poniżej 12 r.ż. bez żadnych przeciwwskazań

D. preparaty zawierające w swoim składzie chlor-
chinaldol sprawdzą się w przypadku infekcji 
wirusowych

Prawidłowa odpowiedź: B. Każda substancja stosowana w bólu 
gardła ma swój specyficzny profil działania. Należy pamiętać, 
że salicylan choliny może wywołać zespół Reye’a, który prze-
biega z wystąpieniem encefalopatii i niewydolności wątroby, 
dlatego też nie zaleca się stosowania salicylanów u dzieci po-
niżej 12 roku życia

Pytanie ❹: Autofagia, czyli autofagocytoza to:

A. zjawisko warunkujące mutację bakterii
B. niekorzystny etap w przebiegu gojenia się ran
C. element chorobowych procesów autoimmu-

nologicznych
D. korzystny proces ułatwiający wzrost nowych 

komórek
Prawidłowa odpowiedź: D. Autofagia to proces, w którym 
komórki nieustannie rozkładają własne zbędne elementy, by 
ułatwiać wzrost nowych komórek i utrzymywać homeostazę.

Pytanie ❺:  Wybierz prawdziwe zdanie na te-
mat smalcu:

A. bardzo trudno oddaje do skóry substancje 
lecznicze, ze względu na hydrofobowy cha-
rakter

B. sprzyja penetracji substancji leczniczych do 
skóry

C. jest słabo tolerowanym podłożem maściowym
D. ze względu na naturalne pochodzenie jest 

podłożem trwałym

►
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Prawidłowa odpowiedź: B. Smalec wykazuje duże powino-
wactwo do lipidów skóry, dzięki czemu jest dobrze tolero-
wany, łatwo ulega wchłanianiu i sprzyja penetracji substancji 
leczniczych. Smalec nie jest trwałym podłożem, szybko ulega 
jełczeniu, powinien być przechowywany w lodówce.

Pytanie ❻: Legionelloza jest chorobą wywoły-
waną przez bakterie, których naturalnym 
rezerwuarem jest:

A. woda
B. gleba
C. nosiciel zwierzęcy
D. człowiek

Prawidłowa odpowiedź: A. Bakterie Legionella występują w wo-
dach naturalnych i sieciach wód użytkowych o temperaturze 
wody 20-50°C.

Pytanie ❼: Oznaczanie glukozy we krwi me-
todą enzymatyczną może opierać się o re-
akcję:

A. dehydrogenazy glukozowej
B. heksokinazy
C. oksydazy glukozowej 
D. wszystkie wymienione 

Prawidłowa odpowiedź: D. Wszystkie trzy enzymy mogą być 
wykorzystywane w pomiarach poziomu glukozy we krwi włoś-
niczkowej.

Pytanie ❽: Wadą metody pomiaru glukozy 
z wykorzystaniem enzymu GOD jest:

A. niska swoistość 
B. krzyżowa reakcja z innymi heksozami
C. niedokładność pomiaru u pacjentów z niedo-

tlenieniem 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: C. Glukometry oparte o GOD mają 
wysoką swoistość i nie reagują krzyżowo z innymi heksoza-
mi obecnymi w badanej próbce. Na wynik ma jednak wpływ 

stężenia tlenu we krwi, co u pacjentów z niedotlenieniem pro-
wadzi do przeszacowania poziomu glukozy. Dlatego glukome-
try te należy stosować ostrożnie na oddziałach intensywnej 
terapii, na dużych wysokościach i w warunkach związanych 
z niedotlenieniem.

Pytanie ❾: Alternatywnym miejscem nakłucia 
AST (ang. Alternative Site Testing) w celu 
uzyskania próbki krwi do pomiaru glukozy 
może być:

A. udo, łydka
B. wewnętrzna powierzchnia dłoni 
C. ramię, przedramię
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: D. Dla diabetyków ze zrostami/zbli-
znowaceniami opuszków palców uniemożliwiającymi wyko-
nanie pomiaru lub osób, których praca wymaga manipulacji 
palcami (informatycy, muzycy) przygotowano nasadki do alter-
natywnych miejsc nakłucia AST (ang. Alternative Site Testing), 
które pozwalają na pobranie próbki z wnętrza dłoni (poniżej 
kciuka lub poniżej małego palca), uda, łydki, ramienia oraz 
zewnętrznej lub wewnętrznej strony przedramienia. Należy 
pamiętać jednak, aby miejsce nakłucia było oddalone od głę-
bokich linii papilarnych, kości, bez widocznych żył i owłosienia.

Pytanie ❿: Właściwości znieczulające w pre-
paratach miejscowych stosowanych w bólu 
gardła mają:

A. heksylorezorcynol, benzydamina
B. lidokaina, chlorchinaldol
C. chlorheksydyna, flurbiprofen
D. salicylan choliny, propolis

Prawidłowa odpowiedź: A. Wszystkie powyższe substancje 
łagodzą stany zapalne i ból gardła, ale typowe właściwości 
miejscowo znieczulające mają heksylorezorcynol, benzyda-
mina i lidokaina.
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