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Szanowni Państwo, Szanowni Klienci,

po 27 latach doskonałej pracy w Roche, poprzedni dyrektor generalny Roche Diagnostics 
Polska Andrzej Banaszkiewicz postanowił przejść na emeryturę. Razem z Wami życzę mu 
dużo zdrowia i wielu wspaniałych dni w gronie rodziny czy przyjaciół przy realizowaniu 
swoich hobby.
 
Mam zaszczyt stanąć na czele zespołu wykwalifikowanych współpracowników i rozpocząć 
pracę na bardzo obiecującym polskim rynku – wraz z naszymi drogimi Klientami. 
Korzystając z okazji pozwolę sobie przedstawić się pokrótce.
 
Nazywam się Tomáš Petr, mam 51 lat i jestem Czechem. Studiowałem nauki przyrodnicze 
w Uniwersytecie Karola w Pradze, mam tytuł magistra z biologii ogólnej i biofizyki oraz 
doktorat z biologii molekularnej. Przepracowałem 10 lat w czeskiej służbie zdrowia, 
najpierw jako toksykolog zajmując się tematem zanieczyszczeń żywności, później jako 
szef różnych projektów badawczych i jednostek administracyjnych w czeskim Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego. Poza tym byłem nauczycielem studiów zaocznych w Szkole 
Medycznej Uniwersytetu Karola, Pielęgniarskim Liceum Medycznym, a także w Instytucie 
Kształcenia Podyplomowego Lekarzy. Miałem okazję reprezentować Czechy w różnych 
międzynarodowych instytucjach, zwłaszcza związanych z toksykologią i bezpieczeństwem 
żywności.
 
W 1995 roku rozpocząłem pracę w Roche Diagnostics Czechy początkowo jako pierwszy 
specjalista ds. marketingu i sprzedaży. Byłem odpowiedzialny za sprzedaż w dziale 
diagnostyki scentralizowanej, a w późniejszym okresie diagnostyki i biologii molekularnej. 
W latach 2005 - 2007 pracowałem w strukturach regionu EMEA w Mannheim jako 
kierownik Projektu HPV, P 450 i SeptiFast. W latach 2007 - 2011 pełniłem funkcję dyrektora 
naczelnego w Czechach. Poza tym jestem członkiem kilku zespołów roboczych w Roche, 
zajmujących się zwłaszcza diagnostyką molekularną, w szczególności nowymi parametrami 
diagnostyki stowarzyszonej, takimi jak BRAF, KRAS i EGFR.
 
Wierzę, że moja „Polska misja” będzie stanowiła bardzo ekscytującą część kariery 
zawodowej w Roche. Polska jest o wiele większym rynkiem, niż ten, za który byłem 
odpowiedzialny w Czechach. Istnieje wiele możliwości, aby wprowadzić w Polsce nowe 
parametry z dziedziny medycyny personalizowanej. Możemy pracować razem nad dalszym 
unowocześnieniem laboratoriów, począwszy od diagnostyki rutynowej po bardziej wydajne 
centra diagnostyczne.

Tomáš Petr
Dyrektor Generalny  
Roche Diagnostics Polska
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Po 6 tygodniach adaptacji i niezbędnych prac administracyjnych chciałbym podjąć 
moje rutynowe zadania w firmie. Nie uwierzą Państwo, co musi zrobić cudzoziemiec 
przybywający do innego kraju (chociaż pochodzi z kraju sąsiedniego). Mam już pewne 
doświadczenie z przeszłości, więc nie było to dla mnie wielkim zaskoczeniem: rejestracja 
podatkowa, opieka zdrowotna, ubezpieczenie społeczne, znalezienie mieszkania, otwarcie 
rachunku bankowego, znalezienie centrum handlowego, zakup sprzętów do mieszkania, 
itd, itp. Zaledwie dwa tygodnie temu moja asystentka powiedziała mi: „Tomas, musisz 
mieć swoją pieczątkę”. Byłem trochę zaskoczony, ponieważ nie miałem żadnej pieczęci 
w ostatnich 17 latach w Roche, ale dałem radę... Jej wyjaśnienie, jeszcze bardziej surowe: 
„Jeśli nie masz pieczątki w Polsce, po prostu nie istniejesz!”. Cóż, przyjąłem ten wyjątkowy 
zwyczaj i dziś mogę ogłosić: mam pieczątkę: „Tomáš Petr, Roche Diagnostics Polska, 
Członek zarządu”. I naprawdę istnieję, mogę pracować J. 

Zamierzam konsultować z Wami poszczególne projekty, abyśmy mogli znaleźć najlepsze 
warunki ich realizacji, w których obie strony odniosą korzyści. Zacznę od odwiedzin w Państwa 
laboratoriach. Nie mogę doczekać się głębszego poznania polskiego rynku oraz Polski - 
wielkiego kraju, który odwiedzałem wiele razy w młodości, niestety w ostatnich latach trochę 
rzadziej. Jedna uwaga techniczna: polski język rozumiem dobrze, ponieważ urodziłem się 
bardzo blisko granicy w Ostrawie. Nadal nie czuję się pewnie w mowie, więc prawdopodobnie 
na początku będę mówił z wami w języku angielskim (w innych językach też).
 
Szanowni Państwo, życzę owocnej współpracy z Roche, satysfakcji w biznesie i życiu 
osobistym. Niecierpliwie oczekuję spotkania z Państwem w szpitalach, laboratoriach lub 
podczas innych lokalnych i międzynarodowych wydarzeń naukowych.
 
Z poważaniem, 

Tomáš Petr
Dyrektor Generalny RDP
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Problem właściwej suplementacji witaminą D nie jest w swej istocie problemem 
żywieniowym ale problemem dotyczącym wielu specjalności medycznych. Wiadomo 
bowiem, że formą aktywną witaminy D w organizmie jest hydroksylowany metabolit 
1,25(OH)2D (kalcytriol), który należy do superrodziny hormonów bezpośrednio 
modulujących aktywność wielu genów poprzez wiązanie z białkowym receptorem 
VDR, a potem bezpośrednie wiązanie z DNA . Hormon kalcytriol reguluje aktywność 
około 3% genów ludzkiego genomu co przekłada się na jego działanie wielonarządowe 
i plejotropowe. W odróżnieniu od innych hormonów z tej superrodziny, takich jak 
glukokortykosteroidy, mineralokortykosteroidy, progesteron, androgeny, estrogeny, synteza 
1,25(OH)2D jest bezpośrednio ograniczana dostępnością substratu , jakim jest metabolit 
25(OH)D syntetyzowany w wątrobie z natywnej witaminy D. Na wszystkich etapach rozwoju 
człowieka celem właściwej podaży witaminy D jest zapewnienie optymalnej ilości substratu- 
25(OH)D, do syntezy aktywnej hormonalnie formy 1,25(OH)2D we wszystkich tkankach, 
gdzie manifestowana jest jej aktywność biologiczna.

Kryteria oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D
Opierając się na następujących dowodach naukowych 4 kategorii przyjmuje się, ze stężenie 
25(OH)D od 30-80ng/ml (patrz algorytm) jest optymalne do syntezy hormonu kalcytriolu we 
wszystkich narządach organizmu i zapewnienie jego plejotropowego działania:
1. Zakładając, że synteza skórna w okresie letnim jest naturalnym źródłem zaopatrzenia 

organizmu w witaminę D wykazano , że w populacjach o wysokiej syntezie skórnej 
stężenie 25(OH)D w surowicy wynosi średnio 36ng/ml

2. Przekrojowe badania populacyjne i epidemiologiczne wykazały, ze stężenie 25(OH)D 
w surowicy od 36-55n/ml zmniejsza ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych, chorób 
autoimmunologicznych , nowotworowych, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych oraz 
prawdopodobieństwa infekcji

3. Badania prospektywne interwencyjne wskazują, ze normalizacja poziomu 25(OH)
D w surowicy (25(OH)D> 30ng/ml) u pacjentów z jej deficytem (25(OH)D<15ng/ml) 
poprawia wskaźniki biochemiczne i kliniczne w chorobach sercowo-naczyniowych, 
autoimmunologicznych, mięśniowo-szkieletowych oraz korzystnie wpływa na 
odporność

4. Stężenie 25(OH)D w surowicy krwi na poziomie 30-100ng/ml (75-250nmol/L) należy 
uznać za optymalne dla zapewnienia plejotropowego działania aktywnej hormonalnie 
formy 1,25(OH)2D we wszystkich tkankach organizmu, co jest zgodne z kinetyką 
aktywności 1-alfa hydroksylazy syntetyzującej 1,25(OH)2D. Wykazano bowiem, że 
synteza 1,25(OH)2D osiąga połowę swej szybkości maksymalnej przy stężeniu substratu 
25(OH)D rzędu 40ng/ml (100nmol/L) (stała Michaelisa-Mentena dla 1α-hydroksylazy 
25(OH)D - Km=40ng).

Właściwa i bezpieczna synteza skórna w okresie letnim jest naturalnym źródłem 
zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Synteza skórna, w zależności od eksponowanej 
powierzchni ciała, koloru skóry oraz czasu ekspozycji na promieniowanie UV 290-320, 
może być źródłem podaży witaminy D od 3000 do 30 000 IU na dobę. Podaż witaminy D 
wraz z dietą uzupełnia pulę syntetyzowaną w skórze. Dlatego też zalecenia dotyczące 
suplementacji doustnej witaminą D muszą być odwrotnie proporcjonalne do jej podaży 
drogą syntezy skórnej w okresie letnim oraz uwzględniające objętość kompartymentów do 
uzupełnienia, czyli masę ciała pacjenta. Badania przekrojowe i interwencyjne wykazały, że 

Zasady suplementacji i standardy oceny 
zaopatrzenia organizmu w witaminę D

dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz, Zakład Biochemii i Medycyny 
Doświadczalnej, Instytut „ Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa 
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problem suplementacji witaminą D należy zatem rozpatrywać w 2 aspektach:
5. Suplementacja zdrowej populacji jako uzupełnienie bezpiecznej syntezy skórnej 

w okresie letnim
6. Identyfikacja pacjentów zagrożonych niedoborami witaminy D (stężenie 25(OH)

D w surowicy <30ng/ml (<75nmol/l)) i dobór dawek leczniczych w algorytmie 
uwzględniającym wyjściowy deficyt, masę ciała pacjenta oraz czas terapii.

Suplementacja zDrowej populacji jaKo uzupełnienie bezpiecznej 
Syntezy SKórnej 
Organizm ludzki posiada zdolność syntezy witaminy D3. W poddanej promieniowaniu 
słonecznemu (UVB w zakresie długości fal 290-315nm) skórze dochodzi do absorpcji 
fotonów przez zawarty w epidermie 7-dehydrocholesterol. Pod wpływem zaabsorbowanej 
energii związek ten ulega transformacji do prewitaminy D3, a ta z kolei pod działaniem 
temperatury przekształca się w witaminę D3.Wykazano, że nawet wysoka synteza skórna 
w okresie letnim (ekspozycja na promieniowanie słoneczne latem około 35% powierzchni 
ciała minimum 90 minut dziennie) wciąż wymaga suplementacji witaminą D w okresie 
zimowym w dawce dobowej 1300 IU dla utrzymania zbudowanego latem poziomu 25(OH)
D w surowicy >30ng/ml w populacji europejskiej rasy białej. Niska synteza skórna latem 
(ekspozycja na promieniowanie słoneczne latem około 18% powierzchni ciała minimum 20 
minut dziennie) wymaga suplementacji całorocznej od 2500-1000 IU/dzień (Tabela 1).

tabela 1. Dawki witaminy D niezbędne do podtrzymania stężenia 25(oH)D w surowicy 
na poziomie >30ng/ml (a) oraz >20ng/ml (b) w populacji europejskiej rasy białej 
w zależności od intensywności syntezy skórnej w okresie letnim

a niska synteza skórna * wysoka synteza skórna**

Jesień 1650 IU/dzień 0 IU/dzień

Zima 2550 IU/dzień 1300 IU/dzień

Wiosna 2250 IU/dzień 50 IU/dzień

Lato 1000 IU/dzień 0 IU/dzień

b niska synteza skórna* wysoka synteza skórna**

Jesień 200 IU/dzień 0 IU/dzień

Zima 1100 IU/dzień 0 IU/dzień

Wiosna 850/dzień 0 IU/dzień

Lato 0 IU/dzień 0 IU/dzień

Najbogatszym naturalnym źródłem witaminy D jest tran. Dostępny w aptekach tran 
zawiera około 1000 IU witaminy D w objętości jednej łyżki stołowej. Zawartość witaminy 
D w powszechnie stosowanej diecie jest niewielka (około 20IU/100g w serze żółtym, około 
200 IU/100g w rybach z puszki). Dlatego też do uzupełnienia syntezy skórnej zaleca się 
stosowanie suplementów farmaceutycznych.
Zwyczajowo terminem witamina D określamy 2 związki należące do grupy 
9,10-sekosterydów. Są to: witamina D2 (ergokalcyferol, m.cz. 396,7) i witamina D3 
(cholekalcyferol, m.cz. 384,6). Terminem witamina D nie określamy metabolitów witaminy D. 
Dlatego też niedobory witaminy D uzupełniany suplementując pacjentów Ergokalcyferolem 
(witamina D2), Cholekalcyferolem (witamina D3) lub Kalcyfediolem (25(OH)D3) w przypadku 

cobas e 411 
∙  system 
immunochemiczny 
przeznaczony dla 
średnich i dużych 
laboratoriów

*    niska synteza skórna – ekspozycja 
na promieniowanie słoneczne 
latem około 18% powierzchni 
ciała minimum 20 minut dziennie

**  wysoka synteza skórna – 
ekspozycja na promieniowanie 
słoneczne latem około 35% 
powierzchni ciała minimum 90 
minut dziennie

cobas e 601 
∙  system 
immunochemiczny 
przeznaczony dla 
średnich i dużych 
laboratoriów
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zaburzeń jelitowo-wątrobowych. podawanie alfakalcydolu (1α– (oH)D3), Kalcytriolu 
(1α 25(oH)2D3), parakalcytolu (19-nor-1α 25(oH)2D2), Doksekalcyferolu (1α -(oH)
D2) lub oksakalcytriolu (22-oxa-1α 25(oH)2D3) czy maksakalcytriolu (22-oxa-
1α 25(oH)2D3) jest leczeniem hormonalnym i nie ma wpływu na zaopatrzenie 
organizmu w witaminę D mierzone poziomem 25(oH)D w surowicy.
Podstawowym problemem bezpiecznej suplementacji preparatami farmaceutycznymi 
witaminy D jest przestrzeganie jej zasad. Ponieważ witamina D ma długi okres półtrwania 
i jest magazynowana w organizmie wyliczoną dawkę witaminy D można podać w innym 
schemacie niż codziennych dawek np. co drugi dzień, 2 razy tygodniowo czy raz na 
tydzień. Dawka jednorazowa nie powinna być jednak większa niż 60 000 IU jednorazowo. 
Według najnowszych standardów zatwierdzona dawka bezpieczna to 4000 IU/dobę. Za 
dawkę toksyczną uważa się przyjmowanie >30 000IU witaminy D na dobę przez więcej niż 
3 miesiące. Zagrożenie hyperkalcemią obserwowano przy stężeniu 25(OH)D w surowicy 
>200ng/ml. 

Kryteria Suplementacji pacjentów ze zDiagnozowanym Deficytem 
witaminy D oraz proceDury monitorowania interwencji
W tabeli 2 wymieniono grupy pacjentów szczególnie narażonych na ryzyko niedoborów 
witaminy D. U tych pacjentów wskazane jest oznaczenie 25(OH)D w surowicy. Pacjenci ze 
zdiagnozowanym ciężkim lub średnim niedoborem witaminy D (stężenie w surowicy 25(OH) 
witaminy D <20ng/ml) winni być suplementowani stosownymi farmakologicznymi dawkami 
witaminy D do uzyskania poziomu optymalnego 30-100ng/ml .Terapia ciężkich i średnich 
niedoborów ma na celu wysycenie wszystkich kompartymentów ciała 25(OH)D do poziomu 
>30ng/ml. Terapia powinna trwać 1-3 miesięcy. Uzyskanie stężenia 25(OH)D >30ng/ml 
po 3-6 miesiącach informuje o uzyskaniu pożądanego „steady-state” dla plejotropowego 
działania witaminy D w organizmie. 
Algorytm doboru odpowiednich dawek leczniczych powinien uwzględniać 3 parametry: 
wyjściowy deficyt (stężenie 25(OH)D w surowicy), masę ciała pacjenta, czas terapii. Dla 
pacjentów dorosłych można zastosować wzór pozwalający na obliczenie dawki całkowitej 
terapii stosowanej przez 2-3 miesiące:
całKowita DawKa terapii (iu) = 40 x (75 – stężenie 25(oH)D nmol/l 
w surowicy pacjenta) x masa ciała (kg)
Obliczoną w ten sposób dawkę terapii dzielimy na dawki codzienne lub tygodniowe.

poDSumowanie
Bilans korzyści i zagrożeń stosowania witaminy D w dawkach 1000 – 4000 dziennie 
w zależności od stosowanej syntezy skórnej i masy ciała w oparciu o dostępne badania 
przekrojowe i interwencyjne uprawnia do zalecenia takiego dawkowania w całej populacji. 
Nie odnotowano zagrożenia efektami ubocznymi , natomiast zmiany parametrów 
klinicznych związanych z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, odporności, chorób 
autoimmunologicznych, nowotworowych i mięśniowo-szkieletowych ulegały przy takiej 
suplementacji korzystnym zmianom. Badania kliniczne randomizowane i kontrolowane 
placebo (RTC) dostarczają wysokiej jakości dowodów na skuteczność witaminy D 
w podwyższaniu odporności na grypę u dzieci i młodzieży (RR-relative pisk reduction 42%) 
czy w korzystniej zmianie w jakości naczyń krwionośnych obniżając ryzyko nadciśnienia 
i arteriosklerozy.

Labforum-50.indd   6 2012-03-06   00:00:26



Marzec 2012 LabForum 7

tabela 2. wskazania do oznaczania 25(oH)D
Podejrzenie deficytów i niedoborów witaminy D związanych z czynnikami żywieniowymi 
i stylem życia; grupy ryzyka: niemowlęta karmione piersią, dzieci, kobiety w ciąży, osoby 
w podeszłym wieku
Zaburzenia wchłaniania, zespół nerczycowy
Podejrzenie krzywicy lub osteomalacji
Schorzenia wątroby, obniżenie aktywności 25-hydroksylazy witaminy D 
Otyłość
Glikokortykosteroidoterapia, terapia przeciwpadaczkowa, immunosupresja
Bóle kostno-stawowo-mięśniowe
Obniżenie siły mięśniowej, obniżenie masy kostnej, podejrzenie osteoporozy
Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych
Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób autoimmunologicznych
Pacjenci z obniżona odpornością
Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób nowotworowych
Pacjenci z niewydolnością nerek stadium 2-3

wSKazania Do Suplementacji witaminĄ D

Dzieci urodzo-
ne przed-
wcześnie

noworodki i nie-
mowlęta karmio-
ne piersią

noworodki i nie-
mowlęta karmio-
ne mlekiem 

Dzieci i młodzież 
(2-18 lat) Dorośli ciąża i laktacja

- od pierwszych 
dni życia

- 400-800 IU/
dobę do osią-
gnięcia wieku 
korygowane-
go 40 Hbd

- od pierwszych dni 
życia

- 400 IU/dobę 

- od pierwszych dni 
życia

- 400 IU/dobę (dieta 
+ suplementy)

- przy karmieniu 
mieszanym dawkę 
witaminy D ustala 
lekarz

- 400 IU/dobę 
w okresie X-III

- 400 IU/dobę przez 
cały rok jeśli w mie-
siącach letnich 
brak odpowiedniej  
syntezy skórnej 
witaminy D

- u dzieci z nadwagą 
rozważyć dawkę 
800-1000 IU/dobę

- 800-1000 IU/dobę 
w okresie X-III 

- 800-1000 IU/
dobę  przez cały 
rok jeśli w mie-
siącach letnich 
brak odpowiedniej 
syntezy skórnej 
witaminy D

- 800-1000 IU/dobę 
u osób > 65rż 
przez cały rok

- od 2. trymestru ciąży
- dawkowanie pod 

kontrolą Ca w suro-
wicy i kalciurii

-celem suplementa-
cji jest 25(OH)D > 
30ng/mL

- 800-1000 IU/dobę - 
przy  odpowiedniej 
ekspozycji na słońce 
w miesiącach IV-IX - 
jest bezpieczna.

Stężenie 25(oH)D w surowicy
Ocena zaopatrzenia organizmu w witaminę D

ciężki niedobór
< 10ng/ml

optymalne dla plejotropowego działania 
witaminy D

Wystarczająca synteza 
skórna witaminy D 
w Polsce ma miejsce 
w okresie od IV do 
IX przy zapewnieniu 
ekspozycji na słońce 
18% powierzchni ciała, 
bez stosowania filtrów 
ochronnych, przez 15 
minut dziennie w go-
dzinach 10-15

Dawki lecznicze witaminy D (przez 1-3 miesięcy):
- noworodki – 1000IU/dobę
- 1-12 mż – 1000-3000 IU/dobę
- dzieci – do 5000 IU/dobę
- dorośli – do 7000 IU/dobę
Kontrola 25(oH)D, alp i ca w surowicy oraz kalciurii co 
1-3 miesiące

Dzieci i młodzież
20 – 60 ng/mL

Dorośli
30 – 80 ng/mL

cobas e 601 
∙  system 
immunochemiczny 
przeznaczony dla 
średnich i dużych 
laboratoriów
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piśmiennictwo:

1.  Vitamin D in adult health and disease : a review and guideline statement from Osteoporosis 
Canada, 11 Experts and The Guidelines Committee of the Scientific Advisory Counsil Of 
Osteoporosis Canada, CMAJ,2010

2.  Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: 
Recommendation for clinical practice, 25 International Experts. Immunity Reviews 2010

3.  IOF position statement: vitamin D recommendations for older adults. Osteoporosis Int 2010

4.  Prophylaxis of vitamin D deficiency - Polish recommendations 2009, Pol Merkur Lekarski 
2010;.

5.  Evaluation , treatment , and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society 
Clinical Practice Guideline, J Clin Endocrinol Metab 2011

6.  RTC trial NCT00718276, JBMR, 2011 in press.

Kompleksowa diagnostyka osteoporozy  
i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej
 witamina D p1np fosfataza alkaliczna
 ptH intact n-mid-osteocalcin wapń
 ptH (1-84) ctx (b-crosslaps) fosforany

  Wiarygodna i szybka ocena z jednej próbki zaburzeń przebudowy kostnej, 
homeostazy wapniowo-fosforanowej oraz ryzyka osteoporozy i monitorowanie 
skuteczności leczenia:

 analizatory elecsys, cobas e, cobas c i integra Systems
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Wprowadzanie terapii celowanej w onkologii wymaga poznania kancerogenezy, 
mechanizmów działania leków, jak też opracowania wystandaryzowanych testów 
pozwalających na odpowiedni dobór pacjentów.
Wykazano, że onkogen HER2 kodujący białko o aktywności kinazy tyrozynowej, 
wchodzące w skład receptora naskórkowego czynnika wzrostu, odgrywa istotna rolę 
w kancerogenezie wielu nowotworów litych, m.in. w raku piersi. Ocena statusu receptora 
HER2 w raku piersi jest nie tylko czynnikiem prognostycznym, ale i predykcyjnym. Raki 
piersi HER2-dodatnie cechuje gorsze rokowanie. Status receptora HER2 jest jednak 
jednocześnie czynnikiem predykcyjnym wskazującym na odpowiedź na leczenie 
inhibitorami tego receptora: monoklonalnym przeciwciałem (trastuzumab), jak też 
inhibitorem kinazy tyrozynowej (lapatynib). Ocena statusu receptora HER2 od kilku lat jest 
standardową procedurą w ocenie patomorfologicznej raka piersi. Ocena statusu obejmuje 
immunohistochemiczne określenie ekspresji białka HER2, jak też w wybranych przypadkach 
określenie amplifikacji genu HER2 metodą FISH lub CISH. Wypracowane szczegółowe 
kryteria oceny immunohistochemicznej i molekularnej wraz z algorytmem postępowania 
patomorfologicznego – klinicznego w raku piersi zostały opublikowane przez patologów 
polskich (Olszewski W.T. i wsp.) i amerykańskich (Wolff A.C. i in.).
Nadekspresję receptora HER2, poza rakiem piersi, stwierdzono również w innych 
nowotworach, w tym w raku żołądka. W wielu doniesieniach wykazano zarówno 
nadekspresję HER2, jak też amplifikację genu HER2 w raku żołądka i raku połączenia 
żołądkowo-przełykowego. Nadekspresję stwierdzano średnio w około 20% przypadków, 
ale zwracała uwagę bardzo duża rozpiętość w procencie HER2-dodatnich raków 
żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego (od 7 do 57%). Różnice te mogły wynikać 
z braku wystandaryzowanych metod oceny immunohistochemicznej, jaką jest ocena 
ekspresji białka HER2. Przemawiały za tym również mniejsze różnice w wynikach oceny 
amplifikacji genu HER2 metodą ISH. Metoda ta, w przeciwieństwie do półilościowej metody 
immunohistochemicznej, jest metodą ilościową. 
Szczegółowa analiza publikowanych danych wykazała różnice w częstości występowania 
HER2-dodatnich raków w zależności od typu histologicznego i lokalizacji ogniska 
pierwotnego. HER2-dodatnie raki stwierdzano znacznie częściej w typie jelitowym (ponad 
20%) niż w typie rozlanym (poniżej 5%). Raki połączenia żołądkowo-jelitowego częściej były 
HER2-dodatnie niż raki zlokalizowane w żołądku.
Doświadczenie w ocenie statusu HER2 w raku piersi wykazało wzajemne uzupełnianie 
się stosowanych metod i pozwoliło na opracowanie algorytmu diagnostycznego w tym 
typie nowotworu z zastosowaniem obu technik. Guzy immunohistochemicznie HER2-
ujemne (HER2 0 i HER2 +1) z reguły nie wykazywały amplifikacji genu HER2. W rakach 
wykazujących nadekspresję HER2 (HER2 +3) w ponad 90% stwierdzano amplifikację genu 
HER2. W przypadkach, w których odczyn immunohistochemiczny oceniono jako HER2 +2, 
w 20% do 30% guzów stwierdzono amplifikację genu HER2 i tacy pacjenci byli określani 
z klinicznego punktu widzenia jako HER2-dodatni oraz kwalifikowani do odpowiedniej 
terapii.
W przypadkach raka żołądka w wielu publikacjach zwracano uwagę, że nawet w grupie 
guzów ocenionych immunohistochemicznie jako HER2 0 lub HER2 +1 wykazano 
istnienie guzów z amplifikacją genu HER2. Szczegółowa analiza oceny mikroskopowej 
przy zastosowaniu immunohistochemii dla określenia statusu HER2 w korelacji 
danymi klinicznymi i odpowiedzią na stosowane leczenie pozwoliły na opracowanie 

Status receptora HER2 jako czynnik  
predykcyjny w raku żołądka

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz T. Olszewski

aparat benchmark 
ultra
·  system kolejnej generacji 

do automatycznego 
barwienia metodą IHC/
ISH

aparat benchmark gX
·  system do 

automatycznego 
barwienia metodą IHC/
ISH

aparat benchmark Xt
·  System do 

automatycznego 
barwienia metodą  
IHC/ISH

Labforum-50.indd   9 2012-03-06   00:00:33



10 LabForum Marzec 2012

zmodyfikowanych kryteriów dostosowanych do raka żołądka (Ruschoff J. i in.). 
Najważniejszą różnicą w ocenie odczynu immunohistochemicznego było stwierdzenie, że 
dodani odczyn błonowy nie musi dotyczyć całego obwodu komórki i w wielu przypadkach 
jest stwierdzany u podstawy komórki i jej bocznej części (odczyn podstawno–boczny). 
Nie stwierdza się odczynu w części komórki, która jest zwrócona do światła cewek 
gruczołowych tworzonych przez komórki nowotworowe (Ryc. 1B).
Zmieniono również, w porównaniu do kryteriów stosowanych w przypadkach raka piersi, 
procent komórek wymagany do zakwalifikowania odczynu jako HER2 +3. W raku żołądka 
i połączenia żołądkowo–przełykowego wystarczające jest stwierdzenie 10% komórek 
wykazujących taki odczyn w materiale pooperacyjnym (Ryc. 1A). W ocenie ekspresji 
w wycinkach pobranych w czasie endoskopii, gdy dysponujemy drobnymi fragmentami 
tkankowymi, dla rozpoznania nadekspresji (HER2 +3) wystarczające jest stwierdzenie 
silnego odczynu podstawno-bocznego w 5 komórkach rakowych.
W przypadkach, gdy ekspresję HER2 oceniono jako HER2 +2 (Ryc. 2), zalecane jest 
zastosowanie metody FISH (lub CISH) dla oceny amplifikacji genu HER2.
Chory kwalifikuje się do terapii trastuzmabem lub lapatynibem, gdy nadekspresja została 
oceniona jako HER2 +3 lub gdy wykazano amplifikację genu HER2. (Ryc. 3).
W raku żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego status receptora HER2 powinno 
oceniać się we wszystkich zaawansowanych przypadkach obejmujących raki nieoperacyjne 
i uogólnione. Materiałem stanowiącym podstawę oceny receptora HER2, zarówno metodą 
immunohistochemiczną, jak i metodą FISH, może być materiał pobrany w celu rozpoznania 
mikroskopowego raka, wycinki uzyskane w czasie endoskopii z ogniska pierwotnego lub 
z przerzutów, jak też materiał cytologiczny (np. płyn z jamy otrzewnej). W przypadkach 
wznów po radykalnej operacji ocenę stanu receptora HER2 można dokonać na materiale 
archiwalnym lub z wycinka pobranego ze wznowy lub stwierdzonego przerzutu.

wnioSKi
Status receptora HER2 w raku żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego ma wartość 
prognostyczną. Nowotwory z nadekspresją HER2 cechuje gorsze rokowanie.
Status receptora HER2 ma istotną wartość predykcyjną. Oznaczenie tego receptora 
jest niezbędne w zindywidualizowanej terapii tych nowotworów. Zarówno w przypadku 
stosowania monoklonalnego przeciwciała (trastuzumab), jak i inhibitora kinazy tyrozynowej 
(lapatinib). 
Nadekspresję lub amplifikację można oznaczyć w materiałach tkankowych i cytologicznych 
uzyskiwanych dla celów diagnostycznych, na podstawie których ustalono rozpoznanie 
mikroskopowe. 
W przypadku oceny ekspresji receptora HER2 w raku żołądka i połączenia żołądkowo-
jelitowego powinny być stosowane odmienne kryteria nasilenia reakcji niż w raku piersi.

Piśmiennictwo:

Wolff A.C. i inni. American Society 
of Clinical Oncology/College of 
American Pathologists guideline 
recommendation for human 
epidermal growth receptor 2 testing 
in breast cancer. J Clin Oncol 2007, 
25:118-145

Ruschoff J., Dietel M., Baretton G., 
Arbogast S., Walach A., Monges G., 
Chenatd M-P., Panealt-Llorca F., 
Nagelmeier I., SChallke W., Hófler 
H., Krepie H.H. Her2 diagnosis in 
gastric cancer – guidlande validation 
and develpment of standardized 
immunohistochemical testing. 
Virchows Arch 2010, 457: 299- 307

Jorgensen J. T., Targeted HER2 
treatment in advanced gastric 
cancer. Oncology 2010, 78:26-33
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1A 1B

2

   Rak żołądka. Silny odczyn immunohi-
stochemiczny (HER2 +3). W dużym powięk-
szeniu zwraca uwagę podstawno-boczna 
reakcja w obrębie błony komórkowej. 
 
 

Rak połączenia żołądkowo-jelitowe-
go. Odczyn immunohistochemiczny średniego 
stopnia (HER2 +2). Odczyn stwierdza się nie 
we wszystkich komórkach i jest on dobrze 
widoczny w dużym powiększeniu. W tym 
przypadku wskazana ocena amplifikacji genu 
HER2 metodą FISH. 

1A 1B

2

Algorytm postępowania w ocenie 
statusu HER2 w raku żołądka stosowany 
w celu doboru chorych do terapii celo-
wanej.

3
Her2 immunohistochemicznie

HER2 (-) HER2 (+) HER2 (++) HER2 (+++)

Her2 metodą iSH

Brak amplifikacji HER2 Amplifikacja HER2
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Pod koniec ubiegłego roku Roche podpisał umowę, na mocy której stanie się 
100-procentowym właścicielem Verum Diagnostica GmbH. Jest to wiodąca firma 
diagnostyczna w dziedzinie koagulologii, koncentrująca się na najszybciej rozwijającej się 
części rynku, jaką jest badanie czynności płytek krwi. Dzięki tej umowie Roche rozszerzy 
swoją ofertę koagulologiczną, obejmującą zarówno rozwiązania do samokontroli jak 
i produkty spełniające wysokie wymagania szpitalnych i prywatnych laboratoriów. Roche 
uzyska w ten sposób większy udział w segmencie koagulologii, wzmacniając swoją wiodącą 
pozycję na rynku diagnostyki klinicznej. 

„Lepsza ocena czynności płytek krwi jest obecnie jedną z pilnych potrzeb podkreślanych 
przez hematologów, kardiologów i anestezjologów. Umożliwia podejmowanie optymalnych 
decyzji w kardiologii, chirurgii i intensywnej opiece medycznej” powiedział Colin Brown, 
szef grupy produktowej Roche Professional Diagnostics (Diagnostyka Profesjonalana). 
„Dokonując tego zakupu zyskujemy gamę wyjątkowych, innowacyjnych produktów do 
badania czynności płytek krwi. Mają one potencjał wyznaczania nowych standardów 
w opiece medycznej i doskonale uzupełniają naszą najnowszą ofertę z zakresu 
koagulologii.” Badanie układu krzepnięcia stało się ważnym obszarem diagnostyki 
klinicznej. Nasza firma poczyniła już na tym polu znaczące inwestycje.

Zgodnie z umową Roche zapłaci udziałowcom Verum Diagnostica całkowitą wartość 
transakcji w wysokości jedenastu milionów euro. Wypłacenie dalszych dwóch milionów 
euro uzależnione jest od osiągnięcia określonych wyników. Transakcja podlega zwyczajowo 
przyjętym warunkom finalizacji i ma zamknąć się w styczniu 2012.

System Multiplate® opracowany przez Verum Diagnostica umożliwia szybkie i czułe 
badanie czynności płytek. Ułatwia dobór najodpowiedniejszej terapii przeciwpłytkowej 
dla pacjentów po przebytym zawale serca czy wstawieniu stentów, a także zapobiega 
powikłaniom spowodowanym krwawieniem w trakcie i po zabiegach operacyjnych. 
Podwyższa to standardy leczenia, zmniejszając ryzyko powikłań przy jednoczesnej redukcji 
kosztów. Dzięki efektywności i niskim kosztom eksploatacji system podnosi efektywność 
laboratoriów szpitalnych i specjalistycznych oddziałów medycznych.

„Roche, jako światowy lider w dziedzinie diagnostyki in vitro (IVD), jest idealną firmą 
do rozwoju technologii Multiplate, dostosowania jej do potrzeb globalnego rynku 
(komercjalizacji) i przyspieszenia stosowania Multiplate w lecznictwie. Spodziewamy się 
ciągłego rozwoju, opracowania nowych rozwiązań przygotowanych do oznaczeń przy 
łóżku pacjenta i do badania dużej liczby próbek w laboratorium centralnym” oświadczył 
dr Andreas Calatzis, dyrektor generalny i współzałożyciel Verum Diagnostica oraz 
współwynalazca technologii Multiplate. „Jesteśmy pełni entuzjazmu w związku z wejściem 
w nowy etap rozwoju i faktem, że nasze produkty będą teraz łatwiej dostępne dla lekarzy 
i pacjentów na całym świecie.“

Badanie czynności płytek krwi stanowi pilną, niezaspokojoną potrzebę w opiece 
zdrowotnej. Jest to rynek o dużym potencjale. Roche planuje duże inwestycje w badania 
kliniczne nad nowymi zastosowaniami systemu Multiplate w lecznictwie oraz stale 
opracowuje nowe aparaty i odczynniki do koagulologii.

Roche wzmacnia ofertę koagulologiczną

System multiplate®  
∙  analizator czynności 
płytek
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Na początku stycznia bieżącego roku Roche podpisał umowę o partnerstwie strategicznym 
ze specjalistyczną firmą Technoclone, produkującą odczynniki do analiz parametrów 
krzepnięcia krwi i diagnostyki układu krążenia. Umowa dopełnia strategiczne plany 
Roche dotyczące rozwoju diagnostyki układu hemostazy. Po zaprzestaniu współpracy 
z firmą STAGO i wspomnianej wcześnie umowie z Verum Diagnostica, Roche dostarczy 
na rynek w roku 2012 całkowicie nowe, innowacyjne portfolio do diagnostyki hemostazy, 
m. in. dwie nowe rodziny systemów diagnostycznych, umożliwiające również oznaczanie 
funkcjonalności płytek wraz z nową, bogatą ofertą odczynnikową. 

Jak twierdzi Colin Brown „Decydując o partnerstwie strategicznym z firmą Technoclone, 
Roche konsekwentnie rozszerza ofertę odczynników, wzmacniając tym samym pozycję 
w dziedzinie diagnostyki koagulologicznej. W oparciu o wysokie możliwości technologiczne 
Technoclone oraz długoletnie doświadczenie na rynku, a także biorąc pod uwagę ścisłe 
kontakty ze środowiskiem naukowym, firma ta w pełni wpisuje się w nasze założenia i cele 
polegające na udostępnieniu pacjentom coraz lepszej i doskonalszej diagnostyki medycznej. 
Odnosi się to do połączonych wysiłków na polu badań klinicznych oraz przyszłości rozwoju 
odczynników, w czasie gdy nowoczesne techniki diagnostyczne powoli stają się integralną 
częścią celowanego leczenia”.

Technoclone posiada szerokie portfolio testów parametrów hemostazy, jak i diagnostyki 
białek i lipidów. Po przejęciu immunodiagnostycznej części firmy Baxter w roku 1998, 
Technoclone stał się międzynarodową firmą, ze stabilnym systemem globalnej dystrybucji. 
Firma jest właścicielem ponad dziesięciu międzynarodowych patentów z zakresu 
diagnostyki i terapii chorób układu krążenia i ściśle współpracuje z uniwersytetami 
i międzynarodowymi konsorcjami badawczymi.

Jak mówi Veronika Binder, CEO Technoclone „Biorąc pod uwagę jedyną w swoim rodzaju 
pozycję Roche jako lidera w diagnostyce in vitro, nasze partnerstwo przyczyni się do 
dalszego rozwoju odczynników przy zastosowaniu całkowicie nowych platform firmy Roche, 
co z kolei stanowi precyzyjną odpowiedź na potrzeby rynku i klientów. Z zadowoleniem 
odnotowujemy fakt, że jesteśmy partnerami i stanowimy poniekąd część nowej, 
kompleksowej wizji firmy oraz wierzymy, że nasze partnerstwo służyć będzie zarówno 
pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom na całym świecie” 

Częścią strategicznego sojuszu firmy Roche i Technoclone jest powiększenie oferty 
odczynników koagulologicznych, przeznaczonych do oznaczeń dla nowej serii systemów 
cobas®, która wkrótce zostanie wprowadzona na rynek. Analizatory cobas t 411 
i cobas t 611 zostały specjalnie zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom wydajności 
stawianym dzisiaj w laboratoriach. Poczynając od roku 2014, powstanie druga rodzina 
systemów, zawierających trzy rewolucyjne platformy przeznaczone dla wszystkich 
segmentów rynku, przede wszystkim dla klientów wymagających największej wydajności 
z szerokim menu testów parametrów krzepnięcia. Ponadto Roche, biorąc pod uwagę 
potrzeby specjalistów i środowisk badaczy zagadnień hemostazy, będzie wprowadzał na 
wybranych rynkach produkty Technoclone przeznaczone do badań specjalistycznych.

cobas t 411  
∙  automatyczny 
analizator 
koagulologiczny 
laboratoria średnie

cobas t 611  
∙  automatyczny 
analizator 
koagulologiczny 
laboratoria duże
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Trendy światowe wskazują wyraźnie na wzrost zapotrzebowania na testy rutynowe 
i specjalistyczne. W odpowiedzi na wymagania redukcji kosztów laboratoria ulegają 
konsolidacji, centralizacji i zwiększają automatyzację pracy. Oblicza się, że tempo rocznego 
wzrostu rynku diagnostyki koagulologicznej przekroczy w ciągu najbliższych pięciu lat 5%; 
a wartość rynku w roku 2010 szacowana była na 1,3 miliarda dolarów USA. Starzenie się 
społeczeństwa, wzrost kosztów opieki medycznej, postęp nauki i wiele nie poznanych 
jeszcze dotychczas potrzeb z zakresu hemostazy wymusza konieczność ciągłego wdrażania 
innowacji w diagnostyce pacjentów. Strategiczny sojusz z firmą Technoclone umocni 
pozycję Roche w zakresie dostarczanych, dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań dla 
potrzeb bieżących i przyszłych.

Verum Diagnostica 
Verum Diagnostica GmbH jest spółką całkowicie zależną Dynabyte Informationssysteme 
GmbH, opracowującą, produkującą i prowadzącą sprzedaż takich produktów jak analizator 
Multiplate, kuwety reakcyjne i odczynniki do badania czynności płytek w krwi pełnej. 
Znajdują one zastosowanie w laboratoriach szpitalnych i oznaczeniach przy łóżku pacjenta 
w kardiologii interwencyjnej, chirurgii i intensywnej opiece medycznej. Firma ma siedzibę 
w Niemczech, w centrum biotechnologicznym i akademickim w Monachium. Prowadzi 
działalność w ponad 45 krajach na całym świecie, blisko współpracując z rozbudowaną 
siecią partnerów z dziedziny zdrowia i medycyny. Verum Diagnostica wejdzie w skład grupy 
produktowej Roche Professional Diagnostics. 

technoclone 
Założona w 1987 r., firma Technoclone jest wiodącym globalnym producentem wyrobów 
służących do diagnostyki koagulologicznej. Jest pierwszą na świecie firmą, która 
zaoferowała w pełny zestaw fibrynolizy działających w oparciu o przeciwciała monoklonalne 
testów ELISA oraz nowoczesne, opatentowane systemy umożliwiające oznaczanie 
aktywności enzymatycznej i antygenu w tej samej próbce. Firma jest właścicielem ponad 
dziesięciu międzynarodowych patentów w diagnostyce i terapii chorób układu krążenia; 
ściśle współpracuje z uniwersytetami i międzynarodowymi konsorcjami badawczymi. 

roche
Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących 
się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa 
współpracujące działy: farmacja i diagnostyka. 
Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę 
leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, 
choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego. Firma jest również 
światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in vitro, diagnostyki onkologicznej oraz 
pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. 
Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do 
dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy 
zdrowia , jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów. 
W 2011 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 80 000 pracowników na całym świecie 
i przeznaczyła ponad 8 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma 
osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 42,5 mld franków szwajcarskich.

Wszystkie znaki towarowe użyte lub 
wymienione w niniejszym artykule 
chronione są przepisami prawa.

Więcej informacji:  
www.technoclone.com

Więcej informacji: 
www.roche.com
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informacje ogólne 
Dołączona płyta CD zawiera karty charakterystyk produktów Roche Diagnostics w formacie PDF, 
w języku polskim. W aplikacji istnieje możliwość wyszukania numeru i opisu produktu, obejrzenia 
jednej lub więcej kart charakterystyk produktu oraz wydrukowania ich lub skopiowania do innego 
folderu. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zawartości płyty CD lub zagadnień 
technicznych prosimy o kontakt z administratorem aplikacji, p. Kingą Kowalską, nr tel.: 
22 481 54 22, faks: 22 481 55 99, adres e-mail: polska.diagnostics@roche.com 

rozpoczęcie pracy z programem 
Aplikacja automatycznie rozpoczyna pracę po wprowadzeniu płyty CD do czytnika DVD-ROM. 
Jeśli nie dojdzie do automatycznego rozpoczęcia pracy, program można uruchomić poprzez 
dwukrotne kliknięcie pliku „SDS.exe” w wyszukiwarce plików. Instalacja aplikacji nie jest 
wymagana. Po jej uruchomieniu otworzy się okno aplikacji, jak poniżej.

Okno aplikacji dzieli się na na 4 pola: 
•	 pole	Roche	Diagnostics	Sp.	z o.o.
•	 pole	Kryteria	wyszukiwania	służące	do	wybierania	kryteriów	wyszukiwania		i jego	

przeprowadzenia.
•	 pole	Okno	wyników,	gdzie	wyświetlone	są	wyniki	wyszukiwania.	Aby	zobaczyć	lub	zapisać	

w pamięci komputera więcej niż jedną kartę charakterystyki produktu, należy nacisnąć 
klawisz CTRL i nie zwalniając go jednocześnie klikać myszką na wybrane pozycje a następnie 
wybrać Podgląd pliku KCH lub Zapisz plik KCH.

Karty Charakterystyk 2012
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Nasz adres:
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ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 
01-531 Warszawa 

centrala: tel.  22 481 55 55, 56
 faks  22 481 55 99
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e-mail: polska.diagnostics@roche.com
internet: www.roche.pl

Przygotowanie do druku:
TAMKAPRESS

•	 pole	Detail	View	(szczegóły),	gdzie	wyświetlona	zostanie	informacja	dotycząca	bieżących	
wyników wyszukiwania. Linia Material Description (opis produktu) jest dłuższa od pola Okno 
wyników (Search Result). Ponadto wyświetlone zostaną linie dodatkowe, takie jak File Name 
(nazwa pliku), Date of Generation (data sporządzenia) i Version (wersja).

Kryteria wySzuKiwania: 
Możliwe jest wyszukiwanie za pomocą funkcji Numer katalogowy lub funkcji Nazwa Produktu. 
Każde z tych pól zawiera podlistę zawartości pól, w których wpisy wypełniają się automatycznie. 
Listę można pokazać lub ukryć naciskając klawisz F4 lub za pomocą kombinacji klawiszy Alt + . 
Na pasku narzędziowym Wersja językowa istnieje jedynie wersja polska. Jeśli 
użytkownik potrzebuje karty charakterystyki produktu w kilku językach, można 
skorzystać z aplikacji internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.roche.de/
datenblaetter/index.htm?sid=d05d5ff7c6ce959a1033ad1723341c98&nohead=true&allow_
sel=true&country=PL&lang=PL lub zgłosić taką potrzebę do administratora aplikacji.

okno wyników: 
Możliwa jest zmiana szerokości kolumny wyników wyszukiwania poprzez odznaczenie kursorem 
linii dzielącej kolumny (szary pasek w główce tabeli) i przeciągnięcie jej aż do uzyskania 
pożądanego rozmiaru, cały czas trzymając jednocześnie naciśnięty lewy przycisk myszy. 
uwaga: Aby wybrać więcej niż jeden zestaw danych (jedna linia w oknie wyników), należy 
przytrzymać naciśnięty klawisz CLTR, jednocześnie klikając na odpowiednie wyniki wyszukiwania. 
funkcje: 
Wybór pomiędzy podanymi poniżej funkcjami możliwy jest za pomocą przycisków lub trybu paska 
menu: 

Szukaj Wyszukiwanie za pomocą wprowadzonych kryteriów 

Nowe wyszukiwanie  Odświeżanie kryteriów wyszukiwania za pomocą wartości domyślnych. Wartością domyślną dla języka jest język 
aplikacji. 

Podgląd pliku KCH Gdy już wybrano produkty za pomocą kryteriów wyszukiwania, karty charakterystyk dla tych produktów 
przedstawione zostaną w formacie pliku Acrobat Reader (pdf). 

Zapisz plik KCH Gdy już wybrano produkty za pomocą kryteriów wyszukiwania, karty charakterystyki dla tych produktów 
zostaną skopiowane. Najpierw otworzy się okno dialogowe z poleceniem wyboru ścieżki, pod którą użytkownik 
zapisze plik. Karty charakterystyki produktu są przechowywane pod następującymi nazwami plików: numer 
katalogowy+kod państwa+.“pdf“ 

? (Pomoc) Wyświetla dokumentację użytkownika aplikacji. 
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