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BIULETYN LEKÓW
2006, NR 2
Szanowni Paĸstwo !
Przekazujemy drugi w tym roku numer Biuletynu Leków poŋwiĕcony informacjom o niepoŧćdanych dziaãaniach
leków. Zawiera on gãównie krótkie notki z piŋmiennictwa fachowego.
Chcielibyŋmy zwróciþ Paĸstwa szczególnć uwagĕ na niepokojćce doniesienia dotyczćce stosowania prometazyny u maãych dzieci. Oprócz komunikatu na ten temat wystosowanego przez Amerykaĸskć Agencjĕ ds. Ŧywnoŋci
i Leków zamieŋciliŋmy opis przypadków dotyczćcych polskich pacjentów.
Wszystkie opisane raporty otrzymaliŋmy z Regionalnego Oŋrodka Monitorowania Dziaãaĸ Niepoŧćdanych Leków
Zakãadu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagielloĸskiego
w Krakowie.

METHEMOGLOBINEMIA PO PODANIU
BENZOKAINY

Amerykaĸska Agencja ds Ŧywnoŋci i Leków (Food and Drug
Administration-FDA) opublikowaãa informacjĕ, ŧe benzokaina
w sprayu, stosowana na ŋluzówkĕ
jamy ustnej i gardãa moŧe niekiedy
spowodowaþ methemoglobinemiĕ,
w tym stany potencjalnie zagraŧajćce ŧyciu.
FDA ostrzegãa, ŧe methemoglobinemia moŧe rozwinćþ siĕ,
gdy benzokaina stosowana jest
czĕŋciej lub przez czas dãuŧszy od
zalecanego:
 bardziej naraŧeni na komplikacje w wyniku rozwoju methemoglobinemii sć pacjenci majćcy problemy z oddychaniem
lub palćcy,
 korzystne dla pacjentów cechujćcych siĕ wiĕkszć tendencjć do
wystćpienia podwyŧszonego
poziomu methemoglobiny moŧe
byþ stosowanie innych ŋrodków
miejscowo znieczulajćcych
np. lidokainy,
 pacjentom naleŧy podawaþ minimalnć skutecznć dawkĕ by
zmniejszyþ ryzyko wystćpienia
methemoglobinemii,
 zmiana barwy krwi na cze-

koladowo-brćzowć moŧe byþ
objawem wystćpienia tego
powikãania,
 chorych z podejrzeniem methemoglobinemii naleŧy szybko
poddaþ leczeniu.
FDA dokona przeglćdu informacji dotyczćcych bezpieczeĸstwa
stosowania benzokainy, ale nie
planuje jej wycofania.
Na podstawie Reactions z 18 lutego 2006 roku, No 1089, 2
W Polsce zarejestrowane sć preparaty zawierajćce benzokainĕ gãównie w postaci ŧelu. W postaci aerozolu zarejestrowany jest preparat
zãoŧony, zawierajćcy obok chlorowodorku benzokainy, chlorowodorek lidokainy - Orofar
TRASYLOL - POWIKâANIA

FDA wystosowaãa do lekarzy
komunikat, ŧe wyniki dwóch badaĸ wskazujć na zwićzek miĕdzy
stosowaniem iniekcji aprotyniny
(preparat Trasylol) a wystćpieniem
chorób nerek, zawaãu miĕŋnia sercowego, udaru u pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania
naczyĸ tĕtniczych.
Agencja dokonuje uwaŧnej
oceny tych badaĸ z równolegãć

analizć piŋmiennictwa fachowego
i raportów nadesãanych do FDA, by
podjćþ decyzjĕ czy naleŧy dokonaþ
zmian w drukach informacyjnych
lub podjćþ inne kroki.
FDA zaleciãa lekarzom ŋcisãe
monitorowanie pacjentów pod
kćtem dziaãania toksycznego
aprotyniny, szczególnie wpãywu
na nerki, serce i oŋrodkowy ukãad
nerwowy, proszćc jednoczeŋnie
o niezwãoczne zgãaszanie przypadków powikãaĸ do Þrmy Bayer lub
bezpoŋrednio do FDA. Doradzono
takŧe by lekarze ograniczyli stosowanie leku do sytuacji, gdy korzyŋci
ze zmniejszenia krwawienia/utraty
krwi przewaŧajć nad potencjalnym
zagroŧeniem.
Na podstawie: Reactions z 18 lutego 1006 r, No 1089, 3
W Polsce zarejestrowane sć preparaty: Traskolan i Trasylol, zawierajćce w swym skãadzie aprotyninĕ
INHIBITORY WYCHWYTU
ZWROTNEGO SEROTONINY A CIïĒA

Jak wynika z analizy wyników
badania kliniczno-kontrolnego,
stosowanie inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny w póťnej
cićŧy moŧe byþ zwićzane ze
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zwiĕkszonym ryzykiem utrzymujćcego siĕ nadciŋnienia pãucnego
u noworodków.
Badanie polegaão na okreŋleniu
czynników ryzyka przetwaãego
nadciŋnienia pãucnego.
Grupĕ 377 noworodków ze
stwierdzonym nadciŋnieniem
pãucnym porównano do grupy
kontrolnej liczćcej 836 dzieci.
Matki tych dzieci leczono citalopramem, ßuoksetynć, paroksetynć i sertralinć.
Okazaão siĕ, ŧe ryzyko wystćpienia nadciŋnienia pãucnego jest
znacznie wiĕksze, gdy kobieta zaŧywa inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny po 20 tygodniu
cićŧy.
W porównaniu do noworodków
urodzonych przez matki, które nie
zaŧywaãy leków przeciwdepresyjnych, iloraz szans wynosiã 6,1 (95%
CI 2,2.; 16,8). Opierajćc siĕ na ocenie ryzyka wzglĕdnego wynoszćcego 6,1 dla inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny, badacze
oszacowali, ŧe ryzyko bezwzglĕdne wystćpienia tego powikãania
u noworodków, gdy kobieta zaŧywa
lek tej grupy jest relatywnie niskie
(w przybliŧeniu 6-12 na 1000 kobiet). Nie stwierdzono zwiĕkszenia
zagroŧenia wystćpienia nadciŋnienia pãucnego, gdy kobieta zaŧywa
inhibitory wychwytu serotoniny
przed 20 tygodniem cićŧy lub gdy
leczona jest innymi lekami przeciwdepresyjnymi w którymkolwiek
trymestrze cićŧy.
Na podstawie: Reactions z 18 lutego
2006 roku, No 1089, 5
REGULARNE ZAĒYWANIE KWASU
ACETYLOSALICYLOWEGO ZAGROĒENIA

Z badaĸ przeprowadzonych w
Finlandii wynika, ŧe regularne
zaŧywanie kwasu acetylosalicylowego przez pacjentów przed
wystćpieniem krwotoku ŋródczasz24
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kowego moŧe byþ znaczćcym czynnikiem zwiĕkszajćcym zagroŧenie
zgonem. Moŧe wićzaþ siĕ takŧe
z wczesnym wzrostem krwiaka.
Naukowcy badali niezaleŧne
czynniki wpãywajćce na wynik
krwotoku i rozmiar krwiaka
u pacjentów ze zdiagnozowanym
krwawieniem ŋródmózgowym,
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na znaczenie kwasu
acetylosalicylowego.
Analizie poddano dane 208
chorych: 44 otrzymywaão kwas
acetylosalicylowy, 26 warfarynĕ,
a 138 nie przyjmowaão ŧadnego
z tych leków w czasie poprzedzajćcym krwotok.
Po ŋrednio 7 - dniowym odstĕpie miĕdzy pierwszym i drugim
badaniem tomograficznym oceniano wzrost krwiaka i uznano, ŧe
byã on w istotny sposób zwićzany
z regularnym zaŧywaniem kwasu
acetylosalicylowego przed krwotokiem. Ogólna umieralnoŋþ w czasie
pierwszych 3 miesiĕcy po krwotoku u pacjentów zaŧywajćcych kwas
acetylosalicylowy byãa dwukrotnie
wyŧsza w odniesieniu do chorych,
którym nie podawano ani kwasu
acetylosalicylowego ani warfaryny
(43,2% vs. 21, 7%).
Na podstawie: Reactions z 18 lutego
2006 roku, No 1089, 5
NIMOTOP - OSTRZEĒENIA

Firma Bayer ostrzegãa przed zagroŧeniami zwićzanymi z podawaniem parenteralnym rozpuszczonej
zawartoŋci kapsuãki z nimodipinć.
Jeŧeli pacjent nie moŧe poãknćþ
kapsuãki nie wolno jej zawartoŋci
podaþ w iniekcji. Moŧe wićzaþ siĕ
to z zagraŧajćcymi ŧyciu objawami,
w tym z zatrzymaniem akcji serca,
zapaŋcić krćŧeniowć, hipotensjć,
bradykardić.
Informacjĕ o leku uzupeãniono
o dane, jak postćpiþ w przypadku

popeãnienia takiego bãĕdu. Zaleca siĕ wówczas podanie leków
podwyŧszajćcych ciŋnienie. Naleŧy takŧe niezwãocznie wdroŧyþ
postĕpowanie lecznicze zalecane
przy zatruciu antagonistami kanaãu
wapniowego.
Na podstawie: Reactions z 25 lutego
2006 roku, No 1090, 3
TRACLEER (BOSENTAN)
- HEPATOTOKSYCZNOĆæ

W zwićzku ze stwierdzonym
potencjalnym dziaãaniem hepatotoksycznym bosentanu w USA
przypomniano lekarzom o koniecznoŋci comiesiĕcznej kontroli
czynnoŋci wćtroby u pacjentów
poddanych terapii tym lekiem.
Na podstawie: Reactions z 11 marca
2006 roku, No 1092, 2
ZAFAâSZOWANE LEKI ROĆLINNE

Po raz kolejny pojawiajć siĕ ostrzeŧenia przed zafaãszowanymi lekami
roŋlinnymi
W Nowej Zelandii ostrzeŧono
przed produktem:
 Li Da, zawierajćcym obok skãadników roŋlinnych sibutraminĕ, która
moŧe powodowaþ wzrost ciŋnienia
tĕtniczego i tĕtna. Szczególnie naraŧeni na niebezpieczeĸstwo powikãaĸ
sć pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, jaskrć, ciĕŧkimi chorobami
nerek lub wćtroby.
 Nasutra zawierajćcym w swym skãadzie sildenafil, mogćcym wywoãaþ
zagraŧajćce ŧyciu objawy w wyniku
interakcji z lekami kardiologicznymi.
Przed produktem tym ostrzegãa takŧe
agencja w Kanadzie. Preparat Nasutra reklamowany jest w tym kraju jako chiĸski
caãkowicie naturalny lek tradycyjny. Nasutra nie jest produktem zarejestrowanym;
dostĕpny jest w sprzedaŧy internetowej
Na podstawie: Reactions z 11 marca
2006 roku, No 1092, 2 oraz Reactions
z 13 maja 2006 roku, No 1101, 2
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ZGâASZANIE NIEPOĒïDANYCH
DZIAâAü LEKÓW W WIELKIEJ
BRYTANII

Agencja leków w Wielkiej
Brytanii obliczyãa, ŧe w roku ubiegãym farmaceuci zgãosili ogóãem
jednć pićtć wszystkich raportów,
w tym farmaceuci pracujćcy
w szpitalach zgãosili 13% raportów
opisujćcych pojedyncze przypadki
powikãaĸ polekowych. Farmaceuci
zatrudnieni w aptekach otwartych
przekazali 5% raportów, lekarze
ogólni 28%, lekarze pracujćcy
w szpitalach 25%.
Odnotowano 4% wzrost liczby
raportów w porównaniu z poprzednim rokiem. Agencja wićŧe ten fakt
gãównie z upowszechnieniem elektronicznego przesyãania raportów
poprzez jej stronĕ internetowć.

Klimasol, Naturapia-Menopauza,
Klimadynon,
Menofem,
Remifemin, Klimafemin, FemionKlim; Cimicifuga obecna jest takŧe w suplementach ŧywnoŋci.
IZOTRETINOINA - ZABURZENIA
KRïĒENIOWE

Na podstawie: Reactions z 18 marca
2006 roku, No 1093, 3

W latach 1983-2005 do kanadyjskiej agencji przesãano 11 raportów o powikãaniach krćŧeniowych,
w tym o zawale miĕŋnia sercowego, zaburzeniach zakrzepowo-zatorowych, udarze, jakie wystćpiãy
u pacjentów leczonych izotretinoinć. Byãy to osoby w wieku 15-48
lat, obu pãci, zaŧywajćce izotretinoinĕ w dawce 40-80 mg/dobĕ przez
4 dni do 4 miesiĕcy przed wystćpieniem niepoŧćdanych dziaãaĸ. Losy
2 chorych sć nieznane, 8 powrócião
do zdrowia, u 1 stwierdzono trwaãy
uszczerbek na zdrowiu, 1 pacjent
jeszcze nie wyzdrowiaã.

DZIAâANIA NIEPOĒïDANE
PLUSKWICY (CIMICIFUGA)

Na podstawie: Reactions z 15-22
kwietnia 2006 roku, No 1097/1098, 3

W posiadaniu komitetu australijskiego - The Australian
Adverse Drug Reactions Advisory
Committee (ADRAC) znajduje siĕ
49 opisów przypadków zaburzeĸ
czynnoŋci wćtroby zwićzanych
z podawaniem preparatów zawierajćcych Cimicifuga. Jedenaŋcie
raportów pochodzi z Australii.
W 4 przypadkach konieczna byãa
transplantacja wćtroby. Przypadki
zapalenia wćtroby wystĕpowaãy
w pierwszym miesićcu zaŧywania
leku. Fakt wykluczenia zakaŧenia
wirusowego i innych czynników ryzyka wskazuje na zwićzek miĕdzy
Cimicifuga a wystćpieniem ciĕŧkiego zapalenia wćtroby.
Na podstawie: Reactions z 8 kwietnia
2006 roku, No 1096, 2
W Polsce zarejestrowane sć nastĕpujćce preparaty zawierajćce w swym skãadzie pluskwicĕ:

W Polsce zarejestrowane sć nastĕpujćce preparaty zawierajćce
izotretinoinĕ w postaciach doustnych: Acnetret, 10, Acnetret 20,
Aknenormin 10 mg, Aknenormin
20 mg, Curacne 5 mg, Curacne
10 mg, Curacne 20 mg, Izotek,
Roaccutan, Sotret.
RDEST WIELOKWIATOWY
(POLYGONUM MULTIFLORUM)
– OSTRZEĒENIA

Agencja brytyjska ostrzegãa
przed ryzykiem ciĕŧkich niepoŧćdanych dziaãaĸ leku ze strony
wćtroby, wãćczajćc ŧóãtaczkĕ
i zapalenie wćtroby, zwićzanych ze
stosowaniem produktów zawierajćcych rdest wielokwiatowy.
Polygonum multißorum znany
jest takŧe pod chiĸskć nazwć He
Shou Wu i moŧe byþ skãadnikiem
takich produktów jak Shou Wu
Pian, Shou Wu Wan i Shen Min.

Agencja brytyjska przekazaãa
informacjĕ, ŧe bezpieczeĸstwo
tych produktów podlega obecnie
ocenie.
Na podstawie: Reactions z 6 maja
2006 roku, No 1100, 2
W Polsce nie sć zarejestrowane preparaty z rdestem wielokwiatowym
NIEPOĒïDANE DZIAâANIA
LEKÓW - 250 000 PRZYPADKÓW
HOSPITALIZACJI ROCZNIE W
WIELKIEJ BRYTANII

Ponad þwierþ miliona pacjentów przyjmowanych jest do szpitali
w Wielkiej Brytanii z powodu niepoŧćdanych dziaãaĸ leków. Dane z 2004
roku wskazujć, ŧe koszt leczenia tych
chorych wyniósã 466 milionów funtów rocznie (równowaŧne 680 mln
euro lub 870 mln dolarów).
Badacze z uniwersytetu z Liverpoolu poddali analizie 18 820
przypadków hospitalizacji, majćcych
miejsce w cićgu 6 miesiĕcy. Uznali,
ŧe powodem 1225 z nich byãy leki.
Leki, które w najwiĕkszej liczbie
przypadków byãy przyczynć leczenia
szpitalnego to: kwas acetylosalicylowy, leki moczopĕdne, warfaryna,
niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Reakcje niepoŧćdane zgãaszane
sć do agencji brytyjskiej od 1964
roku na ŧóãtych formularzach.
Przekazywanie opisów przypadków
oparte jest na zasadzie dobrowolnoŋci. Liczba raportów wynosi okoão
20 000 rocznie. Wyjćtek stanowiã
rok 2000, w którym nadesãano
33 152 raporty. Zwićzane to byão
z wprowadzeniem szczepionki na
zapalenie opon mózgowych typu C
i decyzjć o wãćczeniu pielĕgniarek
do systemu raportowania.
Pracownicy opieki zdrowotnej
powinni uwaŧaþ zgãaszanie obserwowanych w swojej pracy powikãaĸ
polekowych za swój zawodowy
obowićzek. Szczególnie waŧne jest
by zgãaszaþ dane dotyczćce reakcji
u dzieci, osób starszych, pacjentów
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z wadami wrodzonymi. Od stycznia
2005 roku raporty mogć przekazywaþ takŧe pacjenci. Farmaceuci
zostali objĕci zgãaszaniem dziaãaĸ
niepoŧćdanych w 1999 roku, a pielĕgniarki w 2000 roku.
Na podstawie BMJ Vo 332 z 13 maja
2006 roku ,1109
KWAS ACETYLOSALICYLOWY
- LECZENIE GâUCHOTY WYWOâANEJ
PRZEZ GENTAMICYNô

Jak wynika z prospektywnych
badaĸ prowadzonych metodć
podwójnie ŋlepej próby, kwas acetylosalicylowy moŧna stosowaþ w
leczeniu gãuchoty wywoãanej przez
gentamicynĕ. Stu dziewiĕþdziesiĕciu piĕciu chorym z ostrć infekcjć
leczono podano gentamicynĕ we
wlewach doŧylnych w dawce 80160 mg dwa razy na dobĕ przez 5-7
dni. Czĕŋþ chorych (89 osób) otrzymywaãa dodatkowo przez 14 dni
placebo lub kwas acetylosalicylowy w dawce 3 g/dobĕ w 3 dawkach
podzielonych. Po 5-7 tygodniach
po leczeniu czĕstoŋþ wystĕpowania gãuchoty byãa znacznie niŧsza
u pacjentów, którzy zaŧywali kwas
acetylosalicylowy w stosunku do
pacjentów otrzymujćcych placebo
(35 vs 13%)
Dolegliwoŋci ze strony przewodu pokarmowego byãy czĕstsze
w grupie zaŧywajćcej kwas acetylosalicylowy. Trzech pacjentów
wyãćczono z badaĸ z powodu
krwotoku z ŧoãćdka. Kwas acetylosalicylowy nie zaburzaã dziaãania
gentamicyny.
Na podstawie: Reactions z 6 maja
2006 roku, No 11, 5
INFORMACJE DOTYCZïCE
DZIAâAü NIEPOĒïDANYCH
PRZYGOTOWYWANE PRZEZ FDA

FDA przygotowuje comiesiĕczne informacje w formie Þlmów
26
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video dla fachowych pracowników
opieki zdrowotnej dostĕpne na
stronie internetowej. Zawierajć one
dane o nowych produktach wprowadzanych do lecznictwa, wycofaniach leków, istotnych danych
o bezpieczeĸstwie, wskazówkach
jak chroniþ pacjentów przed wystćpieniem powikãaĸ.
Filmy te dostĕpne sć na stronie
http://www.fda.gov/psn
Na podstawie: Uppsala Reports
z kwietnia 2006, 6
UDZIAâ PIELôGNIAREK
W ZGâASZANIU DZIAâAü
NIEPOĒïDANYCH W SZWECJI

System monitorowania niepoŧćdanych dziaãaĸ wprowadzono
w Szwecji w 1965 roku. Nadzór
nad zgãaszaniem raportów sprawuje agencja Medical Products
Agency. Pierwsze regionalne centrum, wspóãpracujćce z centrum
w Uppsali powstaão w 1992 roku
w szpitalu uniwersyteckim
w Umea. Celem, tworzenia oŋrodków
regionalnych byão:
 zainteresowanie ŋrodowiska medycznego lekami i problemami
zwićzanymi z ich stosowaniem,
 zwiĕkszenie liczby raportów, co w
konsekwencji zwiĕkszyãoby szansĕ
na wykrycie nowych niepoŧćdanych dziaãaĸ leków,
 polepszenie jakoŋci raportów
(zwiĕkszenie liczby informacji
opisujćcych dany przypadek).
Personel oŋrodków stanowiãy przeszkolone pielĕgniarki,
a w jednym centrum takŧe farmaceuta wspóãpracujćcy z farmakologami klinicznymi oceniajćcymi
przypadki i kontaktujćcymi siĕ
z osobami zgãaszajćcymi przypadki. W Szwecji istnieje obowićzek
zgãaszania niepoŧćdanych dziaãaĸ
leków przez fachowych pracowników
opieki zdrowotnej.
Uwaŧa siĕ, ŧe lekarze sć najlepszym

ťródãem informacji o powikãaniach
polekowych. W innych krajach stosowane sć róŧne metody pozyskiwania
raportów. Z kilku badaĸ wynika, ŧe
pielĕgniarki mogć przekazywaþ równie wartoŋciowe raporty jak lekarze.
Majć one bliski kontakt z pacjentem
i moŧliwoŋþ obserwacji niepoŧćdanych
dziaãaĸ leków. Jedno z badaĸ trwajćcych 12 miesiĕcy przeprowadzonych
w Szwecji polegaão na edukacji pielĕgniarek pracujćcych w dwóch oddziaãach geriatrycznych w póãnocnej
Szwecji. Pielĕgniarkom przekazano
m.in. wiedzĕ w jakim celu i jak naleŧy zgãaszaþ niepoŧćdane dziaãania
leków. Liczba raportów w oŋrodkach,
w których przeprowadzono szkolenie
wzrosãa dziesiĕciokrotnie w nastĕpnym roku.
Podobne wyniki uzyskano
prowadzćc badania w 4 oddziaãach – wewnĕtrznym, zakaťnym
i ortopedycznym w róŧnych rejonach
Szwecji. Odpowiedzialnoŋþ za zgãaszanie dziaãaĸ niepoŧćdanych powinni
obok lekarzy pracujćcych w szpitalach
dzieliþ takŧe inni fachowi pracownicy
opieki zdrowotnej, pracujćcy z kontakcie
z pacjentem. Uwaŧa siĕ, ŧe lekarze
poprzez najpeãniejsze wyksztaãcenie
sć najbardziej predestynowani do
zgãaszania niepoŧćdanych dziaãaĸ
leków. Agencja w Szwecji zaproponowaãa by honorowaþ raporty od
wszystkich pielĕgniarek. Sćdzi siĕ, ŧe
wãćczenie tej grupy do systemu zgãaszania niepoŧćdanych dziaãaĸ leków,
zwiĕkszy liczbĕ raportów. Zakãada siĕ,
ŧe zalecenie to zostanie wprowadzone w ŧycie na wiosnĕ 2006 roku, po
wprowadzeniu odpowiednich zmian
w przepisach prawnych.
Na podstawie: Uppsala Report
z kwietnia 2006 roku, 11
OGÓLNOUSTROJOWE DZIAâANIE
TYMOLOLU PODAWANEGO DO
WORKA SPOJÓWKOWEGO

Opis 3 przypadków
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Przypadek 1
73-letni mĕŧczyzna skierowany
do kliniki przez lekarza pierwszego kontaktu z powodu trwajćcej 1,5
godziny utraty przytomnoŋci, która
wystćpiãa poprzedniego dnia.
Pacjent przebyã zawaã miĕŋnia
serca, jest leczony z powodu jaskry,
cukrzycy typu II-go. W poprzednich kilku latach wystćpiãy cztery
epizody utraty przytomnoŋci z towarzyszćcymi silnymi potami, które wićzano z hipoglikemić, mimo
ŧe nie wykonano oznaczeĸ stĕŧenia
glukozy w surowicy krwi.
Aktualne leczenie: acenokumarol, insulina, alfuzosyna, tymolol
0,5% × - krople do oczu podawane
2 × na dobĕ.
W dniu przyjĕcia badaniem
przedmiotowym stwierdzono
miarowć czynnoŋþ serca 48/min.
ciŋnienie tĕtnicze krwi 142/90
mmHg wykluczono hipotoniĕ
ortostatycznć, zaburzenia neurologiczne. W badaniach dodatkowych stwierdzono nieznacznie
zwiĕkszone stĕŧenie hemoglobiny
glikowanej (HbA ) – 8,2% (zakres
1
normy 4-6%), w dobowej
krzywej
cukrowej stĕŧenia glukozy od 4,6
do 17,4 mmol/l (norma od 3,5
-11,0 mmol/l), bez hipoglikemii,
w spoczynkowym badaniu EKG
bradykardiĕ zatokowć 41/min,
w caãodobowym badaniu EKG
metodć Holtera stwierdzono rytm
zatokowy o czĕstoŋci 69/min i liczne epizody bradykardii zatokowej
o czĕstoŋci 41/min., podczas których wystĕpowaãy objawy zwiastujćce omdlenie.
Stwierdzono, ŧe omdlenia
spowodowane byãy bradykardić
indukowanć przez ogólnoustrojowo dziaãajćcy tymolol podawany
do worka spojówkowego.
Po konsultacji okulistycznej
tymolol odstawiono zastĕpujćc go
analogiem prostaglandyny F2, latanoprostem. Caãodobowe badanie

EKG metodć Holtera wykonane
kilka tygodni po odstawieniu
tymololu nie wykazaão epizodów bradykardii. W czasie 1,5
rocznej obserwacji nie wystćpiãy
omdlenia.
Przypadek 2
U 73-letniej kobiety w czasie ostatnich 5 lat wystĕpowaãy
nieoczekiwane upadki, ponadto
skarŧyãa siĕ na uczucie „pustki
w gãowie”, osãabienie siãy obu
ramion. Od 5 lat z powodu jaskry
przyjmowaãa latanoprost i tymolol
(0,5%, krople do oczu) raz na dobĕ.
Badaniem przedmiotowym poza
hipotonić ortostatycznć nie stwierdzono innych nieprawidãowoŋci.
Ciŋnienie tĕtnicze krwi w pozycji
leŧćcej wynosião 139/68 mmHg
z miarowć czynnoŋcić serca 58/min,
najniŧsze ciŋnienie tĕtnicze w czasie
3 minutowej pionizacji wynosião
117/64 mmHg z miarowć czynnoŋcić serca wynoszćcć 68/min.
Badaniem EKG stwierdzono bradykardiĕ zatokowć, 53/min. Przyczynĕ
upadków zdiagnozowano jako hipotoniĕ ortostatycznć spowodowanć
ogólnoustrojowym dziaãaniem
tymololu zawartego w kroplach do
oczu. Z powodu opisanego ADR i
nieskutecznoŋci farmakologicznego
leczenia wykonano zabieg chirurgiczny, nastĕpnie odstawiono tymolol i latanoprost. W czasie rocznej
obserwacji pacjentki po leczeniu
chirurgicznym nie wystćpiãy ŧadne
z opisanych zaburzeĸ.
Przypadek 3
74-letni mĕŧczyzna z rakiem gruczoãu krokowego z przerzutami, samoistnym nadciŋnieniem tĕtniczym
i jaskrć w cićgu ostatnich dwóch lat
skarŧyã siĕ na cotygodniowe upadki
z towarzyszćcć utratć ŋwiadomoŋci, oraz czĕste uczucie „pustki
w gãowie” w czasie pionizacji ciaãa.
Byã leczony losartanem, kwasem

acetylosalicylowym, latanoprostem
i tymololem w kroplach do oczu
(0,5%) podawanym dwa razy na
dobĕ.
W czasie badania ciŋnienie
tĕtnicze krwi spadaão z 145/95
mmHg w pozycji leŧćcej do 135/87
mmHg w pozycji stojćcej, któremu
towarzyszyãy objawy zwiastujćce
omdlenie. Badanie EKG wykazaão
bradykardiĕ zatokowć 43/min.
Po 3 min. testu pionizacyjnego
(tilt test) ciŋnienie tĕtnicze krwi
spadão z 167/103 do 117/81 mmHg,
a czynnoŋþ serca zmniejszyãa siĕ z
68 do 62/min. Po 13 minutach testu
pionizacyjnego (tilt test) ciŋnienie
tĕtnicze spadão do 89/74 mmHg,
tĕtno do 40/min.
Zdiagnozowano skurczowć
i rozkurczowć hipotoniĕ ortostatycznć i zapaŋþ naczyniowć
spowodowanć ogólnoustrojowym
dziaãaniem tymololu zawartego
w kroplach do oczu. Po odstawieniu tymololu wynik powtórzonego
badania pionizacyjnego byã negatywny. W czasie rocznej obserwacji pacjenta nie wystćpião uczucie
„pustki gãowie”, ani niespodziewane upadki.
Dyskusja
Tymolol jest lekiem nieselektywnie hamujćcym receptory
beta-adrenergiczne pozbawionym wewnĕtrznej aktywnoŋci
sympatykomimetycznej.
Do 80% dawki podanej do
worka spojówkowego spãywa przez
kanaã nosowo-ãzowy na bãonĕ ŋluzowć nosa, z której wchãania siĕ do
krćŧenia systemowego dziaãajćc
ogólnoustrojowo. Biodostĕpnoŋþ
z bãon ŋluzowych jest bliska 100%,
wchãoniĕty tymolol nie podlega
efektowi pierwszego przejŋcia
przez wćtrobĕ.
Tymolol zostaã wprowadzony
na rynek w 1978 r, poczćtkowo
oczekiwane dziaãania niepoŧćdane ograniczaãy siĕ do niewielkiego
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zmniejszenia czĕstoŋci akcji serca.
Obecnie raportowane sć liczne
dziaãania niepoŧćdane tymololu
dotyczćce ukãadu krćŧenia: bradykardia*, tachykardia*, hipotonia*,
hipotonia ortostatyczna*, dãawica
piersiowa*, zawaã miĕŋnia serca*,
niewydolnoŋþ serca*, omdlenia*.
Istotne zmniejszenie czĕstoŋci
akcji serca oraz dziaãanie izotropowo ujemne udokumentowano
w badaniu 20 zdrowych mãodych
ochotników, którym 2 razy na dobĕ
zakraplano do worka spojówkowego 0,5% roztwór tymololu. U pacjentów w wieku podeszãym ryzyko
zmniejszenia czĕstoŋci skurczów
serca i zmniejszenia wydolnoŋci
wysiãkowej jest bardzo istotne.
Z opisu 3 przypadku wynika, ŧe
jednorazowa diagnostyka hipotonii
moŧe byþ nieskuteczna, dlatego naleŧy jć przeprowadzaþ kilkakrotnie
w róŧnych sytuacjach. Ponadto
niewielkie zmniejszenie ciŋnienia
tĕtniczego moŧe powodowaþ bardzo znaczne zaburzenia czynnoŋci
mózgu szczególnie gdy jednoczeŋnie wystĕpujć nieprawidãowoŋci
w jego obrĕbie.
Wnioski
Leki beta-adrenolityczne podawane kroplach do oczu mogć silnie
i dãugotrwale dziaãaþ ogólnoustrojowo, szczególnie u osób w podeszãym wieku z wspóãistniejćcymi
zaburzeniami ukãadu krćŧenia.
U pacjentów z omdleniami naleŧy
rozwaŧyþ, czy omdlenia nie sć
niepoŧćdanym dziaãaniem leku
beta-adrenolitycznego zawartego
w kroplach do oczu.
* dziaãania niepoŧćdane spodziewane
× tymolol w kroplach do oczu wystĕpuje takŧe w stĕŧeniach 0,1%,
0,25% oraz w preparacie zãoŧonym
z dorzolamidem.
Na podstawie: Marie E Mulle, Natalie
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van der Velde,Jaap W M Krudler, Tacha
J M van der Cammen;” Syncope and
fallus due to timolol eye drops”, BMJ 22
kwietnia 2006
ZAGROĒENIA ZWIïZANE ZE
STOSOWANIEM PROMETAZYNY U
DZIECI

Amerykaĸska Agencja ds. Ŧywnoŋci i Leków (FDA) opublikowaãa
komunikat, w którym stwierdza,
ŧe podawanie preparatów zawierajćcych prometazynĕ dzieciom do
2 lat jest przeciwwskazane z powodu potencjalnie ŋmiertelnego ryzyka depresji ukãadu oddechowego.
Jednoczeŋnie FDA zobowićzaãa
podmioty odpowiedzialne do dokonania zmian w drukach informacyjnych w sposób uwzglĕdniajćcy
nowe zalecenia dotyczćce bezpieczeĸstwa stosowania prometazyny
u dzieci.
Podstawć do sformuãowania
przez FDA nowych zaleceĸ dotyczćcych bezpieczeĸstwa stosowania prometazyny u dzieci byãy
raporty otrzymane przez Agencjĕ
donoszćce o ciĕŧkich dziaãaniach
niepoŧćdanych u dzieci poniŧej
dwóch lat, w tym 7 zakoĸczonych
zgonem i 22 opisujćce depresjĕ
ukãadu oddechowego.
Komunikat kierowany do lekarzy podkreŋla, ŧe konieczna jest
szczególna uwaga równieŧ wtedy,
gdy stosuje siĕ lek u dzieci 2-letnich i starszych.
Amerykaĸscy eksperci przypominajć, ŧe ostrzeŧenia dotyczć
wszystkich postaci preparatów zawierajćcych prometazynĕ: syropu,
czopków, tabletek i roztworu do
wstrzykiwaĸ, jednak szczególnie
istotne jest zwrócenie uwagi na
stosowanie leku w postaci syropu,
najczĕŋciej stosowanego u maãych
dzieci.
W uzupeãnieniu do najnowszego
komunikatu amerykaĸskiej Agencji
ds. Ŧywnoŋci i Leków przypominamy, ŧe prometazyna wykazuje sil-

ne dziaãanie przeciwhistaminowe
i cholinolityczne. Przechodzi przez
barierĕ krew-mózg. Jest dobrze
wchãaniana po podaniu doustnym
i dziaãa dãugo – jej okres póãtrwania
waha siĕ w granicach 7-14 godzin.
Zatwierdzone w Polsce wskazania do stosowania preparatów
zawierajćcych prometazynĕ to caãoroczne i sezonowe alergiczne lub
naczynioruchowe zapalenie bãony
ŋluzowej nosa, alergiczne zapalenie spojówek, ŋwićd, pokrzywka,
obrzĕk naczynioruchowy, dermograÞzm, pokrzywka zwićzana
z przetoczeniem krwi, choroba
lokomocyjna (zapobieganie i leczenie) – zawroty gãowy, nudnoŋci lub
wymioty, jako ŋrodek uspokajajćcy
w premedykacji i okresie pooperacyjnym (Tab. 1).
U dzieci prometazyna nie powinna byþ stosowana w wymiotach
o nieznanej etiologii oraz w innych
objawach z dolnych dróg oddechowych, w tym w astmie. U dzieci
przyjmujćcych leki przeciwhistaminowe moŧe wystćpiþ reakcja
paradoksalna, charakteryzujćca siĕ
nadmiernym pobudzeniem.
W materiaãach informacyjnych
dla leków dopuszczonych do obrotu w Polsce wyraťnie zaleca siĕ,
by nie stosowaþ preparatów zawierajćcych prometazynĕ u dzieci
poniŧej 2 roku ŧycia. Dodatkowo
niektóre badania ãćczć stosowanie
prometazyny z zespoãem nagãej
ŋmierci niemowlćt i z czĕstszym
wystĕpowaniem bezdechu ŋródsennego u niemowlćt. Nie naleŧy stosowaþ preparatów, zawierajćcych
prometazynĕ u matek karmićcych
piersić, poniewaŧ u niemowlćt
istnieje ryzyko wystćpienia dziaãaĸ niepoŧćdanych o powaŧnych
konsekwencjach.
Na podstawie: FDA/ Center for Drug
Evaluation and Research, FDA Alert
[4/2006]; Promethazine HCl (marketed as Phenergan) Information,
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Tab. 1. Zalecane przez wytwórcõ dawkowanie prometazyny dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

Dziaãanie przeciwalergiczne
Choroba lokomocyjna

3 razy na dobõ po 5 do 12,5 mg lub 25 mg przed snem
10 do 25 mg co 12 godzin, w razie koniecznoćci

Nudnoćci i wymioty

10 do 25 mg moēna podaç co 4-6 godzin, w razie koniecznoćci

Dziaãanie uspokajajðce

10 do 25 mg w razie koniecznoćci

25 kwietnia 2006; Charakterystyka
Ŋrodka Farmaceutycznego dla
preparatu Diphergan, zatwierdzona 18.08.2003 r.; S.GajewskaMeszaros „Stosowanie prometazyny u dzieci: wćtpliwa korzyŋþ,
znaczne ryzyko” Terapia i Leki
2001/XXIX/LI/4.
W Polsce sć zarejestrowane nastĕpujćce preparaty zawierajćce prometazynĕ: Diphergan, Polfergan,
Promethazine.
BEZPIECZEüSTWO STOSOWANIA
PROMETAZYNY W ĆWIETLE
POLSKICH RAPORTÓW
SPONTANICZNYCH

Od maja
3 raporty.

br.

nadesãano

Przypadek 1
U trzyletniego chãopca w drugiej dobie podawania preparatów
Diphergan, syrop i Eurespal syrop
w dawce dobowej odpowiednio 30
mg i 15 mg wystćpiãa nadmierna
sennoŋþ i zaburzenia równowagi, które zakwalifikowano jako
nieciĕŧkie niepoŧćdane dziaãania
leku. Po odstawieniu preparatów
Diphergan i Eurespal objawy
ustćpiãy bez trwaãych nastĕpstw.
Zwićzek przyczynowo-skutkowy
okreŋlono jako prawdopodobny. Nie
moŧna jednoznacznie okreŋliþ, czy
dziaãania niepoŧćdane byãy spowodowane stosowaniem preparatu Diphergan czy Eurespal, czy teŧ obu
leków, poniewaŧ naleŧć do grupy
leków przeciwhistaminowych hamujćcych aktywnoŋþ receptorów
H1 i majć podobny proÞl dziaãaĸ
niepoŧćdanych. Jednoczeŋnie
z powodu ostrego zapalenia krtani

i tchawicy chãopiec otrzymywaã lek
przeciwbakteryjny (Zinnat) oraz
Ibufen, Tussipect syrop. Wykluczono udziaã tych leków w wystćpieniu
opisanych dziaãaĸ niepoŧćdanych.
Przypadek 2
U siedmiomiesiĕcznej dziewczynki leczonej z powodu zakaŧenia górnych dróg oddechowych
w pierwszej dobie podawania
preparatu Diphergan syrop w
dawce dobowej 5 mg wystćpião
zmniejszenie czĕstoŋci ruchów
oddechowych (bradypnoea), które
zostaão zakwaliÞkowane jako ciĕŧkie dziaãanie niepoŧćdane leku.
Bradypnoea ustćpiãa bez trwaãych
nastĕpstw po odstawieniu leku.
Zwićzek przyczynowo-skutkowy
okreŋlono jako prawdopodobny.
Jednoczeŋnie dziecko byão leczone preparatem Hiconcil, którego udziaã w wywoãaniu opisanego
dziaãania niepoŧćdanego zostaã
wykluczony.
Przypadek 3
U czteroletniej dziewczynki po
okoão 30 minutach od podania preparatu Diphergan syrop w dawce
10 mg wystćpiãa dusznoŋþ. Po
leczeniu Dexavenem podanym
doŧylnie i nebulizacji preparatem
Berodual dusznoŋþ ustćpiãa bez
trwaãych nastĕpstw. Nie podawano kolejnych dawek Dipherganu.
Zwićzek przyczynowo-skutkowy
okreŋlono jako prawdopodobny.
Jednoczeŋnie z powodu astmy
dziecko dãugotrwale otrzymywaão:
Singulair 4, Zyrtec, Flixotide, Theoplus, których zwićzek z wystćpieniem dusznoŋci wykluczono.

Komentarz
Bradypnoea i dusznoŋþ opisane
w raportach 2 i 3 sć objawami
depresji oŋrodka oddechowego,
na których wystĕpowanie powoãuje siĕ FDA w wyŧej opisanym
ostrzeŧeniu.
W materiaãach informacyjnych dla leków dopuszczonych
do obrotu w Polsce jest wyraťnie
sformuãowane ostrzeŧenie, aby nie
stosowaþ preparatów zawierajćcych prometazynĕ u dzieci poniŧej
2 roku ŧycia. Ponadto w pkt. 4.4
„Specjalne ostrzeŧenia i specjalne
ŋrodki ostroŧnoŋci dotyczćce stosowania” Charakterystyki Ŋrodka
Farmaceutycznego preparatu Diphergan znajduje siĕ informacja
o moŧliwym zwićzku miĕdzy stosowaniem prometazyny a zespoãem
nagãej ŋmierci ãóŧeczkowej i bezdechem ŋródsennym niemowlćt.
Informacja zawarta w komunikacie FDA potwierdza moŧliwoŋþ
wystćpienia tego ciĕŧkiego powikãania po podaniu prometazyny.
NIERACJONALNE STOSOWANIE
LEKÓW PRZECIWHISTAMINOWYCH

Raportowano o wystćpieniu
nadmiernej sennoŋci, zawrotach
gãowy i zaburzeniach równowagi,
które wystćpiãy u dwójki dzieci
(3 i 5 lat) leczonych jednoczeŋnie
preparatami: Zyrtec, Eurespal, Diphergan z powodu ostrego zakaŧenia
górnych dróg oddechowych. Jednoczeŋnie zastosowano odpowiednić
antybiotykoterapiĕ empirycznć.
Leki podawano w zalecanych dawkach. Objawy sedatywne wystćpiãy
po pierwszej dawce w/w leków, w
obu przypadkach odstawiono Diphergan i Eurespal. Zastosowane
leki naleŧć do antagonistów receptorów histaminowych H1, charakteryzujć siĕ zróŧnicowanym proÞlem bezpieczeĸstwa zwićzanym
z interakcjami i dziaãaniami niepoŧćdanymi. Najbezpieczniejszym
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lekiem spoŋród wymienionych,
o niskim potencjale interakcji
i dziaãaĸ niepoŧćdanych jest Zyrtec
(cetyryzyna), co jest gãównie
zwićzane z bardzo niewielkć objĕtoŋcić wzglĕdnć dystrybucji (Vd).
Najmniej korzystnym profilem
bezpieczeĸstwa charakteryzuje siĕ
Diphergan (prometazyna), która
u dzieci moŧe wywoãaþ dziaãanie
sedatywne (splćtanie, nadmierna
sennoŋþ, dezorientacja), jak i reakcje paradoksalne objawiajćce
siĕ pobudzeniem OUN (koszmary
senne, drgawki). Ponadto moŧe
wystćpiþ (rzadko) skurcz oskrzeli
i obrzĕk bãony ŋluzowej nosa, który
nasila objawy kliniczne zwićzane z
ostrym zakaŧeniem górnych dróg
oddechowych. Wymienionych paradoksalnych dziaãaĸ nie wykazuje
Zyrtec i Eurespal.
W tym przypadku podawanie
jednoczeŋnie trzech leków o bardzo
podobnym mechanizmie dziaãania
jest niewãaŋciwym sposobem
leczenia, poniewaŧ dramatycznie
zwiĕksza ryzyko wystćpienia dziaãaĸ niepoŧćdanych nie zwiĕkszajćc
jego skutecznoŋci. Wybór jednego
leku o najkorzystniejszym proÞlu
bezpieczeĸstwa jest wãaŋciwym
postĕpowaniem.
Na podstawie dwóch raportów
spontanicznych otrzymanych
w czerwcu 2006 roku.
KWAS ACETYLOSALICYLOWY W
ZâOĒONYM LEKU RECEPTUROWYM I
WYMIOTY TREĆCIï FUSOWATï

U 59 letniej pacjentki z chorobć dwunastnicy w wywiadzie
i rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego,
w trzeciej dobie podawania kwasu acetylosalicylowego w dawce
dobowej od 600 mg do 900 mg
w - odpowiednio - dwóch lub trzech
dawkach podzielonych wystćpiãy
fusowate wymioty i bóle w nadbrzuszu ŋrodkowym wskazujćce
30
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na krwawienie z górnego odcinka
przewodu pokarmowego.
Pozostaãe substancje czynne
leku: Phenobarbitalum, Codeini
phosphas, Coffeini + Natrii benzoas, Prednisonum, Allobarbitalum,
Propyphenazonum.
Lek recepturowy odstawiono,
krwawienie ustćpião.
Przyczynć krwawienia byão
niepoŧćdane, oczekiwane dziaãanie
kwasu acetylosalicylowego.
Nie wykazano zwićzku miĕdzy
krwawieniami z przewodu pokarmowego i podawaniem propyfenazonu. Zwićzek taki jest moŧliwy
jedynie w przypadkach dãugotrwaãego naduŧywania propyfenazonu podawanego jednoczeŋnie
z innym silnie dziaãajćcym lekiem
przeciwgorćczkowym.*
Na podstawie raportu spontanicznego, nadesãanego w czerwcu
2006 roku
* M.N.G Dukes, J.K. Aronson;
„Meyler’s side effects of drugs”,
Fourteenth edition, 2000; pp; 292

