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BIULETYN LEKÓW 2007, NR 2
Szanowni Paĸstwo!
Oddajemy drugi numer Biuletynu Leków z garŋcić informacji o niepoŧćdanych dziaãaniach leków. Dane
pochodzć z zagranicy, ale dotyczć produktów dostĕpnych w Polsce.
Czĕŋþ problemów opisanych poniŧej dyskutowana byãa i omawiana bĕdzie nadal na forum miĕdzynarodowym,
m.in. na posiedzeniach Pharmacovigilance Working Party w EMEA, w których bierze czynny udziaã równieŧ
przedstawiciel naszego Wydziaãu Monitorowania Niepoŧćdanych Dziaãaĸ Produktów Leczniczych.
Chcielibyŋmy zasygnalizowaþ, ŧe mimo wejŋcia w ŧycie 01 maja br. znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne
nie wszystkie problemy zwićzane z nadzorem nad bezpieczeĸstwem farmakoterapii zostaãy rozwićzane.
Przygotowywane sć nowe przepisy, w tym nowelizacja Rozporzćdzenia Ministra Zdrowia z 17 lutego 2003 r.
w sprawie monitorowania bezpieczeĸstwa produktów leczniczych. O niektórych kwestiach wymagajćcych
zmian piszemy we wstĕpnym tekŋcie o wspóãpracy miĕdzy podlegãymi Ministerstwu Zdrowia instytucjami.
Wybraliŋmy teŧ kilka notek nie dotyczćcych bezpoŋrednio niepoŧćdanych dziaãaĸ leków- stosowania ich poza
wskazaniami, przedawkowaniu, bãĕdach wynikajćcych z braku przestrzegania przez pacjentów zaleceĸ lekarza
czy wskazówek zawartych w ulotce przylekowej. Nie znamy skali tego problemu w naszym kraju, ale naleŧy
przypuszczaþ, ŧe tak jak w innych krajach bĕdzie to problem o coraz wiĕkszym znaczeniu, zwãaszcza wobec
coraz szerszej dostĕpnoŋci do leków.
Wspóãpraca miĕdzy instytucjami: Paĸstwowym Zakãadem Higieny, Narodowym Instytutem Leków,
Gãównym Inspektoratem Farmaceutycznym i Urzĕdem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie prowadzenia nadzoru nad bezpieczeĸstwem stosowania
produktów leczniczych

Agata Maciejczyk
Wydziaã Monitorowania Niepoēðdanych Dziaãaý Produktów Leczniczych

J

ak wykazuje doŋwiadczenie ostatnich lat, wspóãpraca
miĕdzy instytucjami biorćcymi udziaã w nadzorze nad bezpieczeĸstwem leczenia wymaga
udoskonalenia. Braki legislacyjne
w tym wzglĕdzie widoczne byãy
od dawna. Od momentu wejŋcia
w ŧycie rozporzćdzeĸ [1,2] sygnalizowano gdzie w zapisach prawnych sć bãĕdy, rozbieŧnoŋci czy
„sãabe punkty”.
„Sprawa Corhydronu” staãa siĕ jednć z przyczyn podjĕcia prac nad
wprowadzeniem do ustawy Prawo
farmaceutyczne [3] i odpowiednich rozporzćdzeĸ wykonawczych
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nowych zapisów formalizujćcych
i precyzujćcych zasady wspóãpracy miĕdzy jednostkami podlegãymi Ministerstwu Zdrowia takimi
jak Urzćd Rejestracji (UR), Paĸstwowy Zakãad Higieny (PZH)
i Narodowy Instytut Leków (NIL).
Pewnym usprawiedliwieniem opóťnienia dziaãaĸ w tym zakresie moŧe
byþ fakt, ŧe Biuro Rejestracji byão
czĕŋcić Instytutu Leków, a w chwili
tworzenia Urzĕdu Rejestracji istniaãa koncepcja poãćczenia Instytutu Leków, Paĸstwowego Zakãadu
Higieny i Instytutu Ŧywnoŋci i Ŧywienia. Przy takim zaãoŧeniu ustalanie rozporzćdzeniem ram wspóãpracy wewnćtrz jednej instytucji

nie miaãoby racji bytu. Od planów
ãćczenia instytutów odstćpiono
i kwestia braków prawnych stanowi
trudnoŋþ.
Wydaje siĕ, ŧe podlegãoŋþ PZH,
NIL, GIF i URPL pod to samo ministerstwo powinno sprzyjaþ ustaleniu ram harmonijnej wspóãpracy. Nie trzeba chyba uzasadniaþ
koniecznoŋci sprawnej wymiany
informacji, prowadzenia rozmów
i konsultacji przed podejmowaniem decyzji, spójnych planów na
przyszãoŋþ w obszarach wymagajćcych wspóãdziaãania. Brak legislacyjne dotyczć wielu dziedzin
i jest szereg spraw wymagajćcych
uporzćdkowania.

PRODUKTY LECZNICZE 
Dobrym przykãadem obszaru, który czeka na zmiany sć tzw. produkty z pogranicza. Produkty z tć samć
substancjć bywajć w Polsce zaliczane do róŧnych kategorii - czyli
produktów leczniczych i suplementów diety. Podlegajć wówczas
innym przepisom. Jest to temat zasãugujćcy na odrĕbne omówienie
i sygnalizujemy go tylko na marginesie. Trudno jednak przejŋþ do
porzćdku dziennego nad sytuacjć,
gdy dwa produkty z tć samć substancjć czynnć, w tej samej dawce
i postaci farmaceutycznej w róŧny
sposób, na róŧnych warunkach
i podlegajćc odmiennym wymaganiom dokumentacyjnym znajdujć
siĕ na rynku.
Kontrola róŧnych kategorii produktów odbywa siĕ na innych zasadach. Jest tu miejsce na wspóãpracĕ Urzĕdu Rejestracji i Gãównego
Inspektora Sanitarnego. Nie ma
obecnie uregulowaĸ dotyczćcych
zgãaszania i analizy niepoŧćdanych dziaãaĸ towarzyszćcych stosowaniu suplementów diety. Nie
jest do tego uprawniony Urzćd
Rejestracji. Obecnie obowićzujćce przepisy regulujć dostĕpnoŋþ
suplementów diety, które mogć
byþ zaliczone do grupy produktów
leczniczych w oparciu o dotychczasowe rozstrzygniĕcia do koĸca
2009 roku. Do tego czasu substancje te powinny byþ zarejestrowane
jako produkty lecznicze.
W sposób najmniej skomplikowany, ale równieŧ nie znajdujćcy
odzwierciedlenia w przepisach wyglćda wspóãpraca UR, a w szczególnoŋci Wydziaãu Monitorowania
Niepoŧćdanych Dziaãaĸ Produktów Leczniczych z NIL. Chodzi
w tym przypadku o tzw. reklamacje kliniczne (chociaŧ samo to pojĕcie zostaão wykreŋlone z przepisów). Mamy tu na myŋli sytuacjĕ,
gdy choremu podano lek, wywoãaã

on dziaãania niepoŧćdane i lekarz
sprawujćcy opiekĕ nad pacjentem
nie jest pewien czy reakcje, które
wystćpiãy sć wynikiem osobniczej
reakcji pacjenta czy teŧ ich przyczynć jest zãa jakoŋþ leku. Wówczas próbka leku z serii podanej
pacjentowi, w pozyskaniu której
poŋredniczy GIF moŧe zostaþ
zbadana w NIL. Poznanie wyników analizy upowaŧnia do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
czy mieliŋmy do czynienia z niepoŧćdanym dziaãaniem leku czy
z jego zãć jakoŋcić. Sytuacja wydaje siĕ prosta, ale cićgle budzi
wćtpliwoŋci. Nie wszyscy lekarze
znajć takć procedurĕ. Nie wszystkie jednostki sãuŧby zdrowia wiedzć, ŧe takie badanie prowadzone
jest na koszt Ministerstwa Zdrowia, a nie szpitala czy przychodni
zwracajćcej siĕ z proŋbć o wykonanie analizy. (Wyjćtkiem jest obcićŧenie kosztami Þrmy farmaceutycznej w przypadku, gdy wynik
analizy wskazuje na zãć jakoŋþ
leku). Niejednokrotnie informujemy, ŧe próbki leku naleŧy przesãaþ
do NIL, ŧe tamtejsze Biuro Organizacji Badaĸ Kontrolnych i Naukowych moŧe odpowiedzieþ na
pytanie, jaka iloŋþ leku konieczna
jest do przeprowadzenia badania. Nie wszyscy uŋwiadamiajć
sobie, ŧe badaniu powinna podlegaþ próbka ze szpitala czy przychodni, a nie próbka archiwalna
przechowywana przez producenta. Tu problemy z pobieraniem
próbki mogć pojawiþ siĕ w przypadku leków podanych pozajelitowo, kiedy zawartoŋþ Þolki czy
ampuãki zostaãa wykorzystana.
O tym, ŧe lek jest wadliwy mógã decydowaþ np. transport leku w niewãaŋciwych warunkach. Wówczas
badanie leku z próbki archiwalnej
nie wykaŧe nieprawidãowoŋci.
Dosyþ czĕsto zdarza siĕ tak, ŧe lekarz nie chce zwróciþ siĕ o przeba-

danie leku, ale teŧ nie chce stosowaþ
juŧ leku z tej serii, która spowodowaãa niepoŧćdane dziaãanie. Wówczas kierownik apteki wycofuje
lek tej serii z oddziaãu. Problem
nie jest istotny pod warunkiem, ŧe
leku tej serii nie zakupiono w duŧej
iloŋci i nie jest on drogi. Wówczas
przechodzi siĕ nad tym faktem do
porzćdku dziennego, chociaŧ trudno w takim dziaãaniu doszukaþ siĕ
logiki. Z drugiej strony, gdy rozpatrujemy pojedynczy przypadek
niepoŧćdanego dziaãania leku,
prawie zawsze ocenie towarzyszy
pewna doza niepewnoŋci i nikt nie
powie, ŧe jest w stu procentach
pewny przyczyny powikãania.
Jeŧeli spojrzymy z takiej perspektywy zachowanie lekarza ãatwiej
usprawiedliwiþ czy zrozumieþ.
Gdy do Wydziaãu Monitorowania
Niepoŧćdanych Dziaãaĸ Produktów Leczniczych UR przychodzi
opis przypadku, w którym zawarta jest informacja, ŧe próbka leku
zostaãa przekazana do badania, to
zwracamy siĕ do Narodowego Instytut Leków z pytaniem, jaki byã
wynik analizy.
Otrzymujemy takŧe z GIF informacje o wstrzymaniu serii róŧnych leków i na szczĕŋcie czĕsto
przychodzi po nich informacja
o przywróceniu tej serii do obrotu, poniewaŧ badanie przeprowadzone w NIL wykazaão zgodnoŋþ
leku z zatwierdzonć normć analitycznć. Badaĸ tych przeprowadza
siĕ niewiele, nie dlatego ŧe nie
ma wćtpliwoŋci, tylko dlatego ŧe
ŋrodki Þnansowe na ich prowadzenie sć ograniczone. Wolelibyŋmy
by badaĸ tych byão jak najwiĕcej,
poniewaŧ zawĕziãoby to obszar
niepewnoŋci i uãatwião ocenĕ przyczynowo-skutkowć takich przypadków. Wydaje siĕ takŧe, iŧ narasta problem leków podrabianych
i wówczas tylko przeprowadzanie
ALMANACH
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badaĸ pozwala na ich eliminacjĕ.
Z drugiej strony cićgle zgãoszeniu
podlegajć przypadki, w których
z duŧym prawdopodobieĸstwem
moŧna bez badania orzec, ŧe produkt leczniczy podejrzany o wywoãanie niekorzystnych reakcji jest
dobry jakoŋciowo, tylko powoduje
np. reakcjĕ nadwraŧliwoŋci- jak
w przypadku ŋrodków kontrastowych, antybiotyków z grupy penicylin czy cefalosporyn, czy teŧ
winĕ za nieprawidãowć reakcjĕ
leku ponosi personel medyczny.
Za przykãad moŧe posãuŧyþ brak
dziaãania ŋrodków miejscowo
znieczulajćcych, gdy moŧna mieþ
zastrzeŧenia do techniki podania lub
zastosowano lek przed ogrzaniem
go do odpowiedniej temperatury.
Styk dziaãania UR z GIF – obok
reklamacji klinicznych- dotyczy
takŧe wycofania produktu leczniczego lub czasowego wstrzymania
w obrocie produktu leczniczego
(tzw. „zawieszenia”- ang „suspension of a marketing authorisation”).
Reklamacje kliniczne dotyczć poszczególnych serii leku i polegajć
na sprawdzeniu jakoŋci tych serii,
wiĕc sć przede wszystkim domenć
GIF, który odpowiada za jakoŋþ produktów leczniczych.
Wycofanie
czy
wstrzymanie
w obrocie produktu leczniczego,
czyli wszystkich jego serii dotyczy
oceny samego produktu, zwykle wobec poznania nowych faktów, zmieniajćcych stosunek spodziewanych
korzyŋci ze stosowania leku do
moŧliwych do przewidzenia zagroŧeĸ wynikajćcych z jego podania.
Ocena wartoŋci leku, zasadnoŋci jego
stosowania i podejmowanie decyzji
o jego wycofaniu lub wstrzymaniu w
obrocie leŧy w gestii Prezesa Urzĕdu, a nie GIF. Sama techniczna strona wycofania lub wstrzymania leku
odbywaþ siĕ ma w ramach wspóãpracy miĕdzy UR i GIF.
12
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Jak wiadomo sprawĕ cofniĕcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu reguluje art. 33 ustawy Prawo
farmaceutyczne [3]. Artykuã 33
mówi, ŧe minister cofa pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w razie
stwierdzenia niespodziewanego
ciĕŧkiego niepoŧćdanego dziaãania
produktu leczniczego zagraŧajćcego zdrowiu lub ŧyciu. Sam zapis
jest maão precyzyjny i stosowany
„na wprost” mógãby spowodowaþ
wycofanie wielu leków, których
nikt nie zamierza wycofywaþ.
ProÞl bezpieczeĸstwa leku odnosi siĕ do leczonej populacji, a nie
do pojedynczego pacjenta, chociaŧ z punktu widzenia jednostki wydaje siĕ to bezduszne. Gdy
ktoŋ doŋwiadczy ciĕŧkich dziaãaĸ
niepoŧćdanych, dozna cierpienia,
trwaãego uszczerbku na zdrowiu
czy umrze w wyniku dziaãania
leku, to trudno bliskim szukaþ
pocieszenia w fakcie, ŧe podobne
przypadki dotyczć niewielkiego
odsetka populacji leczonej.
Art. 33 mówi takŧe o wycofaniu
leku z powodu stwierdzenia ryzyka stosowania niewspóãmiernego
do efektu terapeutycznego. Wiadomo, ŧe dla leków stosowanych
w róŧnych sytuacjach klinicznych
godzimy siĕ na róŧne ryzyko. Wywaŧenie argumentów za i przeciw stosowaniu danego produktu
moŧe byþ bardzo trudne i choþ
po czĕŋci jest ocenć skazanć na
subiektywizm.
Punkt 5 art. 33 wspomina o moŧliwoŋci wycofania leku z powodu
nie zgãoszenia Prezesowi Urzĕdu
nowych informacji objĕtych dokumentacjć, o której mowa w art. 10,
czyli chodzi tutaj o wniosek rejestracyjny, a tym samym szeroko
rozumianć informacjĕ o leku.
Do art. 33 dodaje siĕ zapis o wymianie informacji na temat wycofania leku, czyli o powiadomieniu

o tym fakcie GIF i instytucji unijnych (O cofniĕciu pozwolenia minister wãaŋciwy do spraw zdrowia
powiadamia Komisjĕ Europejskć,
Gãównego Inspektora Farmaceutycznego, a w przypadku produktu
leczniczego weterynaryjnego takŧe
Gãównego Lekarza Weterynarii”) .
Art. 33 ma zostaþ zmodyÞkowany. Zapis o stwierdzeniu ryzyka
stosowania niewspóãmiernego do
efektu terapeutycznego zostanie
zawĕŧony do sytuacji stosowania produktu leczniczego zgodnie
z ChPL. Dodany zostanie takŧe zapis
o moŧliwoŋci cofniĕcia pozwolenia
w przypadku nie wywićzywania
siĕ podmiotu odpowiedzialnego
z obowićzku zgãaszania niepoŧćdanego dziaãania leku zarówno
jako opisów pojedynczych przypadków jak i opracowaĸ zbiorczych (PSUR).
Do prawa farmaceutycznego dodano przy okazji juŧ zatwierdzonej
nowelizacji zapisy pozwalajćce
na wstrzymanie leku w obrocie
do wyjaŋnienia. Tego typu rozwićzanie funkcjonuje od dawna
w innych krajach. W przypadku wykrycia nowego ndl niejednokrotnie
potrzeba czasu na przeprowadzenie
analizy danych czy wykonanie dodatkowych badaĸ. W ich wyniku
moŧna zadecydowaþ o wycofaniu
leku, ale moŧe teŧ okazaþ siĕ, ŧe
byã to „faãszywy alarm”.
Wówczas wstrzymanie w obrocie do wyjaŋnienia jest lepszym
rozwićzaniem niŧ skreŋlenie leku
z lekospisu, a potem przywracanie go do stosowania. W ustawie
Prawo farmaceutyczne znalazã siĕ
art. 121a na ten temat. Jego zawartoŋþ ma zostaþ sformuãowana nieco inaczej, z poãoŧeniem nacisku
na wymianĕ informacji miĕdzy
instytucjami.
Od 2003 roku sygnalizujemy
sprawĕ monitorowania odczynów
poszczepiennych i koniecznoŋci
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uporzćdkowania procedur z tym
zwićzanych. Obecnie dane o odczynach poszczepiennych z Polski gromadzone sć i analizowane
w PZH. UR dysponuje natomiast
okresowymi raportami o bezpieczeĸstwie stosowania szczepionek. Ŧadna z instytucji nie ma tym
samym wszystkich danych.
By sformalizowaþ wymianĕ informacji zaproponowaliŋmy ŋciŋlejszć wspóãpracĕ z PZH. Ma powstaþ
standardowa procedura postĕpowania precyzujćca sposób dziaãania. Zaproponowany zostaã takŧe
odpowiedni zapis w nowelizowanym Rozporzćdzeniu [1]. Planuje
siĕ dodanie nastĕpujćcego zapisu:
„Gãówny Inspektor Sanitarny lub
wskazana przez niego jednostka
organizacyjna prowadzćca zbiorczy wykaz zgãoszeĸ niepoŧćdanych odczynów poszczepiennych
na podstawie Rozporzćdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia
2002 r. (Dz.U. z dn. 31.12.2002 ze
zm.), przekazuje Prezesowi Urzĕdu kopiĕ zgãoszeĸ niepoŧćdanych
odczynów poszczepiennych. Jednostka, o której mowa przekazuje
takŧe wyniki badaĸ jakoŋci szczepionek, o ile wystćpienie niepoŧćdanego odczynu poszczepiennego
mogão byþ wywoãane zãć jakoŋcić
szczepionki”. Mamy nadziejĕ, ŧe
stosowne zmiany w prawie zacznć
obowićzywaþ jeszcze w tym roku.
Prezes Urzĕdu zwróciã siĕ takŧe
z pismem do GIS o równolegãe
przekazywanie danych o odczynach poszczepiennych do PZH
i UR, by skróciþ czas wymiany informacji. PZH zobowićzaão siĕ do
przesyãania danych o powikãaniach
poszczepiennych po wykonaniu
oceny
przyczynowo-skutkowej
przypadków. Moŧliwoŋþ korzystania z wiedzy specjalistów w tej
dziedzinie stanowi cennć pomoc
dla Wydziaãu Monitorowania Niepoŧćdanych Dziaãaĸ Produktów

Leczniczych. Mamy nadziejĕ, ŧe
dziaãania te znajdć odzwierciedlenie
w przepisach. Na razie pozostaje w
mocy Rozporzćdzenie z 23 grudnia
2002 roku w sprawie niepoŧćdanych odczynów poszczepiennych.
Naleŧy wierzyþ, ŧe czynione kroki majćce na celu zacieŋnienie
wspóãpracy i nowelizacja prawa
przyczynić siĕ choþ w pewnym
stopniu do poprawy jakoŋci systemu monitorowania bezpieczeĸstwa terapii w naszym kraju.
1.

2.
3.

Rozporzðdzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2003 r.
w sprawie monitorowania bezpieczeýstwa produktów
leczniczych.
Rozporzðdzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 r.
w sprawie niepoēðdanych odczynów poszczepiennych
Ustawa z dnia 6 wrzećnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

INFORMACJE RÓĒNE

Ciĕŧkie, zagraŧajćce ŧyciu
dziaãania niepoŧćdane zwićzane
z stosowaniem Trasylolu
Firma Bayer powiadomiãa fachowych pracowników ochrony zdrowia w Kanadzie o zagraŧajćcych
ŧyciu reakcjach nadwraŧliwoŋci
wystĕpujćcych zarówno po podaniu dawki testowej Trasylolu, jak
i w czasie póťniejszego leczenia
preparatem. Negatywny wynik
testu nadwraŧliwoŋci (brak reakcji po dawce testowej) w ŧadnym
razie nie wyklucza wystćpienia
zagraŧajćcych ŧyciu reakcji alergicznych po podaniu kolejnych dawek. Firma Bayer podkreŋla, ŧe nie
naleŧy podawaþ Trasylolu pacjentom leczonym tym preparatem lub
innymi zawierajćcymi aprotyninĕ
w poprzedzajćcych 12 miesiĕcach.
W okresie miĕdzy 1985 r. i marcem 2006 r. Þrma Bayer otrzymaãa
291 raportów dotyczćcych reakcji
nadwraŧliwoŋci zwićzanych z stosowaniem Trasylolu, przy czym
w 52 przypadkach wystćpiã zgon.
Ponadto Þrma Bayer ostrzega, ŧe
stosowanie preparatu Trasylol moŧe

powodowaþ zaburzenie czynnoŋci
nerek i zwićzanć z tym koniecznoŋþ dializ w okresie pooperacyjnym. Ryzyko zaburzeĸ czynnoŋci
nerek jest wiĕksze u pacjentów,
u których zaburzenia te wystĕpowaãy wczeŋniej i leczonych lekami zaburzajćcymi czynnoŋþ nerek
w okresie okoãooperacyjnym.
Firma Bayer podkreŋla, ŧe trasylol
jest wskazany wyãćcznie u pacjentów
z zwiĕkszonym ryzykiem utraty krwi
i przetaczania krwi poddawanych
pomostowaniu sercowo-pãucnemu
w czasie zabiegu pomostowania tĕtnic wieĸcowych.
W Polsce zarejestrowane jest inne
wskazanie; „ …proÞlaktycznie
w celu zmniejszenia okoãooperacyjnej utraty krwi u pacjentów poddawanych operacji pomostowania
aortalno-wieĸcowego z zastosowaniem krćŧenia pozaustrojowego”.
Na podstawie Reactions z 7/14
kwietnia 2007, No. 1146/1147
W Polsce sć zarejestrowane
nastĕpujćce preparaty zawierajćce
aprotyninĕ:
Trasylol
i Traskolan.
Preparaty kontrastowe
zawierajćce gadolin i ryzyko
nerkopochodnego zwãóknienia
ukãadowego
Amerykaĸska Agencja ds. Leków i
Ŧywnoŋci (US FDA) zobowićzaãa
producentów preparatów kontrastowych zwierajćcych gadolin do
umieszczenia w drukach informacyjnych waŧnej informacji („black
box”) zwićzanej z ryzykiem wystćpienia nerkopochodnego zwãóknienia ukãadowego (nephrogenic
systemic Þbrosis - NSF) u pacjentów z ciĕŧkć niewydolnoŋcić nerek (GFR< 30 ml/min./1,73m2 ).
ALMANACH
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Podobne ryzyko wystćpienia NSF
stwierdzono u pacjentów po przeszczepie wćtroby w okresie pooperacyjnym lub z przewlekãymi chorobami wćtroby z wspóãistniejćcć
niewydolnoŋcić nerek niezaleŧnie
od jej nasilenia.
NSF charakteryzuje siĕ uogólnionym, postĕpujćcym zwãóknieniem
skóry i tkanki ãćcznej, które powoduje jej zgrubienie i zmniejszenie
ruchomoŋci stawów. Zwãóknienie
moŧe dotyczyþ takŧe przepony,
miednicy maãej, miĕŋni uda i naczyĸ pãuc. Powikãania zwićzane
z NSF mogć byþ przyczynć zgonu.
O pierwszych 25 przypadkach
NSF i nerkopochodnej wãóknienićcej dermatopatii (nephrogenic
Þbrosing dermopathy-NFD) zwićzanej z stosowaniem ŋrodków
kontrastowych zawierajćcych gadolin, które wystćpiãy w drugim
póãroczu 2006 r. raportowaãa Duĸska Agencja Leków.
W grudniu 2006 r. FDA poinformowaão, ŧe otrzymaão 90 raportów dotyczćcych wystćpienia NSF
lub NFD u pacjentów z umiarkowanć do schyãkowej niewydolnoŋcić nerek, u których w badaniu
rezonansem magnetycznym uŧyto
preparatów kontrastowych zwierajćcych gadolin.
Ryzyko NSF zwiĕksza siĕ wraz
z nasileniem niewydolnoŋci nerek
i po podaniu dawek wiĕkszych niŧ
zalecane. Wymienionych dziaãaĸ
niepoŧćdanych nie raportowano
u pacjentów z prawidãowć czynnoŋcić nerek.
Na podstawie Scrip z 30 maja
– 1 czerwca 2007 No 3263/64
Produkty lecznicze zawierajćce gadolin zarejestrowane w Polsce:
Magnevist (Dimeglumini gadopentetas), Gadovist 1,0 (Gadobutrolum), Primovist (Dinatrii gadoxetas,
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MultiHance (Dimeglumini gadobenas), ProHance (Gadoteridolum),
Omniscan (Gadodiamidum)
Prawastatyna – zwiĕkszone
ryzyko choroby nowotworowej
u osób starszych
Wyniki greckich badaĸ * wskazujć,
ŧe stosowanie prawastatyny moŧe
wićzaþ siĕ ze zwiĕkszonym ryzykiem choroby nowotworowej.
Wnioski takie wynikajć z metanalizy 12 randomizowanych, kontrolowanych badaĸ kliniczych,
w których oceniano terapiĕ prawastatynć w odniesieniu do placebo lub zwykãego postĕpowania.
âćczna populacja objĕta tymi badaniami to 49 902 osoby. Wyniki
badaĸ byãy publikowane od 1993
do 2004 roku i opisywaãy iloŋþ
przypadków nowotworów w populacji badanej.
Wspólna wartoŋþ ryzyka wzglĕdnego wystćpienia choroby nowotworowej u osób przyjmujćcych
prawastatynĕ zasadniczo nie róŧniãa siĕ od populacji nie przyjmujćcej leku. Stosunek ryzyka wyniósã
1,06 (w 95% przedziale ufnoŋci,
wartoŋci od 0,99-1,13 i od 0,97 do
1,14 w zaleŧnoŋci od rodzaju analizy czynnikowej). Jednak w innego rodzaju analizie statystycznej
– analizie okreŋlonej w angielskim
meta-regression analysis wyniki
wskazujć, ŧe zaawansowany wiek
znaczćco zwiĕksza ryzyko wystćpienia choroby nowotworowej
u osób przyjmujćcych prawastatynĕ. Wyniki greckich badaczy
zostaãy skrytykowane w artykule
redakcyjnym jako niezbyt pewne,
pomimo maãej wartoŋci prawdopodobieĸstwa p. Zwićzek przyczynowo-skutkowy
pomiĕdzy
przyjmowaniem
prawastatyny
a chorobć nowotworowć pozostaje
niepewny, a zaprezentowane przez

greckich badaczy wyniki nie sć
wystarczajćce, aby zmieniaþ praktykĕ klinicznć – stwierdziã autor
Prof. James M Brophy.
Opracowano
na
podstawie:
Reactions, No 1148 z 21 kwietnia
2007 r.
* - Bonovas S, et al. Does pravastatin promote cancer in elderly
patients? A meta-analysis. CMAJ:
Canadian Medical Association
Journal 176: 649-654, No 5,
27.02.2007
- Brophy JM. Pravastatin and
cancer: an unproven association.
CMAJ: CMAJ: Canadian Medical
Association Journal 176: 646-647,
No 5, 27.02.2007
W Polsce sć zarejestrowane nastĕpujćce preparaty zawierajćce
prawastatynĕ: Apo-Prava, Costa,
Lipostat, Polstatin, Pralip, Pravachol, Pravastatin, Pravastatine
TEVA
Linezolid – zwiĕkszone ryzyko
zgonu
Amerykaĸska FDA wydaãa komunikat, ŧe stosowanie linezolidu
u chorych w ciĕŧkim stanie z zakaŧeniami krwi, których przyczynć mogãyby byþ cewniki doŧylne,
moŧe wićzaþ siĕ ze zwiĕkszonym
ryzykiem zgonu.
Ostrzeŧenie wynika z analizy
nowych randomizowanych, kontrolowanych badaĸ klinicznych,
w których porównywano linezolid z oksacylinć, wankomycynć
i dikloksacylinć. Chorych w wieku powyŧej 13 lat przypisywano
do grup leczonych w nastĕpujćcy
sposób:
• doŧylnie lub doustnie linezolidem w dawce 600 mg co 12
godzin, co 12 godzin – liczba
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leczonych 363
• doŧylnie wankomycynć,
w dawce 1 g co 12 h.
Leczenie trwaão od 7 do 28 dni.
U osób leczonych wankomycynć
dopuszczalna byãa zmiana leku
na dikloksacylinĕ lub oksacylinĕ,
jeŋli drobnoustrój wywoãujćcy zakaŧenie byã metycylino-oporny.
W badaniu stwierdzono wiĕkszć
liczbĕ zgonów w okresie do 84
dni po podaniu pierwszej dawki linezolidu – 21,5% chorych –
w porównaniu do 16% chorych,
leczonych lekami porównawczymi. Co ciekawe, u chorych zakaŧonych bakterami Gram-dodatnimi
ŋmiertelnoŋþ nie zwiĕkszyãa siĕ,
w zwićzku z leczeniem przeciwbakteryjnym, natomiast byãa znaczćco wyŧsza u osób zakaŧonych
wyãćcznie bakteriami Gram-ujemnymi, z mieszanymi zakaŧeniami
[Gram (+) i Gram (-)] lub które
w ogóle nie byãy zakaŧone, kiedy
zostaãy wãćczone do badania.
FDA przypomina lekarzom, ŧe
linezolid nie jest wskazany do
leczenia zakaŧeĸ krwi zwićzanych ze stosowaniem cewników
naczyniowych, zakaŧeĸ w miejscu wkãucia cewnika oraz zakaŧeĸ bakteriami Gram-ujemnymi.
FDA w sposób cićgãy bĕdzie analizowaþ wszelkie dostĕpne dane
i przekaŧe istotne informacje, o ile
siĕ pojawić, fachowym pracownikom opieki zdrowotnej.
Na
podstawie:
Reactions,
No 1144 z 24 marca 2007 r.;
http://www.fda.gov
W Polsce linezolid jest zarejestrowany pod nazwć Zyvoxid.

Zawieszone stosowanie nimesulidu w Irlandii
Irlandzka agencja kontroli leków
podjĕãa decyzjĕ o zawieszeniu w
obrocie doustnych preparatów, zawierajćcych nimesulid.
Powodem decyzji byãa analiza 6
przypadków przeszczepów wćtroby u pacjentów, którzy stosowali
nimesulid, uzyskana z narodowego oŋrodka transplantacyjnego
w szpitalu St. Vincent University
Hospital. Po uzyskaniu tej informacji irlandzki organ kontroli leków przeanalizowaã 53 przypadki
powikãaĸ, dotyczćcych wćtroby,
które napãynĕãy do oŋrodka monitorowania niepoŧćdanych dziaãaĸ
leków od 1995 r., czyli od daty
wprowadzenia nimesulidu do
obrotu w Irlandii. Spoŋród tych
zgãoszeĸ 9 opisywaão niewydolnoŋþ wćtroby, a 6 spoŋród tych
przypadków to te, opisane przez
narodowy oŋrodek transplantacyjny. Trzy przypadki zakoĸczyãy
siĕ zgonem, a agencja irlandzka
informuje, ŧe uzyskaãa informacjĕ
o jeszcze jednym zgonie z powodu
powikãaĸ wćtrobowych.
Agencja irlandzka zaleciãa pacjentom, aby niezwãocznie przerwali terapiĕ nimesulidem oraz aby zgãosili
siĕ do lekarza po poradĕ. Dodatkowo zalecono, aby wszystkie nie zuŧyte opakowania leku, zawierajćce
nimesulid zwróciþ do aptek.
Firma farmaceutyczna, która jest
jednym z wytwórców preparatów
zawierajćcych nimesulid – Helsinn Healthcare SA odpowiedziaãa, ŧ lek ma nadal korzystny proÞl
bezpieczeĸstwa. Firma podkreŋla,
ŧe niedawne badanie, przeprowadzone przez wãoskich badaczy
wskazuje, ŧe ryzyko uszkodzenia
wćtroby zwićzane ze stosowaniem
niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest okreŋlone jako bar-

dzo niewielkie. Dodatkowo nie
wykazano róŧnic w tej kwestii pomiĕdzy stosowaniem nimesulidu
i innych leków z tej samej grupy.
Bezpieczeĸstwo stosowania nimesulidu byão oceniane przez
Europejskć Agencjĕ Leków EMEA
w 2003 roku. Uznano wówczas, ŧe
lek nadal posiada pozytywny stosunek korzyŋci do ryzyka po warunkiem, ŧe jest stosowany zgodnie
z zaleceniami, zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.
Informacje zawarte w ChPL zmodyÞkowano w zakresie wskazaĸ
i dawkowania.
Na
podstawie:
Reactions,
nr 1153 z dn. 26 maja 2007 r.,
Scrip nr 3263/64 z dn. 30 maja/
1 czerwca 2007 r.
W Polsce sć zarejestrowane nastĕpujćce preparaty, zawierajćce
nimesulid w postaci doustnej:
Aulin, tabletki 100 mg, granulat
do sporzćdzania zawiesiny doustnej, 100 mg, Minesulin, tabletki
100 mg, proszek do sporzćdzania
zawiesiny doustnej, 100 mg, Moxenil, tabletki 100 mg, Nimesil,
granulat do sporzćdzania zawiesiny doustnej, 100 mg/ 2g, Mesulid,
tabletki 100 mg, granulat do sporzćdzania zawiesiny doustnej, 100 mg,
Coxtral, tabletki 100 mg
Preparaty zawierajćce pergolid
wycofane z rynku
Producenci leków, zawierajćcych
pergolid podjĕli decyzje o wycofaniu z obrotu w Stanach Zjednoczonych preparatów zawierajćcych pergolid z powodu ryzyka
powodowania wãóknienia zastawek serca.
Po raz pierwszy przypuszczalny
zwićzek pomiĕdzy stosowaniem
ALMANACH
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pergolidu a zaburzeniami ze strony zastawek serca opisano w 2002
roku. W 2006 roku do informacji
o leku na rynku amerykaĸskim zostaão dodane specjalne ostrzeŧenie,
zamieszczone w czarnej ramce,
Zawarto tam informacje o moŧliwoŋci wystćpienia ciĕŧkich powikãaĸ z powodu choroby zastawek
serca. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badaĸ wskazujć, ŧe
ryzyko cofania siĕ krwi z powodu
nieprawidãowego funkcjonowania
zastawek serca zwićzane ze stosowanie pergolidu jest podwyŧszone
u pacjentów z chorobć Parkinsona, w porównaniu do takich pacjentów, którzy przyjmowali inne
leki przeciwparkinsonowe z grupy
agonistów dopaminy lub nie stosowali terapii agonistami dopaminy.
Wycofanie leku przez Þrmy farmaceutyczne zostaão tak zaplanowane, aby zapewniþ odpowiedni
czas, wymagany na zamianĕ terapii u pacjentów, przyjmujćcych
pergolid. Amerykaĸska Agencja
ds Ŧywnoŋci i Leków FDA na proŋbĕ Þrm farmaceutycznych rozwaŧa, czy celowe jest pozostawienie
leków, zawierajćcych pergolid dla
niewielkiej grupy pacjentów, którzy dotychczas przyjmowali ten
lek i u których próby zamiany terapii nie przyniosãy oczekiwanych
korzystnych rezultatów. Dodatkowo rozwaŧa siĕ, czy warto zachowaþ lek w obrocie dla pacjentów,
u których nie powiodãy siĕ próby
odstawienia leku.
Producent leków dostĕpnych w
Polsce, Þrma Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. poinformowaãa Urzćd Rejestracji w dn.
10.04.2007 r., ŧe zgodnie z rekomendacjami FDA, wycofaãa z rynku produktu lecznicze, zawierajćce
jako substancjĕ czynnć pergolid.
Na
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nr 1146/1147 z dn. 7 kwietnia/
14 kwietnia 2007 r., WHO Pharmaceuticals Newsletter nr 2/2007
W Polsce sć zarejestrowane nastĕpujćce preparaty, zawierajćce
pergolid: Hizest, tabletki 0,05 mg,
tabletki 0,25 mg, tabletki 1 mg.
Dziaãania niepoŧćdane po kwetiapinie - dane kanadyjskie
Od 1 grudnia 1997 r. do 31 paťdziernika 2006 agencja kanadyjska
otrzymaãa 615 raportów o dziaãaniach niepoŧćdanych zwićzanych
ze stosowaniem kwetiapiny.
Dziewiĕþ przypadków dotyczyão zapalenia trzustki, 11 trombocytopenii.
Zapalenie trzustki rozwinĕão siĕ u pacjentów w wieku 24-71 lat. U jednego chorego rozwinĕão siĕ martwicze
zapalenie trzustki, u innego ciĕŧkie krwotoczne zapalenie trzustki.
U jednego z pacjentów zapalenie trzustki wystćpião dwukrotnie
w czasie leczenia kwetiapinć.
W piĕciu przypadkach kwetiapina
byãa jedynym lekiem podejrzanym o spowodowanie powikãania, w innych czterech podawano
chorym jednoczeŋnie inne produkty lecznicze, ale wykluczono
ich zwićzek z zapaleniem trzustki.
Jeden z pacjentów jednoczeŋnie
spoŧywaã alkohol. Trombocytopeniĕ zdiagnozowano u 11 pacjentów
w wieku 28-84 lata. Szeŋciu z nich
leczonych byão wyãćcznie kwetiapinć. U jednego pacjenta z trombocytopenić po przerwaniu leczenia, a nastĕpnie jego ponownego
wdroŧenia, po 3 miesićcach po
reekspozycji na lek, powikãanie
znowu siĕ rozwinĕão. W pozostaãych piĕciu przypadkach chorzy
przyjmowali jednoczeŋnie inne
leki, co do których wiadomo, ŧe
mogć wywoãaþ trombocytopeniĕ.
Oŋrodek kanadyjski stwierdziã

koniecznoŋþ dalszego monitorowania niepoŧćdanych i zachĕcaã
fachowych pracowników opieki zdrowotnej do zgãaszania
przypadków zapalenia trzustki
i trombocytopenii.
Na podstawie: Reactions z 21 kwietnia 2007 r, No 1148,3
W Polsce zarejestrowane sć nastĕpujćce preparaty, zawierajćce kwetiapinĕ: Ketrel tabletki powlekane
25 mg,n100 mg, 200 mg i Seroquel
tabletki powlekane 25 mg, 100 mg,
200 mg
Uaktualnienie informacji o
stosowaniu preparatu Exjade
Firma Novartis rozesãaãa w Stanach Zjednoczonych komunikat
do fachowych pracowników opieki zdrowotnej o zmianach w informacji o leku – preparatu Exjade
(deferasirox) tabletki do sporzćdzania zawiesiny doustnej.
Sekcja „Ostrzeŧenia” zostaãa poszerzona o informacjĕ o niewydolnoŋci nerek i cytopenii, wãćczajćc
trombocytopeniĕ,
neutropeniĕ,
agranulocytozĕ, które obserwowano u pacjentów stosujćcych lek.
Niektóre przypadki zakoĸczyãy
siĕ zejŋciem ŋmiertelnym. Spoŋród zmarãych pacjentów wiĕkszoŋþ leczono z powodu kilku
chorób, a przed stosowaniem
Exjade wystĕpowaãy zaburzenia
hematologiczne.
Do charakterystyki produktu leczniczego wprowadzono zalecenie
regularnego monitorowania poziomu kreatyniny u pacjentów w podeszãym wieku, u osób z chorobć
nerek w wywiadzie, obcićŧonych
dolegliwoŋciami zwiĕkszajćcymi
ryzyko powikãaĸ lub leczonych
produktami upoŋledzajćcymi czynnoŋþ nerek.
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Firma Novartis zaleca by przerwaþ leczenie preparatem Exjade
u chorych, u których rozwinie siĕ
cytopenia z nieznanych przyczyn.
Leczenie moŧna wdroŧyþ ponownie dopiero po wyjaŋnieniu powodu powikãania.
Dodatkowa informacja w czĕŋci
opisujćcej niepoŧćdane dziaãania
wprowadza, wykryte w czasie monitorowania spontanicznego, nowe
reakcje zwićzane ze stosowaniem
leku takie jak cytopenia, niewydolnoŋþ nerek, choroby tkanki
podskórnej i skóry, pokrzywka,
zapalenie drobnych naczyĸ skóry (Leukocytoclastic vasculitisLCV), reakcje nadwraŧliwoŋci,
obejmujćce obrzĕk naczynioruchowy i wstrzćs anaÞlaktyczny.
Na podstawie: Reactions z 26 maja
2006, 7 , No 1153, 2
Preparat Exjade tabletki do sporzćdzania zawiesiny doustnej 125 mg,
250 mg, 500 mg uzyskaãy dopuszczenie do obrotu w Polsce, wydane przez Komisjĕ Europejskć.
Delirum i tachykardia- czĕste
objawy po przedawkowaniu
olanzapiny
Czĕstymi objawami przedawkowania olanzapiny sć delirium i depresja oŋrodkowego ukãadu nerwowego wymagajćca hospitalizacji,
W prowadzonym w Australii prospektywnym badaniu oceniano
stan takich pacjentów, biorćc pod
uwagĕ objawy kliniczne, powody
przyjĕcia do oddziaãu intensywnej terapii, dãugoŋþ hospitalizacji
oraz czĕstoŋþ i ciĕŧkoŋþ delirium.
Analizie poddano 37 przypadków przedawkowania olanzapiny.
Spoŋród nich - w 7 przypadkach
chorzy zaŧywali tylko olanzapi-

nĕ. Objawami przedawkowania
byãy: tachykardia (72%), delirium
(54%), depresja oŋrodkowego
ukãadu nerwowego (43%), zwĕŧenie ťrenic (39%). Objawy te wystĕpowaãy albo w chwili przyjĕcia do szpitala, albo rozwijaãy siĕ
w cićgu 6 godzin.
Nie znaleziono zaleŧnoŋci miĕdzy
wielkoŋcić przyjĕtej dawki a depresjć oun, koniecznoŋcić leczenia
w oddziale intensywnej terapii,
zastosowania wspomaganego oddechu lub dãugoŋcić hospitalizacji. Stwierdzono natomiast, ŧe
w ciĕŧszym stanie byli pacjenci,
którzy nie zaŧywali olanzapiny
w celach terapeutycznych. Pacjenci z delirium przebywali w oddziale intensywnej opieki medycznej
dãuŧej (30 godzin vs. 24 godziny)
w porównaniu z pacjentami, którzy w wyniku przedawkowania
olanzapiny byli tylko senni.
Badacze podkreŋlali, ŧe wszystkich pacjentów z objawami przedawkowania olanzapiny naleŧy
obserwowaþ przez co najmniej
6 godzin.
Na podstawie Reactions z 2 lipca
2007, 4
W Polsce zarejestrowane sć nastĕpujćce preparaty zawierajćce olanzapinĕ: Olzapin tabletki powlekane 5 mg, 10 mg, Zalasta tabletki
5 mg, 10 mg, Zolafren tabletki
powlekane 5 mg, 10 mg, kapsuãki
5 mg, 7,5 mg, 10 mg, Zolaxa tabletki powlekane 5 mg, 7,5 mg, 10 mg

dyskutowanie zagroŧeĸ i korzyŋci wynikajćcych ze stosowania
leków antydepresyjnych w cićŧy.
Waŧnych informacji dostarczyãy
dwa badania. Badaniami objĕto
kobiety stosujćce leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny, a w kilku przypadkach
inne leki antydepresyjne. W pierwszym badaniu uczestniczyãy kobiety, które doŋwiadczyãy w przeszãoŋci ciĕŧkiej depresji. Z analizy
danych wynika, ŧe u kobiet, które
przerwaãy leczenie, piĕþ razy czĕŋciej nastĕpowaã nawrót choroby,
w porównaniu z kobietami kontynuujćcymi leczenie. W drugim
badaniu stwierdzono szeŋciokrotnie wiĕcej przypadków przetrwaãego nadciŋnienia pãucnego u dzieci, których matki stosowaãy po
20 tygodniu cićŧy leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny, w porównaniu z dzieþmi matek nie zaŧywajćcych leków
antydepresyjnych.
FDA poprosiãa o dokonanie zmian
w informacji o leku wszystkich
leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny,
z uwzglĕdnieniem ryzyka wystćpienia nadciŋnienia pãucnego.
Agencja podkreŋla, ŧe kobiety
w cićŧy lub planujćce macierzyĸstwo nie powinny przerywaþ leczenia bez uprzedniej konsultacji
z lekarzem, który sprawuje nad
nimi opiekĕ.
Na podstawie: Reactions z 29 lipca
2006, No 1112

Leczenie depresji w cićŧy

Narastanie problemu naduŧywania leków w USA

Amerykaĸska Agencja ds Ŧywnoŋci i Leków zwróciãa uwagĕ na
problem leczenia depresji u kobiet
w cićŧy. FDA doradza pacjentkom
i ich lekarzom rozwaŧenie i prze-

Z ostatnich rzćdowych danych
statystycznych wynika, ŧe liczba
przyjĕþ pacjentów w oddziaãach
przypadków nagãych, których
przyczynć byão niewãaŋciwe stosoALMANACH
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wanie leków dostĕpnych zarówno
z przepisu lekarza jak i w sprzedaŧy odrĕcznej wzrosãa z 495 732
w roku 2004 do 598 542 2 2005
(dane z artykuãu McCarthy M. Prescription drug abuse up sharply in
the USA. Lancet 369:1505-1506,
No 9572, 5 maja 2007) o 21%. W
ocenie the Center for Drug Abuse Treatment at the US Substance
Abuse and Mental Health Service
Administration jest to uderzajćcy
wzrost.
Wŋród przyjĕtych pacjentów niewãaŋciwe uŧycie benzodiazepin
zwiĕkszyão siĕ o 19 %, leków dziaãajćcych pobudzajćco na oŋrodkowy ukãad nerwowy o 33%, opioidów o 24%, metadonu o 29%.
Naduŧywanie leków wydawanych
w przepisu lekarza wynika z przeŋwiadczenia, ŧe leki dostĕpne na
receptĕ sć bezpieczne. Wzrasta
równieŧ, szczególnie wŋród mãodych ludzi akceptacja na stosowanie leków przeciwlĕkowych,
uspokajajćcych i przeciwbólowych. Naduŧywaniu leków sprzyja szeroki dostĕp do nich i niska
cena oraz moŧliwoŋþ ich zakupu
przez internet. Z badaĸ wynika,
iŧ na 185 internetowych punktów
sprzedaŧy leków, aŧ 89% nie wymagaão dostarczenia recepty. By
zahamowaþ niepokojćcć tendencjĕ naduŧywania leków, naleŧy
przekonywaþ ludzi, posãugujćc siĕ
naukowymi argumentami, ŧe leki
mogć byþ niebezpieczne.
Przypadki uzaleŧnienia od leków
dostĕpnych bez recepty
Przytoczone przykãady uzaleŧnienia od leków dostĕpnych w sprzedaŧy odrĕcznej wskazujć, ŧe problem naduŧywania leków bĕdzie
narastaã takŧe w Wielkiej Brytanii.
Dwóch brytyjskich lekarzy zetknĕão siĕ w cićgu trzech miesiĕ18
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cy bieŧćcego roku z 3 pacjentami
uzaleŧnionymi od preparatu zawierajćcego ibuprofen i fosforan
kodeiny. We wszystkich przypadkach produkty byãy na poczćtku
zaŧywane zgodnie ze wskazaniami, ale u pacjentów rozwijaãa siĕ
tolerancja na kodeinĕ. Wszyscy
trzej pacjenci doŋwiadczali dziaãaĸ niepoŧćdanych spowodowanych przez ibuprofen. W Wielkiej
Brytanii nie prowadzono badaĸ
uzaleŧnieĸ lekowych od produktów dostĕpnych w sprzedaŧy odrĕcznej. Jednak o skali problemu
ŋwiadczy chociaŧby duŧa liczba
witryn internetowych dokumentujćcych przypadki uzaleŧnieĸ
i oferujćcych wsparcie przy odzwyczajaniu siĕ od leku. Na jednej
ze stron internetowych (over-count.org.uk) moŧna znaleťþ opiniĕ,
ŧe najczĕŋciej wystĕpujć uzaleŧnienia od paracetamolu i produktów zãoŧonych z paracetamolu
z kodeinć i kofeinć. Ponad 4000
ludzi zarejestrowanych na tej stronie internetowej ma z tym problem. Autorzy zwracajć uwagĕ na
koniecznoŋþ bliŧszego zajĕcia siĕ
tym problemem.
Na podstawie Reactions z 12 maja
2007, No 1151
Bãĕdy w stosowaniu leków
Leczenie konsekwencji bãĕdnego
stosowania leków pocićga za sobć
wydatek 3,5 mld dolarów rocznie- w samych szpitalach amerykaĸskich i dotyczy co najmniej
1,5 mln pacjentów. Obliczenia
takie przeprowadziã the Institute
of Medicine of the National Academies zaleca siĕ opracowanie nowych rodzajów ãatwo zrozumiaãej
informacji, stanowićcych ťródão
obiektywnych danych o leku, do
których mógãby siĕgnćþ pacjent.

Na podstawie: Reactions z 5 sierpnia 2006 r., No 1113, 3
FDA planuje wprowadzenie nowych ostrzeŧeĸ dla wszystkich
leków antydepresyjnych
Amerykaĸska agencja zwróciãa
siĕ do producentów leków przeciwdepresyjnych o uaktualnienie
zapisów ostrzegajćcych o ciĕŧkich
dziaãaniach niepoŧćdanych (black
box warnings). Nowy zapis dotyczy wzrostu ryzyka myŋli i zachowaĸ samobójczych u mãodych
ludzi tj. osób w wieku 18- 24 lata
w cićgu 1-2 pierwszych miesiĕcy
leczenia lekami przeciwdepresyjnymi. Informacja odnosi siĕ tylko
do podanego przedziaãu wiekowego. Zjawiska nie obserwuje siĕ
powyŧej 24 roku ŧycia. Zapis ma
pojawiþ siĕ w drukach informacyjnych wszystkich grup leków
przeciwdepresyjnych. Jednoczeŋnie podkreŋla siĕ, ŧe depresja
i inne schorzenia psychiatryczne
z natury rzeczy obarczone sć
zwiĕkszonym ryzykiem zachowaĸ
samobójczych. Zaleca siĕ, ŧeby
osoby obecnie otrzymujćce leki
przeciwdepresyjne nie rezygnowaãy z terapii, tylko skonsultowaãy siĕ
ze swoim lekarzem prowadzćcym.
Na podstawie: Reactions z 12 maja
2007 r. No 1151
FDA i EMEA- reakcja na nowe
dane dotyczćce rekombinowanych erytropoetyn
Stanowisko FDA
Nowe dane naukowe mówić
o ciĕŧkich, zagraŧajćcych ŧyciu dziaãaniach niepoŧćdanych
zwićzanym ze stosowaniem rekombinowanych
erytropoetyn:
darbapoetyny- alfa (Aranesp),
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epoetyny- alfa (Epogen i Procrit).
Amgen, podmiot odpowiedzialny
dla tych produktów, w porozumieniu z FDA wprowadza stosowne
zapisy do druków informacyjnych
i modyÞkuje dawkowanie. Zaleca
siĕ podawanie najmniejszych dawek skutecznych, które pozwolć
uniknćþ transfuzji. W praktyce
uŧywanie dawek, które pozwoliãy uzyskaþ poziom hemoglobiny poniŧej12 g/dl nie wićzaão siĕ
ze wzrostem ryzyka wystćpienia
incydentów krćŧeniowych i ŋmierci. Natomiast w sytuacjach, kiedy
poziom hemoglobiny byã równy
lub przekraczaã 12 g/dl obserwowano szereg niekorzystnych zjawisk, które znaczćco podwyŧszaãy
ryzyko zgonu. Naleŧaãy do nich:
nagãy wzrost masy guza u pacjentów z zaawansowanym nowotworem gãowy lub szyi poddawanych
radioterapii, wzrost czĕstoŋci zgonów zwićzanych z postĕpem choroby, skrócenie czasu przeŧycia
u pacjentów z przerzutami guzów
sutka poddawanych chemioterapii,
zwiĕkszonć czĕstoŋþ wystĕpowania zakrzepicy ŧyã gãĕbokich, niekontrolowane nadciŋnienie. Zaleca
siĕ modyÞkacjĕ dawek leków oraz
oznaczanie poziomu hemoglobiny
dwa razy na tydzieĸ u pacjentów
z przewlekãć niewydolnoŋcić nerek, raz na tydzieĸ u pacjentów
nosicieli wirusa HIV leczonych
zydowudynć oraz ŋcisãć kontrolĕ
RR u pacjentów z nadciŋnieniem
lub incydentami krćŧeniowo- naczyniowymi w wywiadzie. FDA
podaãa do publicznej wiadomoŋci,
ŧe podawanie rekombinowanych
erytropoetyn w leczeniu objawów
niedokrwistoŋci, nosicielom HIV,
pacjentom z chorobć nowotworowć i leczonym chirurgicznie jest
postĕpowaniem
niezatwierdzonym przez Agencjĕ.

Stanowisko EMEA
Agencja europejska takŧe zareagowaãa na dane z badaĸ wskazujćce
na zwićzek pomiĕdzy rekombinowanymi erytropoetynami stosowanymi w leczeniu anemii. Zaobserwowano wzrost ryzyka wystćpienia
zagraŧajćcych ŧyciu zaburzeĸ ze
strony ukãadu krćŧenia u chorych
z przewlekãć niewydolnoŋcić nerek
oraz przyŋpieszenie wzrostu guzów
u pacjentów onkologicznych. Do
czasu opracowania caãoŋci danych
przez CHMP zaleca siĕ stosowanie
leków zgodne z zatwierdzonymi
charakterystykami, poniewaŧ czĕŋþ
tych zagraŧajćcych ŧyciu dziaãaĸ
niepoŧćdanych wystćpiãa po stosowaniu leków poza wskazaniami.
Podkreŋla siĕ jednoczeŋnie, ŧe poziom hemoglobiny poniŧej 12 g/dl
nie jest zwićzany z podwyŧszonym ryzykiem wystćpienia dziaãaĸ
niepoŧćdanych.
Na podstawie: Reactions z 5 maja
2007r. No 1150 i z 12 maja 2007 r.
No 1151
W Europie centralnie zarejestrowane sć: darbopoetyna- alfa (Aranesp/
Nespol), epoetyna – beta (NeoRecormon) oraz erytropoetyna – delta
(Dynepo).»

AKTUALIZACJA WYMAGAü
FARMAKOPEALNYCH
W SUPLEMENCIE 2007 FP VII
(LISTOPAD 2007 ROKU)
poczðtek >> str. 9

dla substancji farmaceutycznych
(tytuãy monograÞi szczegóãowych
Ph. Eur.), szczególnie gdy obecnie
Farmakopea Polska wydanie VII
nie obejmuje jeszcze monograÞi
szczegóãowych Farmakopei Europejskiej. Przewiduje siĕ publikacjĕ
ich polskojĕzycznych wersji do
koĸca 2008 r., w oparciu o nowe
szóste wydanie Ph. Eur.
Na uwagĕ zasãuguje równieŧ opublikowany w lipcu 2007 r. numer
specjalny ALMANACHU, zawierajćcy wykaz terminów standardowych postaci leku, dróg podania
i opakowaĸ, oparty na wydawnictwie Komisji Farmakopei Europejskiej Standard Terms December 2004. Aktualna, obowićzujćca
wersja tego wydawnictwa dostĕpna jest w chwili obecnej jedynie
jako wersja on-line doãćczana do
zakupywanego
wydawnictwa,
stćd przygotowany w Urzĕdzie
Rejestracji, z udziaãem Komisji
i Wydziaãu Farmakopei, ww. numer specjalny ALMANACHU
posiada praktyczny, pomocniczy
charakter. Informacje i objaŋnienia
niezbĕdne do prawidãowego korzystania z terminów standardowych
ustalanych przez Komisjĕ Farmakopei Europejskiej zamieszczone
sć we wstĕpie oryginalnego wydawnictwa Standard Terms. »
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