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OCENA STOSUNKU KORZYĆCI DO
RYZYKA STOSOWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO

O

cena stosunku korzyŋci do
ryzyka jest powszechnie
stosowanym narzĕdziem,
które ma pomóc w podjĕciu decyzji
o tym, czy lek moŧna dopuŋciþ do
obrotu, a w okresie porejestracyjnym - czy w okreŋlonych warunkach
stosowania preparat moŧe nadal pozostawaþ w lecznictwie. Czym wiĕc
jest taka ocena, jak jej dokonywaþ,
czy istniejć specjalne algorytmy, tak
jak przy ocenie zwićzku przyczynowo-skutkowego, kto takiej analizy
powinien siĕ podjćþ? DeÞnicja stosunku korzyŋci do ryzyka znalazãa
siĕ równieŧ w polskiej ustawie Prawo farmaceutyczne. W artykule 2,
w punkcie 37 b) czytamy:
stosunkiem korzyŋci do ryzyka jest ocena pozytywnych skutków
terapeutycznych produktu leczniczego w odniesieniu do ryzyka
zwićzanego z uŧyciem produktu
leczniczego, z wyãćczeniem zagroŧenia niepoŧćdanym wpãywem na ŋrodowisko [...].
Z oceny stosunku korzyŋci do ryzyka moŧe wynikaþ koniecznoŋþ
podjĕcia konkretnych dziaãaĸ,
zmierzajćcych do poprawy bezpieczeĸstwa stosowania leku. Jeŧeli
bilans korzyŋci do ryzyka zmienia siĕ w jakikolwiek sposób, to
zazwyczaj stanowi to podstawĕ
do przekazania takiej informacji
w szczególny sposób fachowym
pracownikom opieki zdrowotnej, a
w uzasadnionych przypadkach równieŧ pacjentom. Jednć z moŧliwoŋci
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przekazania takiej informacji mogć
byþ komunikaty, kierowane bezpoŋrednio do lekarzy i farmaceutów
lub stosowne materiaãy informacyjne dla pacjentów. Wyraťnie ksztaãtuje siĕ wiĕc koniecznoŋþ dokonania
oceny stosunku korzyŋci do ryzyka
przy wprowadzaniu leku do terapii,
a potem prowadzenie tej oceny na
bieŧćco.
Wydanie pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu jest jednoznaczne
z tym, ze dokonana ocena stosunku
korzyŋci dla stosowania tego leku
zgodnie z zaleceniami, zawartymi w
charakterystyce produktu leczniczego oraz w planie zarzćdzania ryzykiem (jeŋli dotyczy) daãa pozytywny
rezultat. Waŧne jest, aby pamiĕtaþ,
ŧe ocena ta musi byþ dokonywana
osobno dla kaŧdego zatwierdzonego wskazania i oddzielnie dla kaŧdej grupy pacjentów.
Istniejć dwa gãówne sposoby oceny stosunku korzyŋci do ryzyka.
Pierwsza metoda oparta jest na
analizie iloŋciowej. Zakãada ona
wyznaczenie konkretnej wartoŋci
liczbowej, która odpowiadaþ bĕdzie bilansowi korzyŋci do ryzyka.
Drugim sposobem oceny jest metoda „jakoŋciowa”, czyli przygotowanie opinii eksperckiej, przeprowadzonej przez jednego lub wiĕcej
specjalistów. Taka naukowa ocena
farmakologiczna powinna uwzglĕdniaþ wszystkie zauwaŧone czynniki,
majćce wpãyw zarówno na korzyŋþ
jak i na ryzyko stosowania leku.
W ostatnim okresie zaproponowano nowć metodĕ oceny iloŋciowej.
Zostaãa ona niedawno opracowana

przez zespóã naukowców z Þrm
farmaceutycznych przy wspóãudziale ekspertów z organów kontroli leków. Metoda zostaãa nazwana akronimem MCDA od peãnej
nazwy angielskiej Multi Criteria
Decision Analysis.
Gãówne zaãoŧenia proponowanej
metody sć nastĕpujćce:
 odniesienie do wielu róŧnych
czynników, dotyczćcych korzyŋci i ryzyka

 przygotowanie oceny na podstawie dowodów oraz przyjĕcie zaãoŧenia pewnego stopnia niepewnoŋci (zakãada siĕ, ŧe informacje
brane pod uwagĕ – „dowody”
– nie sć peãne)
 konfrontacja korzyŋci z ryzykiem
(zakãada siĕ zgodĕ na pewne ryzyko pod warunkiem konkretnej
korzyŋci)
 przyjĕcie skali miĕdzy 0 a 100
(wszystkie sumowane wartoŋci
czćstkowe dajć wynik 100).
Caãoćciowa ocena stosunku korzyćci do ryzyka
wedãug metody Multi Criteria Decision Analysis
przebiega wedãug 7 nastõpujðcych po sobie kroków:
1. Okrećlenie kontekstu (okrećlenie wskazania,
dawki w tym wskazaniu, przeciwwskazaý)
2. Wybranie opcji, które bõdð oceniane (wybór
leku i porównanie go do placebo lub do leku
referencyjnego)
3. Wybór kryteriów korzyćci i ryzyka oraz
sposobu podziaãu czynników ryzyka
i czynników odnoszðcych siõ do korzyćci
4. Ocena wyników w kaēdej opcji wzglõdem
wybranych kryteriów dla oceny korzyćci
i ryzyka (wybranie odpowiednich danych
z badaý oraz ustalenie skali czðstkowej)
5. Okrećlenie wagi kaēdego z wyznaczonych
wczećniej czynników
6. Wyliczenie odpowiednich wartoćci na kaēdym
przyjõtym poziomie i koýcowej wartoćci
liczbowej
7. Dokonanie analizy czuãoćci metody
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Dotychczasowym uznanym standardem oceny stosunku korzyŋci
do ryzyka jest jej przeprowadzenie
metodć jakoŋciowć. Opiera siĕ ona
na wiedzy i doŋwiadczeniu eksperta albo grona ekspertów. Ocena taka odnosi siĕ do wszystkich
korzyŋci i zagroŧeĸ zwićzanych ze
stosowaniem leku, jednak kaŧde
wskazanie oceniane jest osobno.
Ekspert dokonujćcy oceny moŧe
wyodrĕbniþ podobne obszary zagadnieĸ, wyznaczone dla korzyŋci
i zagroŧeĸ np. nasilenie, czas trwania i czĕstoŋþ wystĕpowania objawów. Eksperci z oŋrodka WHO
the Uppsala Monitoring Centre,
którzy zajmujć siĕ monitorowaniem bezpieczeĸstwa stosowania
leków okreŋlili pewne pytania,
które w tych obszarach odnoszć
siĕ do korzyŋci i zagroŧeĸ.
Pytania, odnoszðce siõ do nasilenia, czasu trwania
i czõstoćci wystõpowania, zaproponowane przez
ekspertów z oćrodka WHO to:
– Jak ciõēka jest choroba lub
stan, w której stosuje siõ lek
w porównaniu do stopnia
poprawy w wyniku leczenia?
– Jak dãugo utrzymuje siõ
W
choroba lub stan w stosunku
odniesieniu
do skrócenia czasu
do korzyćci
w wyniku leczenia?
– Jaka jest czõstoćç poprawy
stanu zdrowia w wyniku
leczenia?
– Czy niepoēðdane dziaãanie
leku jest ciõēkie oraz jakie
jest jego nasilenie?
W
odniesieniu – Jak dãugo utrzymuje siõ
niepoēðdane dziaãanie leku?
do ryzyka
– Jak czõsto wystõpuje
niepoēðdane dziaãanie leku?

Bardzo istotne jest, aby porównaþ
wszystkie korzyŋci i zagroŧenia,
wynikajćce ze stosowania ocenianego leku do innych dostĕpnych
alternatywnych terapii. Jako ostatni element oceny stosunku korzyŋci do ryzyka wymienia siĕ wzglĕdy farmakoekonomiczne.
Prowadzona na bieŧćco ocena stosunku korzyŋci do ryzyka czĕsto
koĸczy siĕ pewnymi zaleceniami

ekspertów, mogćcymi prowadziþ
do zwiĕkszenia bezpieczeĸstwa
stosowania leku. Poprawy bilansu korzyŋci i zagroŧeĸ moŧna dokonaþ albo poprzez zwiĕkszenie
korzyŋci albo ograniczenie zagroŧeĸ. Zwiĕkszenie spodziewanych
korzyŋci, zwićzanych ze stosowaniem leku moŧna próbowaþ zapewniþ poprzez podawanie leku
tylko ograniczonej grupie pacjentów, którzy dobrze reagujć na leczenie. Pozostaãe grupy chorych,
dla których lek niesie zagroŧenie,
mogć zostaþ zupeãnie wyãćczone poprzez dodanie stosownych
przeciwwskazaĸ. Lek pozostanie
w terapii tylko dla tych osób, dla
których niesie korzyŋþ, a ewentualne zagroŧenia, zwićzane z jego
stosowaniem nie bĕdć wiĕksze niŧ
korzyŋþ. Z kolei ograniczenia ryzyka moŧna dokonaþ poprzez przestrzeganie nowo sformuãowanych
przeciwwskazaĸ, by nie podawaþ
leku pacjentom w grupach ryzyka.
Moŧna równieŧ ograniczyþ stosowanć dawkĕ oraz przestrzegaþ
ŋrodków ostroŧnoŋci. Dodatkowo
celowe moŧe byþ wykonywanie
odpowiednich badaĸ przed rozpoczĕciem terapii oraz monitorowanie pacjentów w trakcie terapii
w celu szybkiego zdiagnozowania reakcji niepoŧćdanych. Warto
mieþ na uwadze, ŧe zmniejszenie
dawki moŧe w konsekwencji powodowaþ obniŧenie skutecznoŋci
leku. Taka sytuacja równieŧ nie
jest korzystna dla pacjenta.
W celu poprawy stosunku korzyŋci do ryzyka podmiot odpowiedzialny powinien podejmowaþ
stosowne dziaãania. Najprostszym
narzĕdziem jest uaktualnienie
charakterystyki produktu leczniczego. W takim przypadku Þrma
farmaceutyczna decyduje, jakie
nowe zapisy mogć ograniczaþ ryzyko. Skãada siĕ wówczas wniosek
o zmianĕ w zapisach ChPL do or-

ganu kontroli leków z odpowiednim uzasadnieniem. Zmiana taka
zazwyczaj dotyczy ograniczenia
wskazaĸ, zmian w dawkowaniu,
dodania przeciwwskazaĸ, dodania
informacji w akapicie specjalne
ostrzeŧenia i ŋrodki ostroŧnoŋci,
dodania nowych danych o dziaãaniu niepoŧćdanym.
W uzasadnionych przypadkach
konieczne moŧe okazaþ siĕ pilne
poinformowane ŋrodowiska lekarskiego o nowych informacjach,
dotyczćcych
bezpieczeĸstwa.
Przygotowywany jest wówczas
komunikat, kierowany bezpoŋrednio do lekarzy, farmaceutów i innych osób, wykonujćcych zawód
medyczny. Jeŧeli zaistniejć bardzo
istotne kwestie, dotyczćce bezpieczeĸstwa konieczne moŧe siĕ
okazaþ przeprowadzenie procedury pilnych zmian dotyczćcych
bezpieczeĸstwa. W takiej sytuacji
podmiot odpowiedzialny proponuje nowe zapisy, przedstawia je do
akceptacji organu kontroli leków
w trybie pilnym i wprowadza tymczasowć charakterystykĕ produktu leczniczego, zawierajćcć nowe
informacje.
W przypadku, gdy ogólna ocena
stosunku korzyŋci do ryzyka nie
jest pozytywna, a zaproponowane przez podmiot odpowiedzialny ŋrodki ograniczenia ryzyka
nie przyniosãy spodziewanych
rezultatów, konieczne moŧe byþ
wycofanie leku z rynku. W takiej
sytuacji naleŧy poinformowaþ fachowych pracowników ochrony
zdrowia oraz pacjentów o podjĕtej
decyzji.
Przykãady, wskazujćce jak róŧnorodne czynniki wpãywajć na ocenĕ
stosunku korzyŋci do ryzyka, moŧna mnoŧyþ. Warto jednak przytoczyþ kilka, by zilustrowaþ, jak
skomplikowanym procesem jest
dogãĕbne dokonanie takiej oceny.
ALMANACH
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Pierwszym przykãadem moŧe byþ
felbamat. Jest to lek przeciwpadaczkowy, przez dãugi okres stosowany w Stanach Zjednoczonych.
Po kilku latach podawania leku
pacjentom okazaão siĕ, ŧe moŧe
on powodowaþ ciĕŧkie powikãania, takie jak anemia aplastyczna
czy niewydolnoŋþ wćtroby. Sć to
dziaãania niepoŧćdane, które potencjalnie mogć prowadziþ nawet
do zgonu pacjenta. Zastanawiano
siĕ, czy warto w ogóle utrzymaþ
ten preparat w lecznictwie, skoro
moŧna znaleťþ inne alternatywy
terapeutyczne. Okazaão siĕ jednak, ŧe felbamat jest bardzo skuteczny u dzieci, cierpićcych na lekoopornć padaczkĕ. W tej grupie
chorych nie byão lepszej terapii
do zaproponowania. W zwićzku
z tym felbamat nadal pozostaã w
obrocie, jednak jego stosowanie
obwarowane zostaão koniecznoŋcić podpisania zgody rodziców
lub opiekunów oraz dzieci, powyŧej 13-go roku ŧycia. Dodatkowo,
pacjenci, którzy stosujć felbamat
muszć mieþ wykonywane czĕsto
badania kontrolne funkcji wćtroby oraz obrazu krwi. Lek pozostaã
w obrocie, jako terapia niosćca
korzyŋþ u dzieci cierpićcych na
lekoopornć padaczkĕ, dla których
stanowi jedynć skutecznć moŧliwoŋþ terapii.
Nastĕpny ciekawy przykãad to
aprotynina. Tu warto zwróciþ uwagĕ na to, ŧe dane z badania klinicznego wpãynĕãy na zmianĕ w ocenie stosunku korzyŋci do ryzyka.
Aprotynina jest lekiem antyÞbrynolitycznym, który jest stosowany
proÞlaktycznie w celu zmniejszenia okoãooperacyjnej utraty krwi
u pacjentów poddawanych operacji pomostowania aortalno-wieĸcowego z zastosowaniem krćŧenia
pozaustrojowego. Wyniki ostatnio
analizowanego badania wskazujć,
ŧe lek jest skuteczny – wykaza28
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no redukcjĕ krwawieĸ w grupie
badanej, ale w grupie tej odnotowano równieŧ zwiĕkszonć liczbĕ
zgonów z wszystkich przyczyn.
W zwićzku z tym podmiot odpowiedzialny wstrzymaã lek
w obrocie, nadal jednak trwa
szczegóãowa analiza danych z badania i dopiero po przedstawieniu
koĸcowych wyników moŧliwe
bĕdzie ostateczne rozstrzygniĕcie,
jakie bĕdć dalsze losy leku.
Przedstawione przykãady ilustrujć, jak trudnym zadaniem jest
ocena stosunku korzyŋci do ryzyka. Potrzeba oka doŋwiadczonego
eksperta farmakologa, a czĕsto
caãego grona ekspertów z róŧnych
dziedzin medycyny, aby rozwaŧnie dokonaþ takiej oceny. Trzeba
przeanalizowaþ wszystkie dostĕpne dane oraz inne informacje,
rzutujćce na wyznaczenie miejsca
produktu leczniczego w terapii na
tle innych metod leczenia. Firmy
farmaceutyczne i organy kontroli
leków powinny doceniþ wagĕ takich dziaãaĸ i doãoŧyþ wszelkich
staraĸ, aby zostaãy one przeprowadzone w sposób wszechstronny, dociekliwy i rzetelny.
Pićmiennictwo:
1. Benefit-Risk Balance for Marketed Drugs: Evaluating

2.

3.
4.

5.

Safety Signals. Report of CIOMS Working Group IV,
Genewa, 1998 r.
The Rules Governing Medicinal Products in the European
Union - Eudralex Volume 9 A – Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Human Use
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/homev9.htm
F. Mussen, S. Salek, S. Walker: „A quantitative approach
to benefit-risk assessment of medicines – part 1: the
development of a new model using multi-criteria decision analysis; part 2: the practical application of a new
model” Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007;
16: S2-S15, S16-S41
R. Edwards, B.E. Wiholm, C. Martinez: “ Concepts in
Risk-Benefit Assessment. A Simple Merit Analysis of a
Medicine?” Drug Safety, 1996
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Aripiprazol - skuteczny
w leczeniu hiperprolaktynemii
wywoãanej przez haloperydol
Wedãug badaczy amerykaĸskich
i koreaĸskich aripiprazol jest skuteczny w leczeniu hiperprolaktynemii u pacjentów ze schizofrenić
leczonych haloperydolem. Oceniono dane z trwajćcego osiem
tygodni badania, które objĕão 54
pacjentów ze schizofrenić, u których wystćpiãa hiperprolaktinemia
wywoãana przez haloperydol. Pacjenci zostali przydzieleni do grup,
z których jedni otrzymywali przez
4 tygodnie aripiprazol w dawce
15 mg/dobĕ, a nastĕpnie w dawce
30 mg/dobĕ prze kolejne 4 tygodnie. Druga grupa chorych otrzymywaãa placebo. Wszyscy pacjenci leczeni byli haloperydolem
w staãej dawce przez 3 miesićce.
W grupie otrzymujćcych aripiprazol poziom prolaktyny byã znacznie niŧszy, niŧ w grupie otrzymujćcej placebo. Poziom prolaktyny
w znacznie wiĕkszym stopniu ulegaã normalizacji u chorych po tygodniu stosowania aripiprazolu w
porównaniu z pacjentami z grupy
placebo (84,6% vs. 3,6%) . Wŋród
11 pacjentek z zaburzeniami miesićczkowania podawanie aripiprazolu unormowaão cykl u 7 z nich.
W grupie placebo u ŧadnej z 14
chorych z zaburzeniami cyklu nie
nastćpiãa poprawa. Autorzy wyjaŋnili, ŧe aripiprazol dziaãa jako
czĕŋciowy agonista receptora dopaminy D2. Wysokie powinowactwo do receptora dopaminowego D2 pozwala na konkurowanie
z haloperydolem. To czĕŋciowe
dziaãanie agonistyczne w stosunku do receptora D2 prowadzi do
zmniejszenia niebezpieczeĸstwa
wystćpienia objawów pozapiramidowych i hiperprolaktynemii.
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Â W Polsce zarejestrowanym
preparatem, zawierajćcym aripiprazol jest Abilify tabl. 5 mg, 10
mg, 15 mg, 30 mg tabl. rozpuszczalne w ustach 5 mg, 10 mg,
15 mg, 30 mg, roztwór doustny
1 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwaĸ 7,5 mg/1 ml. Preparat ten
zostaã dopuszczony do obrotu we
wszystkich krajach Unii Europejskiej w procedurze centralnej.
Na podstawie: Reactions z 27 pađdziernika 2007 r., No 1175

Brytyjska agencja MHRA
zaleca, by nie ãćczyþ
preparatów dziurawca z
lekami przeciwpadaczkowymi
Agencja MHRA przypomniaãa,
ŧe w roku 2000 r podano ostrzeŧenie o interakcji miĕdzy dziurawcem i niektórymi lekami
przeciwpadaczkowymi.
Ostatnio analizowane zgãoszenia
dotyczyãy lewetiracetamu, lamotryginy i klobazamu. Sć to nieznane do tej pory interakcje. The
Herbal Medicines Advisory Committee oraz Commison on Human
Medicines Pharmacovigilance Expert Advisory Group zalecajć by
informacje o interakcji z dziurawcem zawrzeþ w drukach wszystkich leków przeciwpadaczkowych. Bierze siĕ takŧe pod uwagĕ,
ŧe interakcje miĕdzy dziurawcem
a lekami przeciwpadaczkowymi
zachodzć na drodze innej niŧ ta
znana-poprzez cytochrom P 450.
Na podstawie: Reactions z 17 listopada 2007 r.,
No 1178

Amerykaĸska Agencja ds.
Ŧywnoŋci i Leków wydaãa
komunikat o przeprowadzanym
przeglćdzie danych dotyczćcy
zwićzku miĕdzy stosowaniem
bisfosfonianów i wystĕpowaniem
migotania przedsionków
Agencja stwierdziãa, ŧe dane
z ostatnich badaĸ wskazujć na moŧliwoŋþ takiej zaleŧnoŋci. Jednć z trudnoŋci w interpretacji danych jest fakt,
ŧe wielu chorych objĕtych badaniem
przekroczyão 65 rok ŧycia i w tej
grupie wiekowej migotanie przedsionków wystĕpuje czĕsto. Zaleca
siĕ by nie zamieniaþ jednego leku na
inny z tej samej grupy. Agencja ma
w planie przeprowadzenie wnikliwej analizy tego niepoŧćdanego
dziaãania i bĕdzie monitorowaãa
dane na ten temat.
Na podstawie: Reactions z 17 listopada 2007 r,
No 1178

Dziaãanie toksyczne na nerki
kwasu zoledronowego
Oŋrodek zbierajćcy dane o niepoŧćdanych dziaãaniach leków
w Australii – Australia’s Adverse
Drug Reactions Advisory Committee (ADRAC) otrzymaã 31 zgãoszeĸ o przypadkach upoŋledzenia
czynnoŋci nerek, zwićzanej ze
stosowaniem kwasu zoledronowego. Ogóãem nadesãano 268 opisów
przypadków dotyczćcych róŧnych
niepoŧćdanych dziaãaĸ towarzyszćcych stosowaniu tego leku. Spoŋród
31 zgãoszeĸ o niewydolnoŋci nerek
(16 przypadków) lub upoŋledzenia czynnoŋci nerek w dwudziestu
przypadkach, kwas zoledronowy
byã jedynym stosowanym lekiem.
Kwasem
zoledronowym
leczeni byli pacjenci w wieku 44-88 lat (ŋrednia wieku
63 lata). W dwóch trzecich przypadków objawy wystćpiãy po 1-3
miesićcach od rozpoczĕcia lecze-

nia. W wiĕkszoŋci zgãoszeĸ nie
podano danych o dalszych losach
pacjenta.
Wskazaniem do stosowania byã
szpiczak mnogi (13 przypadków),
rak sutka (5), rak gruczoãu krokowego (4), czerniak (1) osteoporoza
(1), plazmocytoma (1), zapalenie
koŋci (1), przerzuty do koŋci (1).
Wystĕpujćce po dãuŧszym czasie
od podania dziaãanie toksyczne na
nerki w kilku przypadkach moŧe
wskazywaþ, ŧe dziaãanie niepoŧćdane nie jest zaleŧne od szybkoŋci
infuzji. Trzeba mieþ na wzglĕdzie,
ŧe wielu chorych miaão przed rozpoczĕciem leczenia upoŋledzonć
czynnoŋþ nerek. ADRAC przypomniaã o koniecznoŋci ŋcisãego
przestrzegania instrukcji stosowania i szczególnie wnikliwego
obserwowania pacjentów obcićŧonych czynnikami ryzyka upoŋledzenia czynnoŋci nerek.
Na podstawie: Reactions z 13 pađdziernika
2007 r, No 1173

Zalecenia dotyczćce
podawania maãym dzieciom
dostĕpnych bez recepty leków
stosowanych w przypadkach
przeziĕbienia i kaszlu
Wãadze kanadyjskie zwróciãy
uwagĕ na problem prawidãowego
stosowania leków podawanych w
przypadkach przeziĕbienia i kaszlu
u dzieci poniŧej 2 roku ŧycia.
Trwajć prace nad ocenć ulotek dla
pacjentów by sprawdziþ, czy zawierajć one adekwatne informacje
zapewniajćce bezpieczne stosowanie leków.
Dziaãania te podjĕto po otrzymaniu
zgãoszeĸ o zagraŧajćcych ŧyciu niepoŧćdanych dziaãaniach, wãćczajćc
w to w niezamierzone przedawkowanie. Waŧne jest takŧe zwrócenie
uwagi na fakt, ŧe produkty te zaŧywane sć czĕsto ãćcznie z dostĕpnyALMANACH
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mi bez recepty lekami obniŧajćcymi gorćczkĕ. Moŧe to prowadziþ do
podania dziecku zbyt duŧej dawki
któregoŋ z leków.
Sformuãowano zalecania odnoszćce siĕ do leczenia dzieci poniŧej 2
roku ŧycia.

 nie naleŧy stosowaþ tych produktów przed otrzymaniem
wskazówek od fachowego pracownika opieki zdrowotnej,

 chociaŧby na ulotce znajdowaão
siĕ stwierdzenie, ŧe lek jest bezpieczny dla dzieci, to jednak zaleca siĕ konsultacjĕ z lekarzem
lub farmaceutć przed podaniem
leku maãym dzieciom.
W Stanach Zjednoczonych, Consumer Healthcare Products Association (CHPA) w imieniu wytwórców
leków dostĕpnych bez recepty stosowanych w przeziĕbieniu i kaszlu
zawiadomião, ŧe doustne leki dla
maãych dzieci zostanć dobrowolnie
wycofane z amerykaĸskiego rynku.
Prezydent Towarzystwa (CHPA)
wyjaŋniã, ŧe miaãy miejsce przypadki
zãego stosowania leków prowadzćce do przedawkowania, szczególnie
u niemowlćt, stćd decyzja biorćca
pod uwagĕ bezpieczeĸstwo maãych
pacjentów. Wycofania nie dotyczć
produktów przeznaczonych dla
dzieci powyŧej 2 roku ŧycia. CHPA
zwrócião siĕ do FDA, aby zmieniþ
zapisy w ulotkach wszystkich tego
typu leków dostĕpnych bez recepty.
Chodzi o zastćpienie zwrotu „zapytaj lekarza” zwrotem „nie stosuj
u dzieci poniŧej 2 roku ŧycia”.
Na podstawie Reactions: z 20 pađdziernika
2007 r, No 1174

Brytyjska Agencja MHRA
proponuje, by duŧe opakowania
leków obkurczajćcych bãonĕ
ŋluzowć nosa byãy dostĕpne
z przepisu lekarza
Brytyjska Agencja zapowiedziaãa
przeniesienie produktów zawierajćcych wiĕcej niŧ 750 mg pseudoefedryny lub 180 mg efedryny
w przeliczeniu na 1 opakowanie
do kategorii leków dostĕpnych
z przepisu lekarza.
Pseudoefedryna i efedryna wchodzć w skãad wielu preparatów stosowanych w przeziĕbieniu i kaszlu
jako produkty dostĕpne bez recepty. Sãuŧć one jednak takŧe do produkcji metyloamfetaminy.
Producenci leków deklarujć, ŧe
ograniczć wielkoŋþ opakowaĸ do
okreŋlonej przez MHRA wartoŋci lub mniejszych, a farmaceuci
muszć siĕ zgodziþ na wydawanie
tylko jednego opakowania produktu w czasie jednej transakcji.
Pod koniec sierpnia Commission
on Human Medicines doradzaãa
by wszystkie produkty zawierajćce pseudoefedrynĕ lub efedrynĕ
powinny byþ dostĕpne z przepisu lekarza do czasu, gdy zostanie
zmniejszone ryzyko stosowania
tych leków niezgodnie z przeznaczeniem. Ostatnio proponuje siĕ
by uznaþ za niezgodnć z prawem
sprzedaŧ 1 pacjentowi wiĕcej niŧ
720 mg pseudoefedryny lub 180
mg efedryny.
Wiĕksze opakowania tych produktów bĕdć mogãy znaleťþ siĕ
na rynku jeŧeli producent wystćpi
z wnioskiem o status leku dostĕpnego z przepisu lekarza.
Na podstawie: Scrip z 10 pađdziernika 2007 r,
No 3301
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Nowa kategoria
dostĕpnoŋci leków w USA
– „behind-the-counter”
FDA rozwaŧa moŧliwoŋþ stworzenia nowej kategorii dostĕpnoŋci
leków znanej jako „behind –thecounter”. Byãyby to leki dostĕpne
bez recepty, ale wydawane przez
farmaceutĕ. Naleŧaãoby zastanowiþ siĕ nad konsekwencjami takiej
decyzji i odpowiedzieþ na pytanie,
jak wpãynĕãaby ona na prawidãowe
stosowanie leków. Wyodrĕbnienie takiej kategorii mogãoby np.
zwiĕkszyþ dostĕpnoŋþ leków dla
pacjentów nie ubezpieczonych.
Kategoriĕ leków „behind-the-counter” wprowadziãy takie kraje jak
Austria, Kanada, Francja, Nowa
Zelandia, Wielka Brytania, Dania,
Niemcy, Wãochy, Holandia, Szwecja i Szwajcaria.
W Wielkiej Brytanii istnieje kategoria „pharmacist only”. W
innych krajach stworzono wiĕcej niŧ 3 kategorie dostĕpnoŋci
leków. Najwaŧniejsze jest, by
lek taki moŧna byão stosowaþ w
samoleczeniu, nie wywoãywaã
ciĕŧkich niepoŧćdanych reakcji
oraz by nie moŧna go byão ãatwo
przedawkowaþ. FDA zwlekaãa z
wprowadzeniem tej kategorii dostĕpnoŋci. W zeszãym roku wydaãa jednak zezwolenie na dopuszczenie do sprzedaŧy bez recepty
ŋrodka antykoncepcyjnego Plan
B, zawierajćcego lewonorgestrel,
z zastrzeŧeniem, iŧ mogć go nabywaþ osoby, które ukoĸczyãy
18 lat i starsze. Obserwacja jak
w praktyce bĕdzie realizowana ta
decyzja pozwoli na ocenĕ takiego sposobu dostĕpnoŋci. Swego
czasu FDA odrzuciãa wniosek Þrmy Merck &Co o zmianĕ statusu
lowastatyny (preparat Mevacor)
z leku dostĕpnego z przepisu lekarza na lek sprzedawany bez recepty. Gremium o tym decydujćce
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przyznaão, ŧe gãosowaãoby inaczej, gdyby preparatowi przyznano status „behind the counter”.
Wielka Brytania byãa pierwszym
krajem, który dopuŋciã simwastatynĕ w dawce 10 mg jako lek wydawany przez farmaceutĕ. FDA
zadaãa pytanie czy kategoria „behind the counter” ma byþ „przejŋciowć drogć” przed zmianć kategorii z Rp. na OTC, czy teŧ ma
stanowiþ dodatkowć kategoriĕ
jako takć. Agencja sformuãowaãa
pytania by wskazaþ na problemy,
które wymagajć rozwaŧenia, w
przypadku utworzenia tej dodatkowej kategorii:
- Jakiego typu dane naleŧy rejestrowaþ (zbieraþ) w odniesieniu do
wydawania leków tej kategorii?

 Czy takie dane/rejestry powinny zawieraþ wyniki badaĸ laboratoryjnych chorego i w jaki
sposób dane te miaãyby zostaþ
udostĕpnione farmaceucie wydajćcemu lek? To samo dotyczy
innych danych pacjenta.
 Jak chroniona byãaby prywatnoŋþ pacjenta?

 Czy leki tej kategorii miaãyby byþ
refundowane? Jeŧeli tak, jakie rozwićzania naleŧaãoby wprowadziþ
przy zwrocie kosztów leków?
 Kto powinien nadzorowaþ, jak
dziaãa takie rozwićzanie i jaki byãby wpãyw wãadz na apteki?

 Czy farmaceuci powinni przejŋþ
specjalistyczne szkolenia by
móc wydawaþ leki tej kategorii? Jeŧeli tak, to jaki powinien
byþ to typ szkoleĸ?
Agencja poddaãa ten projekt pod
konsultacje spoãeczne.
Na podstawie: Scrip z 10 pađdziernika 2007 r,
No 3301

Piroksykam – ograniczenie
stosowania
Europejska Agencja Leków EMEA
zaleciãa ograniczenia, dotyczćce
stosowania produktów leczniczych, zawierajćcych piroksykam.
Postanowiono tak z powodu ryzyka niepoŧćdanych reakcji ze strony przewodu pokarmowego oraz
ciĕŧkich reakcji skórnych. Komitet naukowy przy Europejskiej
Agencji Leków CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) oceniã, ŧe piroksykam
nie powinien byþ stosowany jako
krótkotrwaãa terapia bólu i stanów
zapalnych.
Wskazania do stosowania piroksykamu,
które muszð byç wykrećlone
Ostra dna
Pierwotne zaburzenia miesiðczkowania
Ból pooperacyjny
Leczenie stomatologiczne i w leczeniu
infekcji
Zãagodzenie gorðczki i bólu zwiðzanego
z ostrym zapaleniem górnych dróg
oddechowych
Ostre schorzenia ukãadu miõćniowoszkieletowego, (np. zapalenie kaletki
stawowej zapalenie ćciõgna)
Ostre stany pourazowe
Ból korzeni nerwowych

Preparaty zawierajćce piroksykam
mogć byþ jednak nadal stosowane
w leczeniu objawowym choroby
zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniajćcego zapalenia stawów
krĕgosãupa. Lek nie powinien byþ
jednak stosowany jako terapia pierwszego rzutu. Leczenie piroksykamem
powinien inicjowaþ lekarz, który ma
doŋwiadczenie w terapii pacjentów z
wymienionymi powyŧej chorobami.
Preparat naleŧy stosowaþ w najniŧszej
skutecznej dawce (nie przekraczajćcej
20 mg/ dobĕ) i podawaþ go przez moŧliwie najkrótszy okres czasu. Korzyŋci
z leczenia oraz ryzyko wystćpienia
dziaãaĸ niepoŧćdanych powinno byþ
weryÞkowane w cićgu 14 dni.
Powyŧsze ograniczenia, dotyczćce
stosowania proksykamu nie dotyczć

postaci do stosowania zewnĕtrznego.
Zestawienie zgãoszeý pojedynczych
przypadków, zebranych w bazie danych

WHO (the Uppsala Monitoring Centre)
Zaburzenia ze strony przewodu 6692
pokarmowego (dotyczy
wszystkich typów powikãaý)
Zapalenie ēoãðdka
224
Krwotok z przewodu
1167
pokarmowego
Krwawe wymioty
568
Smoãowate stolce
1003
Ból brzucha
764
Niestrawnoćç
503
Nudnoćci
472
Wrzód ēoãðdka
52
Krwotoczny wrzód ēoãðdka
419
Reakcje skórne
26

Â W Polsce zarejestrowane sć
nastĕpujćce preparaty, zawierajćce piroksykam do stosowania
ogólnoustrojowego:

Apo-Piroxicam 10, - 20, kaps. 10
mg, 20 mg, Hotemin, kaps. 10
mg, kaps. twarde 20 mg, roztwór
do wstrzykiwaĸ, 20 mg/ ml, Piroxicam 10, - 20, czopki doodbytnicze 10 mg, 20 mg, Feldene,
roztwór do wstrzykiwaĸ 20 mg/
ml, Feldene, czopki doodbytnicze 20 mg, kaps. 10 mg, kaps. 20
mg, Piroxicam Jelfa, tabl. powl.
10 mg, 20 mg, Flamexin, proszek
do sporzćdzania roztworu 20 mg,
tabl. 20 mg
Na podstawie: WHO Pharmaceuticals
Newsletter, No 4, 2007, Reactions
z 30 czerwca 2007 r, No 1158

Rymonabant przeciwwskazany
u pacjentów z duŧć depresjć
Europejska Agencja Leków EMEA
ogãosiãa, ŧe rymonabant (preparat
Acomplia) jest przeciwwskazany
u pacjentów z duŧć depresjć oraz
u tych, którzy byli leczeni preparatami przeciwdepresyjnymi. Zdecydowano tak z powodu ryzyka
powikãaĸ psychiatrycznych.
Rymonabant jest antagonistć reALMANACH
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ceptora kanabinoinowego i zostaã dopuszczony do obrotu jako
wspomagajćca terapia otyãoŋci
i nadwagi; powinien byþ stosowany przy jednoczesnej diecie i þwiczeniach gimnastycznych.
Juŧ wczeŋniej Europejska Agencja
Leków ostrzegaãa lekarzy w krajach Unii Europejskiej o zagroŧeniach zwićzanych z powikãaniami
psychiatrycznymi w trakcie terapii
rymonabantem.
Komitet naukowy przy EMEA
przeanalizowaã wszystkie dostĕpne dane i przedstawiã swoje
stanowisko:
– korzyŋci ze stosowania rymonabantu nadal przewaŧajć nad poznanymi zagroŧeniami, wyjćtek
stanowi grupa pacjentów z duŧć
depresjć oraz pacjentów, którzy
w przeszãoŋci przyjmowali leki
przeciwdepresyjne. Komitet zaleciã uaktualnienie druków informacyjnych dla tego preparatu poprzez dodanie ostrzeŧenia,
ŧe naleŧy przerwaþ terapiĕ rymonabantem, jeŧeli u pacjenta
pojawić siĕ oznaki depresji;

ków, a nastĕpnie zostaãa wyraŧona
pozytywna opinia komitetu naukowego przy EMEA (Committee for
Medicinal Products for Human
Use). W takim przypadku za kwestie monitorowania bezpieczeĸstwa
stosowania leku odpowiada równieŧ EMEA i tam zapadajć decyzje
dotyczćce dodania nowych zapisów, dotyczćcych bezpieczeĸstwa
do druków informacyjnych.
Na podstawie: WHO Pharmaceuticals
Newsletter, No 4, 2007

Salbutamol w postaci do
wstrzykniĕþ a ryzyko
niedokrwienia miĕŋnia
sercowego u kobiet w cićŧy

ÂW Polsce zarejestrowanym preparatem, zawierajćcym rymonabant
jest Acomplia, tabl. powl. 20 mg.

Firma GlaxoSmithKline w porozumieniu z kanadyjskim organem
kontroli leków ostrzegajć, ŧe do
koĸca kwietnia 2007 r. odnotowano na ŋwiecie 17 przypadków
niedokrwienia miĕŋnia sercowego
u kobiet w cićŧy, które otrzymywaãy siarczan salbutamolu w postaci
roztworu do wstrzykniĕþ w celu
niedopuszczenia do przedwczesnego porodu. Jedenaŋcie z otrzymanych raportów opisywaão ciĕŧkie przypadki, a jeden zakoĸczyã
siĕ zgonem. Dwanaŋcie pacjentek
powrócião do zdrowia bez niekorzystnych nastĕpstw. Wiĕkszoŋþ
otrzymanych zgãoszeĸ opisywaãa powikãania po podaniu leku
w postaci parenteralnej (Ventolin
IM roztwór do iniekcji domiĕŋniowych i Ventolin IV roztwór do infuzji), ŧaden ze zgãoszonych przypadków nie dotyczyã sytuacji, gdy
salbutamol byã podawany wziewnie w skurczu oskrzeli.

Preparat ten zostaã dopuszczony do
obrotu we wszystkich krajach Unii
Europejskiej w procedurze centralnej, czyli naukowa ocena skutecznoŋci i bezpieczeĸstwa stosowania
leku byãa prowadzona przez ekspertów z Europejskiej Agencji Le-

Eksperci zauwaŧajć, ŧe juŧ wczeŋniej odnotowywano reakcje niedokrwienia miĕŋnia sercowego
u kobiet w cićŧy po podaniu dowolnego beta-agonisty, w tym po
podaniu salbutamolu. W zwićzku
z tym konieczne jest zachowanie

– ryzyko wystćpienia depresji jest
okoão dwukrotnie wyŧsze wŋród
pacjentów, przyjmujćcych rymonabant, w porównaniu do
osób otyãych lub z nadwagć,
które nie stosujć leku. Podwyŧszone ryzyko depresji moŧe prowadziþ do myŋli samobójczych
lub w niektórych przypadkach
do prób samobójczych.
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szczególnej ostroŧnoŋci, jeŧeli
rozwaŧa siĕ podanie salbutamolu
kobiecie ciĕŧarnej w celu zapobieŧenia przedwczesnemu porodowi.
Producent leku, Þrma GSK przekonuje, ŧe korzyŋþ ze stosowania
leku przewaŧa nad ryzykiem przedwczesnego porodu. W zwićzku
z tym naleŧy zapewniþ szczególnie
uwaŧne monitorowanie równowagi pãynów oraz monitorowanie
czynnoŋci ukãadu krćŧenia i ukãadu oddechowego. Jeŧeli wystćpi
obrzĕk pãuc lub zawaã miĕŋnia
sercowego, przerwanie leczenia
moŧe byþ konieczne.
W ramach wyjaŋnienia naleŧy dodaþ, ŧe podawanie salbutamolu
w celu zatrzymania akcji porodowej lub zapobieŧenia przedwczesnemu porodowi nie jest wskazaniem zatwierdzonym w Kanadzie.

Â W Polsce zarejestrowany
jest produkt leczniczy, zawierajćcy salbutamol w postaci iniekcyjnej: Salbutamol WZF, roztwór
do wstrzykiwaĸ 0,5 mg/ml

Na podstawie: WHO Pharmaceuticals
Newsletter, No 4, 2007

Wyŧsze dawki kwasu
acetylosalicylowego nie
zapewniajć wiĕkszej korzyŋci
w kardioprotekcji
Wyŧsze dawki kwasu acetylosalicylowego nie zapewniajć wiĕkszej korzyŋci w kardioprotekcji niŧ niskie
dawki leku. Wysokie dawki mogć
natomiast powodowaþ wyŧsze ryzyko krwawieĸ z przewodu pokarmowego – donoszć badacze ze Stanów
Zjednoczonych i Francji.
Przeprowadzili oni systematyczny
przeglćd oŋmiu randomizowanych
badaĸ klinicznych oraz trzech badaĸ obserwacyjnych. Badaniami
tymi objĕto ãćcznie prawie 10.000
pacjentów, którzy regularnie przyj-
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mowali kwas acetylosalicylowy
w dobowej dawce mieszczćcej siĕ
w granicach 30–1300 mg. Dane
dotyczćce skutecznoŋci leczenia,
uzyskane w wyniku analizy kilku
badaĸ klinicznych oraz meta-analiz, nie wskazywaãy na wyraťnć
korzyŋþ, która wynikaãaby ze stosowania wyŧszych dawek kwasu
acetylosalicylowego w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym. „W rzeczywistoŋci wyniki
odnoszćce siĕ do korzyŋci wskazujć gãównie na skutecznoŋþ niskich
dawek leku” – informujć badacze.
W przeprowadzonej analizie wyniki nie wskazywaãy na znaczćcć
róŧnicĕ liczby zgonów z powodów
zaburzeĸ naczyniowych, zawaãu
miĕŋnia sercowego lub udaru pomiĕdzy grupami, które otrzymywaãy odpowiednio 30 mg/ dobĕ i 283
mg/ dobĕ kwasu acetylosalicylowego (14,7% i 15,2%, odpowiednio).
Analizowano dane objĕte okresem
leczenia ŋrednio 2,6 lat.
Dodatkowo, dane z wielu badaĸ
sugerowaãy, ŧe zwiĕkszone ryzyko
krwawieĸ z przewodu pokarmowego byão zwićzane ze zwiĕkszeniem
dawki kwasu acetylosalicylowego.
Jednak naukowcy zaznaczajć, ŧe
nie wszystkie te badania dajć reprezentatywne wyniki w odniesieniu do dawek obecnie stosowanych
75 mg–325 mg / dobĕ. W zwićzku
z tym naleŧy zaznaczyþ, ŧe kliniczne konsekwencje opisanego przez
naukowców ryzyka naleŧy jeszcze
potwierdziþ w dalszych badaniach.
Naukowcy komentujć dalej, ŧe
jeŧeli wyniki badania CURE*,
w którym pacjenci stosowali lek
w dawkach nie wyŧszych niŧ 325
mg/ dobĕ obrazowaãyby takŧe
stosowanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji incydentów
sercowo-naczyniowych w USA,
wówczas stosowanie leku w dawce dobowej 325 mg mogãoby po-

wodowaþ ponad 900.000 wiĕcej
przypadków powaŧnych krwawieĸ w skali roku w porównaniu
do stosowania dawki 81 mg.
Badacze ostrzegajć, ŧe pomimo iŧ
kwas acetylosalicylowy jest ogólnie
uznawany jako lek bezpieczny, jednak gdy jest on stosowany przez tak
duŧć populacjĕ pacjentów, to nawet
niewielka czĕstoŋþ wystĕpowania reakcji niepoŧćdanych stanowi powaŧny problem i ma istotne znaczenie.
* Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent

Events

Na podstawie: Reactions z 16 czerwca
2007 r., No 1156 Campbell CL, Smyth S,
Montalescot G, Steinhubl SR. Aspirin dose
for the prevention of cardiovascular disease:
a systematic review. JAMA: the Journal of the
American Medical Association 297: 20182024, No. 18, 9 May 2007

Wiĕksze ryzyko zwićzane
ze stosowaniem soli
magnezu niŧ z terapić
nifedypinć w zahamowaniu
przedwczesnego porodu
Amerykaĸscy naukowcy planujć
przedstawienie wyników pracy,
w której twierdzć, ŧe stosowanie
siarczanu magnezu i nifedypiny
w zahamowaniu przedwczesnego
porodu cechuje siĕ podobnć skutecznoŋcić, jednak sole magnezu
obarczone sć wyŧszym ryzykiem
reakcji niepoŧćdanych.
Amerykanie objĕli analizć 192 kobiety, zagroŧone przedwczesnym
porodem (<37 tygodnia cićŧy),
które otrzymaãy siarczan magnezu w postaci iniekcji doŧylnej lub
doustnie nifedypinĕ. Podanie siarczanu magnezu byão skuteczniejsze w zahamowaniu porodu przez
48 godzin ze spokojnć czynnoŋcić
macicy, jednak nie zaobserwowano znaczćcych róŧnic pomiĕdzy
dwoma sposobami leczenia w odniesieniu do wydãuŧenia czasu do
porodu, „wieku cićŧowego” no-

worodka ani do masy urodzeniowej dziecka. Jednak dwie trzecie
kobiet, które otrzymaãy iniekcjĕ
siarczanu magnezu doŋwiadczyão
dziaãaĸ niepoŧćdanych o nasileniu
ãagodnym do duŧego. Dziaãania
niepoŧćdane obejmowaãy m.in.
dusznoŋþ oraz obrzĕk pãuc. Dla
porównania – tylko jedna trzecia
kobiet, które otrzymaãy nifedypinĕ
doŋwiadczyãa reakcji polekowych,
w tym bólów gãowy. Dodatkowo dzieci matek, które otrzymaãy
siarczan magnezu miaãy wiĕksze
prawdopodobieĸstwo znalezienia
siĕ w oddziale intensywnej opieki
medycznej niŧ dzieci kobiet leczonych nifedypinć.
„Zaobserwowano znaczćcć róŧnicĕ w wystĕpowanie dziaãaĸ
niepoŧćdanych, które wystćpiãy
u pacjentek, niektóre reakcje byãy
bardzo ciĕŧkie” komentuje jeden z
badaczy.
Na podstawie: Reactions z 7 lipca 2007 r.,
No 1159
Stanford University Medical Center. Common
Preterm Labor Drug Has More Side Effects
Than Alternative, Finds Study from Packard
Children’s Hospital and Stanford. Media
Release:29 Jun 2007.
Dostõpne na stronie: http://mednews.stanford.edu

Australijski oŋrodek
monitorowanie niepoŧćdanych
dziaãaĸ leków otrzymaã 36
zgãoszeĸ o nieprawidãowoŋciach
w obrazie krwi po
stosowaniu mirtazapiny.
Raporty te napãywaãy od 2001 r.,
od kiedy to mirtazapina jest zarejestrowana w Australii. Pacjenci,
którzy doŋwiadczyli tego powikãania byli w wieku 29–94 lata.
W otrzymanych 36 doniesieniach
opisywano agranulocytozĕ (w 5
przypadkach), neutropeniĕ (19),
ciĕŧkć pancytopeniĕ (7) i trombocytopeniĕ (6). Ŋredni czas od
poczćtku terapii do wystćpienia
dziaãania niepoŧćdanego wynosiã
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3 tygodnie. W 21 zgãoszeniach mirtazapina byãa jedynym podejrzanym lekiem. Jeden pacjent zmarã
z powodu zapalenia pãuc zwićzanego z wystćpieniem neutropenii, inny
zmarã z powodu krwotoku zwićzanego z powstaãć trombocytopenić.
W 19 przypadkach pacjenci powrócili do zdrowia, 11 chorych nie powrócião do zdrowia, w pozostaãych
opisach nie zaznaczono wyniku reakcji niepoŧćdanej.
Â W Polsce zarejestrowane sć
nastĕpujćce preparaty, zawierajćce mirtazapinĕ:

Esprital 15, - 30, - 45, tabl. powl.
15 mg, 30 mg, 45 mg, Mirtahexal
15 - 30, - 45 mg, tabl. ulegajćce
rozpadowi w jamie ustnej, 15
mg, 30 mg, 45 mg, Mirtal, tabl.
powl. 30 mg, 45 mg, Mirtastad
tabl. powl. , 15 mg, 30 mg, 45
mg, Mirtastad Oro 15 - 30, - 45
mg, tabl. ulegajćce rozpadowi w
jamie ustnej, 15 mg, 30 mg, 45
mg, Mirtazapina, tabl. powl. 30
mg, 45 mg, Mirtazapine Teva 15
mg, - 30 mg, - 45 mg, tabl. powl.
15 mg, 30 mg, 45 mg, Mirtor,
tabl. ulegajćce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 30 mg, 45
mg, Mirzaten 30 mg, - 45 mg,
tabl. powl. 30 mg, 45 mg, Mitramerck, tabl. ulegajćce rozpadowi
w jamie ustnej, 15 mg, 30 mg, 45
mg, Mitrazapine Teva 15 - 30, 45 mg, tabl. ulegajćce rozpadowi
w jamie ustnej, 15 mg, 30 mg, 45
mg, Remeron, tabl. powl. 15 mg,
30 mg, 45 mg, Remeron SolTab,
tabl. ulegajćce rozpadowi w jamie ustnej 15 mg, 30 mg, 45 mg,
Remirta Oro, tabl. ulegajćce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg,
30 mg, 45 mg.
Na podstawie: Reactions z 7 czerwca 2007 r.,
No 1155 Australian Adverse Drug Reactions
Advisory Committee. Mirtazapine and blood
dyscrasias. Australian Adverse Drug Reactions
Bulletin 26: 10, No 3, Jun 2007

34

Vol.3 NR 1´3 2008

ALMANACH

Przeciwcukrzycowe leki z grupy
tiazolidynodionów – ostrzeŧenie
o ryzyku niewydolnoŋci serca
Amerykaĸska Agencja ds. Ŧywnoŋci i Leków FDA dokonaãa przeglćdu zgãoszeĸ niepoŧćdanych
dziaãaĸ leków przeciwcukrzycowych z grupy tiazolidynodionów,
otrzymanych po wprowadzeniu
ich do obrotu. Na bazie tej analizy
zdecydowano wprowadziþ do druków informacyjnych tych leków
specjalne ostrzeŧenie o zwiĕkszonym ryzyku niewydolnoŋci serca.
Produkty lecznicze, które naleŧć
do tej grupy to rosiglitazon (Avandia), pioglitazon (Actos) oraz poãćczenie rosiglitazonu i glimepirydu (Avandaryl, Avaglim).
Otrzymane przez amerykaĸskć
agencjĕ zgãoszenia opisywaãy
przypadki znaczćcego przyrostu
wagi oraz obrzĕków. Oba te objawy wystĕpujć przy niewydolnoŋci serca. W niektórych przypadkach opisywano trudnoŋci
terapeutyczne, w tym zgony w sytuacji gdy kontynuowano leczenie
tiazolidynodionem.
Nowe surowsze ostrzeŧenie zaleca
lekarzom, aby uwaŧnie obserwowaþ pacjentów, u których rozpoczyna siĕ terapiĕ lekiem z grupy
tiazolidynodionów pod kćtem
ewentualnych objawów niewydolnoŋci serca. Symptomy te obejmujć: nagãe przybranie na wadze
w duŧym stopniu, dusznoŋþ oraz
obrzĕki. Pacjenci, u których zostanie zdiagnozowana niewydolnoŋþ serca powinni byþ poddani
odpowiedniej terapii, a kontynuowanie terapii podawanym lekiem
przeciwcukrzycowym ponownie
rozwaŧone.
Dodane ostrzeŧenie wskazuje takŧe, ŧe leków z tej grupy nie naleŧy
podawaþ pacjentom z ciĕŧkć niewydolnoŋcić serca.

Kwestia rozstrzygniĕcia, czy leki
z grupy tiazolidynodionów powodujć wzrost ryzyka ataków serca,
w tym niedokrwienia miĕŋnia sercowego pozostaje nadal otwarta. Amerykaĸska agencja FDA
prowadzi ocenĕ tych preparatów
przeciwcukrzycowych pod tym
kćtem.
Zestawienie zgãoszeý pojedynczych
przypadków, zebranych w bazie danych

WHO (the Uppsala Monitoring Centre)
Niewydolnoćç serca
803
Zawaã miõćnia sercowego
Zaburzenia ze strony ukãady
krðēenia

169
2

Â W Polsce zarejestrowane sć
nastĕpujćce preparaty:
– zawierajćce pioglitazon: Actos, tabl., 15 mg, 30 mg, 45 mg,
Glustin, tabl. 15 mg, 30 mg, 45
mg;
– zawierajćce pioglitazon i metforminĕ: Competact, tabl. powl.
15 mg/850 mg
– zawierajćce pioglitazon i glimepiryd: Tandemact, tabl. powl.
30 mg/4 mg, 45 mg/4 mg
– zawierajćce rosiglitazon: Avandia, tabl. powl. 2 mg, 4 mg,
8 mg,
– zawierajćce
rosiglitazon
i metforminĕ: Avandamet,
tabl. powl., 1 mg/500 mg,
2 mg/500 mg, 2 mg/1000 mg,
4 mg/1000 mg
– zawierajćce rosiglitazon i glimepiryd: Avaglim, tabl. powl.,
4 mg/4 mg, 8 mg/4 mg.
Powyŧsze preparaty zostaãy dopuszczone do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej w
procedurze centralnej.
Na podstawie: Na podstawie: WHO
Pharmaceuticals Newsletter, No 4, 2007 FDA
News. US Food and Drug Administration,
14 August 2007 (www.fda.gov)
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Przypadki, zwićzane
z zaszczepieniem
preparatem Gardasil
Amerykaĸska Agencja ds Ŧywnoŋci i Leków FDA otrzymaãa 1637
zgãoszeĸ pojedynczych przypadków, zwićzanych z zaszczepieniem
preparatem Gardasil – rekombinowanć czterowalentnć szczepionkć
przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego.
Liczba zgãoszeĸ obejmuje okres
do 11 maja 2007 r.
Spoŋród wszystkich otrzymanych
doniesieĸ, 371 opisywaão reakcje
ciĕŧkie, w tym 3 zakoĸczone zgonem. Wŋród przypadków zakoĸczonych zgonem jeden opisywaã powikãania zakrzepowe, zgon nastćpiã 3
godziny po zaszczepieniu. W pozostaãych dwóch zgãoszeniach opisano
dziewczĕta w wieku 12 i 19 lat, które
zmarãy z powodu powikãaĸ zakrzepowych i zaburzeĸ funkcji serca.
Czterdzieŋci dwie kobiety otrzymaãy szczepionkĕ w czasie cićŧy, 18
z nich doŋwiadczyão dziaãaĸ niepoŧćdanych, takich jak poronienia samoistne oraz nieprawidãowoŋci pãodu.
Â W Polsce zarejestrowanym
preparatem jest Gardasil, zawiesina do wstrzykiwaĸ. 0,5 ml.
Preparat ten zostaã dopuszczony
do obrotu we wszystkich krajach
Unii Europejskiej w procedurze
centralnej.

Na podstawie: Reactions z 2 czerwca 2007 r.,
No 1154 Judicial Watch. Judicial Watch
Uncovers Three Deaths Relating to HPV
Vaccine. Media Release: 23 May 2007
Informacja dostõpna na stronie internetowej:
http://www.judicialwatch.org

Zespóã objawów podobnych
do stwardnienia zanikowego
bocznego – czy jest zwićzek
ze stosowaniem statyn?
Pojawiãy siĕ nowe informacje
o nieznanym wczeŋniej zagroŧeniu, które moŧe mieþ zwićzek ze
stosowaniem statyn. Jest to wystĕpowanie zespoãu podobnego do
stwardnienia zanikowego bocznego. Dane te zostaãy zidentyÞkowane w oŋrodku centralnym oŋrodku
WHO w Uppsali w Szwecji.
Analiza pojedynczych przypadków dziaãaĸ niepoŧćdanych z bazy
danych WHO – Vigibase – umoŧliwiãa wykrycie czĕŋciej zgãaszanych przypadków zmian górnego
nerwu wzrokowego (43 raporty),
które zwićzane byãy ze stosowaniem statyn.
Czterdzieŋci z nich byão nastĕpnie analizowanych i wszystkie,
oprócz jednego, zgãoszenia nadesãano jako ALS (amyotrophic lateral sclerosis). W 34 przypadkach
statyna byãa jedynym podejrzanym lekiem. Dodatkowo, spoŋród
5534 wszystkich pojedynczych
zgãoszeĸ neuropatii obwodowych,
w 547 podejrzewanym lekiem jest
statyna.
Po stratyÞkacji danych, z uwagi na
wiek, takŧe obserwowano, ŧe powikãanie w postaci ubytków górnych nerwów ruchowych czĕŋciej
wystĕpuje u osób leczonych statynami. Badacze z WHO podkreŋlajć, ŧe powikãanie to wystĕpuje
bardzo rzadko, ale bardzo szerokie
stosowanie statyn wymaga rozpowszechnienia informacji o tym
powikãaniu.
Na podstawie: Reactions z 21 lipca 2007 r.,
No 1161

Obniŧenie stĕŧenia
cholesterolu LDL moŧe
zwiĕkszaþ ryzyko raka
Zgodnie z artykuãem opublikowanym w Journal of the American
College of Cardiology przez Alsheikk-Ali i wsp. [Vol. 50 (5): 409418], duŧe dawki statyn mogć byþ
zwićzane z podwyŧszonym poziomem enzymów wćtrobowych,
a obniŧenie poziomu cholesterolu LDL moŧe byþ zwićzane ze
zwiĕkszeniem ryzyka raka. W tym
samym numerze czasopisma ukazaã siĕ artykuã redakcyjny, który
omawia te wyniki z innej perspektywy i sugeruje strategiĕ dalszych
badaĸ [Vol. 50 (5): 419-420].
Badacze przeanalizowali dane dotyczćce 23 ramion badaĸ klinicznych, prospektywnych, randomizowanych. W badaniach wziĕão
udziaã ãćcznie 75317 chorych,
których przyporzćdkowano do
grup osób przyjmujćcych lowastatynĕ, simwastatynĕ, prawastatynĕ,
ßuwastatynĕ lub atorwastatynĕ,
w róŧnych dawkach. Zbiorczo
obserwacje objĕãy 309506 pacjento-lat. Czĕstoŋþ rabdomiolizy,
zwiĕkszonego poziomu enzymów
wćtrobowych oraz nowotworów
wyliczono odpowiednio na 21, 22
i 13 na 100.000 pacjento-lat.
Wyŧsze dawki statyn wićzaãy siĕ
ze znaczćco czĕstszym podwyŧszeniem stĕŧenia enzymów wćtrobowych. Czĕstoŋþ tych powikãaĸ
wyniosãa odpowiednio 271, 195
i 114 na 100000 pacjento-lat w grupie leczonej wysokimi, ŋrednimi
i maãymi dawkami statyn, na kaŧde
10% obniŧenia stĕŧenia cholesterolu LDL. Nie stwierdzono zwićzku
pomiĕdzy zmianami stĕŧenia cholesterolu LDL a czĕstoŋcić wystĕpowania podwyŧszenia poziomu
enzymów wćtrobowych lub rabdomiolizy. Co interesujćce, zaobserwowano odwrotnć zaleŧnoŋþ
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pomiĕdzy osićganymi stĕŧeniami
cholesterolu LDL a czĕstoŋcić wystĕpowania nowych przypadków
raka. Zaobserwowano teŧ, niewielkć róŧnicĕ pomiĕdzy czĕstoŋcić
wystĕpowania raka a stosowaniem
róŧnych dawek statyn – wyniosãa
ona 408 vs 498 i 490 na 100.000
pacjento-lat, dla kaŧdego 10% obniŧenia stĕŧenia cholesterolu LDL.
Dr LaRosa uznaã, ŧe wyniki tej
analizy, chociaŧ dajćce do myŋlenia, naleŧy traktowaþ jako generujćce nowć hipotezĕ, Uwaŧa on
takŧe, ŧe naleŧy wzićþ pod uwagĕ
inne udostĕpnione dane z badaĸ
klinicznych.
Analiza ta powinna byþ przeprowadzona we wspóãpracy z National Institute of Health. Wydawcy
czasopisma zgadzajć siĕ z opinić
Dr La Rosa i uwaŧajć, ŧe obecnie
naleŧy przestrzegaþ zaleceĸ wynikajćcych z programu National
Cholesterol Education Programme
(NCEP). Dodatkowo, stwierdziã
on, ŧe w trakcie recenzji tego artykuãu, dane sprawiaãy wraŧenie, ŧe
nie sć wystarczajćco dobrej jakoŋci
i nawet kolegium redakcyjne zastanawiaão siĕ nad odrzuceniem publikacji. Zdecydowano jednak, ŧe wyniki badaĸ, które wymagajć dalszej
oceny, teŧ powinno podawaþ siĕ do
publicznej wiadomoŋci.
Na postawie: Reactions z 11 sierpnia 2007 r.,
No 1164

Niemiecki Instytut P. Ehrlicha
(PEI) udostĕpnia dane o
powikãaniach poszczepiennych
Niemiecki Instytut P. Ehrlicha (PEI)
udostĕpniã bazĕ danych zawierajćcć
informacje o pojedynczych zgãoszeniach dziaãaĸ niepoŧćdanych
zwićzanych ze szczepieniami. Inicjatywa ta odpowiada na rosnćce
zainteresowanie w wielu krajach,
w tym w Niemczech, prawdziwymi
lub przypisywanymi zagroŧenia36
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mi zwićzanymi ze szczepieniami.
Baza danych, dostĕpna przez stronĕ internetowć Instytutu, zawiera
raporty przesãane od stycznia 2001
roku do chwili obecnej. Instytut
planuje teŧ wprowadzenie starszych danych, juŧ od 1992 roku.
Zdaniem prof. Johannes’a LŃwera, dyrektora PEI, Instytut ten jest
pierwszć agencjć w Europie, która
udostĕpnia dane o szczepieniach w
takiej formie. Baza danych bĕdzie
aktualizowana co 6 miesiĕcy.
Adres strony internetowej http://
www.pei.de
Na podstawie: Reactions z 30 czerwca 2007 r.,
No 1158

Firma PÞzer koryguje wyniki
analizy, która kwestionowaãa
wymiennoŋþ statyn
W marcu br. PÞzer anonsowaã, ŧe
atorwastatyna ma 14% przewagĕ
nad simwastatynć w redukcji ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych po trzech miesićcach terapii,
nawet po uwzglĕdnieniu zaleŧnych
od dawkowania róŧnic pomiĕdzy
obiema substancjami. Informacja ta wynikaãa z retrospektywnej
analizy bazy danych medycznych,
która zawieraãa informacje o przebiegu leczenia 80.000 osób. Obecnie, w dokumentacji zãoŧonej do
US Securities and Exchange Commission, Þrma podaãa, ŧe ogãoszone wczeŋniej dane sć bãĕdne.
W kolejnym przeglćdzie danych
medycznych, którego dokonaãa
Þrma, stwierdzono, ŧe dodatkowa redukcja ryzyka incydentów
sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych atorwastatynć
w porównaniu do simwastatyny
wynosi tylko 10%. Nie jest to wystarczajćco duŧo, aby uznaþ wyniki te za znamienne statystycznie.
PÞzer stwierdziã, ŧe bãćd odkryto
w trakcie ponownej analizy, którć
przeprowadzono na ŧyczenie eksperta recenzujćcego materiaã do

publikacji. Do analizy wãćczono
dane z jednego roku, który wczeŋniej nie byã analizowany.
W czerwcu 2007, „WellPoint”
przedstawiã wyniki badania skutków leczenia, w oparciu o dane
„Healthcare”, w których stwierdzono, ŧe odtwórcza statyna moŧe
mieþ porównywalnć skutecznoŋþ
na ukãad krćŧenia u 63% chorych
leczonych z powodu wysokiego
poziomu cholesterolu. W badaniu tym wziĕto pod uwagĕ 30000
czãonków WellPoint, którzy przyjmowali statynĕ w jakimkolwiek
czasie na przestrzeni 4 lat analizowanych. Wyniki wskazujć, ŧe
wiĕkszoŋþ pacjentów przyjmujćcych statyny ma niskie lub umiarkowane ryzyko chorób ukãadu
krćŧenia.
Na podstawie: Scrip z 22 czerwca 2007 r.,
No 3270

Statyny ograniczajć
rolĕ Þbratów
Ocena stosunku korzyŋci do ryzyka
dla Þbratów i statyn przeprowadzona przez brytyjskć agencjĕ MHRA
wykazaãa, ŧe istnieje duŧo dowodów na korzystne dziaãanie statyn
w zapobieganiu chorobom ukãadu
krćŧenia. Dlatego stosowanie Þbratów, jako leków pierwszego rzutu
w chorobach ukãadu krćŧenia nie
ma, w opinii Agencji, uzasadnienia.
Fibraty powinny byþ stosowane jako
leki pierwszego rzutu tylko u chorych z pierwotnć izolowanć hipertriglicerydemić. Skutecznoŋþ i bezpieczeĸstwo Þbratów oceniano w 5
randomizowanych, kontrolowanych
placebo badaniach klinicznych. Badania te dotyczyãy gemÞbrozylu,
bezaÞbratu i fenoÞbratu. W wiĕkszoŋci badaĸ, znaczćca poprawa
parametrów lipidowych nie zawsze
byãa zwićzana z wystćpieniem oczekiwanych korzyŋci klinicznych.
W badaniu dotyczćcym fenoÞbratu
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nie stwierdzono znaczćcych korzyŋci w przypadku leczenia chorych
z cukrzycć.
MHRA zaleciãa fachowym pracownikom opieki zdrowotnej, aby:
– rozwaŧali zastosowanie Þbratów, jako leków pierwszego rzutu, tylko u chorych z izolowanć
ciĕŧkć hipertriglicerydemić
– stosowali Þbraty u chorych
z mieszanć hiperlipidemić tylko
wówczas, gdy statyny lub inne
leczenie sć przeciwwskazane
lub ťle tolerowane
– zalecali stosowanie statyny i Þbratu w poãćczeniu tylko wówczas, gdy spodziewane korzyŋci
przewyŧszć ryzyko powikãaĸ
– unikali jednoczesnego stosowania gemÞbrozylu i statyny
Na podstawie: Reactions z 17 listopada
2007 r., No 1178

Nowa Zelandia – zwrócenie
uwagi na ryzyko zwićzane
ze stosowaniem tramadolu
Nowozelandzki oŋrodek monitorowania dziaãaĸ niepoŧćdanych
(CARM – Centre for Adverse Reations Monitoring) wydaã zalecenie dla lekarzy, dotyczćce zwićzku
pomiĕdzy stosowaniem tramadolu
i wystĕpowaniem zespoãu serotoninowego oraz drgawek.
W bazie danych Oŋrodka sć trzy
raporty o chorych, którzy rozwinĕli zespóã serotoninowy w czasie
terapii tramadolem. Wszyscy chorzy doŋwiadczyli tego powikãania
po wãćczeniu dodatkowo leku
o dziaãaniu serotoninergicznym.
Zgãoszenia opisywaãy sytuacje,
gdy:
– zwiĕkszono dawkĕ tramadolu u chorego przyjmujćcego paroksetynĕ, tiorydazynĕ
i tramadol,

– wãćczono tramadol choremu
przyjmujćcemu
przewlekle
amitryptylinĕ i wysokie dawki
ßuoksetyny (60 mg/dobĕ),
– wãćczono citalopram po rozpoczĕciu leczenia tramadolem.
Do grudnia 2006 roku, Oŋrodek z
Nowej Zelandii otrzymaã 10 zgãoszeĸ o drgawkach prawdopodobnie zwićzanych ze stosowaniem
tramadolu. Zgãoszenia dotyczyãy
8 kobiet i 2 mĕŧczyzn w wieku
15 – 49 lat. Dziesiĕciu chorych
otrzymywaão tramadol doustnie,
a 5 osób doŧylnie. Trzech chorych, u których wystćpiãy drgawki, otrzymywaãy dawki wiĕksze
niŧ maksymalnie zalecane; jedna
przyjmowaãa 600 mg tramadolu
doustnie w cićgu 12 godzin, inna
doŧylnie 50 mg tramadolu, a nastĕpnie za 5 minut 250 mg dawki, takŧe doŧylnie, po otrzymaniu leku ogólnie znieczulajćcego
i cyklizyny. Trzeci chory miaã niewydolnoŋþ nerek i otrzymaã 300
mg tramadolu doŧylnie. Zgromadzone dane wskazujć, ŧe ryzyko
drgawek po tramadolu wzrasta ze
stosowaniem duŧych dawek leku,
stosowaniem jednoczeŋnie innych
leków. Jest takŧe wyŧsze o osób
z padaczkć w wywiadzie.
Na podstawie: Reactions z 20 pađdziernika
2007 r., No 1174 (www.medsafe.gov.nz)

Finlandia - przeglćd dziaãaĸ
niepoŧćdanych u dzieci
Wyniki analizy przeprowadzonej
w Finlandii wskazujć, ŧe wiĕkszoŋþ dziaãaĸ niepoŧćdanych obserwowanych u dzieci w wieku
1-2 lata jest zwićzanych ze stosowaniem leków przeciwinfekcyjnych. Fiĸski rejestr dziaãaĸ niepoŧćdanych zgromadziã od 1973 roku
1203 zgãoszenia powikãaĸ u dzieci
w wieku 0-15 lat. Wiĕkszoŋþ raportów dotyczyãa leków stosowanych

w infekcji, podawanych systemowo (liczba zgãoszeĸ – 612), leków
dziaãajćcych na ukãad nerwowy
(254) i tych stosowanych w chorobach ukãadu oddechowego (103).
Objawy niepoŧćdane gãównie
dotyczyãy: skóry (46%), przewodu pokarmowego (11%), ukãadu
nerwowego (5%), ukãadu immunologicznego (5%). Poza reakcjami ogólnymi, opisywano reakcje
miejscowe zwićzane z drogć podania leku, gorćczkĕ i obrzĕk.
Autorzy podsumowania podajć, ŧe
zakres dziaãaĸ niepoŧćdanych obserwowanych u dzieci jest szeroki.
Zwracajć uwagĕ na wystĕpowanie
powikãaĸ w zwićzku z ekspozycjć
na lek w okresie pãodowym, aŧ do
powikãaĸ u nastolatków.
Na podstawie: Reactions z 20 pađdziernika
2007 r., No 1174

Wzrost liczby ciĕŧkich dziaãaĸ
niepoŧćdanych w USA
Liczba ciĕŧkich zdarzeĸ niepoŧćdanych zgãoszonych do amerykaĸskiej Agencji ds. Ŧywnoŋci
i Leków (FDA) wzrosãa w cićgu
8 lat, jak wynika z artykuãu opublikowanego we wrzeŋniu na ãamach
Archives of Internal Medicine.
Badacze ocenili dane ze spontanicznych zgãoszeĸ ciĕŧkich zdarzeĸ niepoŧćdanych, które napãynĕãy do FDA w ramach programu
monitorowania dziaãaĸ niepoŧćdanych Medwatch. Analizowano
dane zebrane od stycznia 1998
do grudnia 2005 roku. Zgãoszenia dotyczyãy leków wydawanych
z przepisu lekarza, leków wydawanych bez recepty oraz produktów biologicznych (z wyãćczeniem szczepionek). Od 1998 roku
do 2005 liczba ciĕŧkich zdarzeĸ
niepoŧćdanych wzrosãa 2,6 razy,
z 34.966 do 89.842. Co wiĕcej,
liczba zgãaszanych zgonów wzroALMANACH
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sãa 2,7 raza, z 5519 do 15107. Ogólnie, zgãaszanie ciĕŧkich zdarzeĸ
niepoŧćdanych byão czterokrotnie
wiĕksze niŧ zwiĕkszenie liczby
wypisanych recept dla chorych leczonych ambulatoryjnie w tym samym czasie (z 2,7 miliarda recept
do 3,8 miliarda). Spoŋród ogólnej
liczby zgãoszeĸ, bezpoŋrednio do
FDA przesãano 19,15% raportów,
67,2% za poŋrednictwem Þrm
farmaceutycznych, dotyczćcych
objawów nowych, nie wymienionych w drukach informacyjnych,
a 13,8% zgãoszeĸ od Þrm dotyczyão ciĕŧkich objawów niepoŧćdanych juŧ znanych.
Wzglĕdnie niewielka liczba leków
odpowiada za wzrost liczby raportów o dziaãaniach niepoŧćdanych.
Zgromadzone powikãania wymieniaãy 298 leków (20% z wszystkich 1489 leków wystĕpujćcych
w zgãoszeniach), które przyczyniãy siĕ do wystćpienia wiĕkszoŋci
zdarzeĸ niepoŧćdanych – 87,1%.
Z piĕtnastu leków, najczĕŋciej
wymienianych w raportach o zgonach, siedem byão lekami przeciwbólowymi (m.in. oksykodon
i fentanyl), 4 inne miaãy wpãyw na
ukãad immunologiczny.
Konieczny jest lepszy system minimalizacji ryzyka wynikajćcego
ze stosowania leków, stwierdzajć
autorzy pracy.
Na podstawie: Reactions z 22 wrzećnia 2007 r.,
No 1170 oraz na podstawie BMJ, 2007; 335:
585 (praca oryginalna: Moore TJ, Cohen MR,
Furberg CD. Serious adverse events reported
to Food and Drug Administration, 1998-2005.
Archives of Internal Medicine 2007; 167 (16):
1752-59).

Erytropoetyny – zmiany w drukach informacyjnych
Europejska Agencja ds. Leków (EMEA) zaleciãa zmiany
w drukach informacyjnych dla
wszystkich erytropoetyn. Nale38
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ŧy wprowadziþ ostrzeŧenia o potencjalnym zwiĕkszonym ryzyku
progresji choroby nowotworowej
oraz o incydentach zakrzepowozatorowych i sercowo-naczyniowych. EMEA dokonaãa oceny
wspóãczynnika korzyŋci do ryzyka
i stwierdziãa, ŧe nadal jest pozytywny pod warunkiem wprowadzenia zmian w informacji o leku.
Zmiany te sć spójne z informacjami „w czarnej ramce” (black box
warning – umieszczone na poczćtku tekstu ostrzeŧenie dotyczćce
stosowania leku) wprowadzonymi
wczeŋniej przez FDA.
Ocenĕ korzyŋci do ryzyka zapoczćtkowaãy opublikowane wyniki
badaĸ, w których zaobserwowano niewyjaŋniony wzrost ŋmiertelnoŋci u osób otrzymujćcych
erytropoetyny, którzy cierpieli na
anemiĕ zwićzanć z chorobć nowotworowć. Zaobserwowano takŧe zwiĕkszonć ŋmiertelnoŋþ oraz
wiĕcej chorób ukãadu krćŧenia u
pacjentów z przewlekãć niewydolnoŋcić nerek, którzy przyjmowali
erytropoetyny.
Zmiany w drukach dotyczć:
– w sekcji „wskazania” musi znaleťþ siĕ stwierdzenie, ŧe erytropoetyny naleŧy podawaþ,
jeŋli anemii w wynikach laboratoryjnych towarzyszć objawy
kliniczne
– w sekcji „dawkowanie i sposób
podawania” naleŧy dodaþ, ŧe
docelowe stĕŧenie hemoglobiny nie powinno przekraczaþ 12
g/dL
– w sekcji „ostrzeŧenia i specjalne ŋrodki ostroŧnoŋci” – informacja o niewyjaŋnionej zwiĕkszonej ŋmiertelnoŋci oraz braku
znaczćcych korzyŋci przy stosowaniu erytropoetyny w celu
osićgniĕcia wysokich stĕŧeĸ
hemoglobiny

– w sekcji „wãaŋciwoŋci farmakodynamiczne” – zawarcie informacji o zwiĕkszonej ŋmiertelnoŋci u chorych, przyjmujćcych
erytropoetynĕ z powodu anemii
zwićzanej z róŧnymi czĕsto
wystĕpujćcymi nowotworami
w porównaniu do osób, które
nie otrzymywaãy tych leków.
Zmiany te zostanć wprowadzone do druków informacyjnych
wszystkich erytropoetyn.
Firmy sć takŧe zobowićzane do
analizy zebranych danych o chorych, w celu potwierdzenia informacji zaobserwowanych w badaniach. Konieczna jest takŧe ocena,
czy dla pacjentów z anemić, poddawanych chemioterapii, podanie
erytropoetyny nie przyczynia siĕ
do skrócenia ŧycia. Firmy muszć
przeprowadziþ dodatkowe badanie, w celu oceny aktywnoŋci receptorów dla erytropoetyny w róŧnych rodzajach nowotworów oraz
w róŧnych stadiach rozwoju raka.
Â W Polsce erytropoetyny sć
zarejestrowane pod nazwami:
– erytropoetyna alfa: Eprex,
Binokrit, Epoetin Alfa
Hexal, Abseamed
– erytropoetyna beta:
Neorecormon
– erytropoetyna delta: Dynepo
– darbepoetyna alfa: Aranesp

Na podstawie: Reactions z 10 listopada 2007 r., No 1177 ; Scrip z
2 listopada 2007 r., No 3308 (www.
emea.europa.eu)

Stosowanie erytropoetyn poza
wskazaniami moŧe szkodziþ
Lekarze powinni byþ bardzo
uwaŧni i pamiĕtaþ, aby nie sto-
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sowaþ erytropoetyn u chorych w
bardzo ciĕŧkim stanie, którzy majć
anemiĕ. Erytropoetyny sć dopuszczone do stosowania u chorych
dializowanych z niedokrwistoŋcić,
chorych po duŧych zabiegach chirurgicznych oraz u chorych z anemić wynikajćcć z chemioterapii.
Podanie pacjentowi w stanie bardzo ciĕŧkim dawki erytropoetyny
o wartoŋci okoão 200 € pozwoli
co prawda na odstćpienie od transfuzji jednej jednostki krwi, ale taki
sposób postĕpowania nie poprawi
stanu ogólnego pacjenta, a dodatkowo wićŧe siĕ ze zwiĕkszonym
ryzykiem powikãaĸ zakrzepowozatorowych. Ostrzeŧenie to wynika z opublikowanej w Journal
of Canadian Medical Association
(CMAJ) meta-analizy 9 randomizowanych badaĸ klinicznych oraz
z komentarza o leczeniu pacjentów
w bardzo ciĕŧkim stanie, który takŧe zamieszczono w czasopiŋmie.
W komentarzu pojawiãy siĕ opinie,
ŧe w USA wytwórcy erytropoetyn
aktywnie promujć erytropoetyny,
w reklamach kierowanych bezpoŋrednio do pacjentów (directto-consumer advertising, w Polsce taki sposób reklamy nie jest
dozwolony) oraz wynagradzajćc
lekarzy przepisujćcych lek. Praktyki stosowane przez Þrmy sć
analizowane przez Amerykaĸski
Kongres.
Meta-analiza, w której porównywano erytropoetyny z placebo lub
brakiem interwencji, wykazaãa, ŧe
lek nie ma znaczćcego wpãywu na
ogólnć ŋmiertelnoŋþ (iloraz szans
– 0,86, CI 95% - 0,71 – 1,05). Grupy leczone erytropoetynć lub osoby w grupie kontrolnej tak samo
dãugo pozostawaãy w szpitalu lub
na oddziale intensywnej terapii.
Â W Polsce erytropoetyny sć
zarejestrowane pod nazwami:

– erytropoetyna alfa: Eprex,
Binokrit, Epoetin Alfa
Hexal, Abseamed

mali antybiotyk aminoglikozydowy w porównaniu do osób, które w
ogóle nie stosowaãy antybiotyku.

– erytropoetyna beta:
Neorecormon

Autorzy pracy wskazujć, ŧe konieczne jest okreŋlenie czĕstoŋci
mutacji m.1555A>G, aby oceniþ,
czy uzasadnione z medycznego
i ekonomicznego punktu widzenia
jest badanie skriningowe kaŧdego
chorego, któremu zamierza siĕ podaþ aminoglikozyd.

– erytropoetyna delta: Dynepo
– darbepoetyna alfa: Aranesp
Na podstawie: BMJ 2007; 335: 532

Antybiotyki
aminoglikozydowe – ototoksycznoŋþ ma ciĕŧszy przebieg u osób z mutacjć
m.1555A>G w mitochondrialnym DNA kodujćcym 12s rRNA
Niektóre osoby sć bardziej predysponowane genetycznie, aby nawet
po 1 dawce antybiotyku aminoglikozydowego utraciãy sãuch. Mutacja m.1555A>G w mitochondrialnym DNA jest jednć z mutacji
odpowiedzialnych za zwiĕkszenie
wraŧliwoŋci na ototoksyczne wãaŋciwoŋci antybiotyków aminoglikozydowych. Mutacjĕ tĕ dziedziczy
siĕ od matki.
Aminoglikozydy wićŧć siĕ z rybosomami bakteryjnymi i blokujć
syntezĕ biaãek przez bakterie. Ludzkie biaãka mitochondrium majć
struktury podobne do rybosomów
bakteryjnych. Mutacja w pozycji
1555 powoduje, ŧe ludzkie rybosomy sć jeszcze bardziej podobne do
rybosomów bakteryjnych i dlatego aminoglikozydy chĕtniej wićŧć
siĕ z tym biaãkiem. Po zwićzaniu z
biaãkiem w rybosomach ludzkich
komórek ryzyko ototoksycznoŋci
wzrasta, poniewaŧ aminoglikozydy majć okres póãtrwania kilkanaŋcie miesiĕcy. Dotyczy to komórek
wãosa oraz ucha wewnĕtrznego.
Chorzy, którzy nie przyjmowali
aminoglikozydów, a majć mutacjĕ
m.1555A>G. mogć takŧe ogãuchnćþ. Jednakŧe prawdopodobieĸstwo gãuchoty jest duŧo wyŧsze
u chorych z tć mutacjć, którzy otrzy-

Na podstawie: Reactions z 17 listopada
2007 r., No 1178
(Bitner-Glindzicz M, rahman S. Ototoxicity
caused by aminoglycosides: Is severe and
permanent in genetically susceptible people.
BMJ 2007; 335: 784-85)

Zyprexa – zmiany w drukach
w USA
Firma Eli Lilly, producent olanzapiny oraz poãćczenia olanzapiny
z ßuoksetynć wprowadziãa w amerykaĸskich drukach informacyjnych nowe ostrzeŧenia. Dotyczć
one hiperlipidemii i zwiĕkszeniu
masy ciaãa; przeredagowano takŧe zapisy dotyczćce hiperglikemii.
Zmiany te wynikaãy z zakoĸczonej
analizy zbiorczych danych z badaĸ
klinicznych prowadzonych przez
Þrmĕ oraz z dwóch duŧych badaĸ
z atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi / neuroleptykami*,
a takŧe z dyskusji prowadzonej
z FDA.
Dla olanzapiny oraz poãćczenia
olanzapiny z ßuoksetynć zaobserwowano niepoŧćdane zmiany poziomu lipidów. Firma zaleca teraz,
aby monitorowaþ zmiany poziomu
lipidów od poziomu wyjŋciowego
i w trakcie leczenia. Lekarze powinni rozwaŧyþ ewentualne konsekwencje zwiĕkszenia masy ciaãa przed rozpoczĕciem leczenia,
a w jego trakcie naleŧy teŧ regularnie kontrolowaþ masĕ ciaãa pacjentów. O ile zwićzek pomiĕdzy stosowaniem atypowych neuroleptyków
ALMANACH
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/ leków przeciwpsychotycznych
i hiperglikemić jest cićgle dyskutowany, o tyle dla olanzapiny okreŋlono, ŧe jest on silniejszy. Dlatego
teŧ, producent leku – Þrma Eli Lilly
– zaleca, aby u osób przyjmujćcych
olanzapinĕ monitorowaþ regularnie
poziom glukozy. Natomiast chorzy
z czynnikami ryzyka wystćpienia
cukrzycy, którzy rozpoczynajć leczenie, powinni przejŋþ na poczćtku
terapii test obcićŧenia glukozć (fasting blood glucose testing) i okresowo mieþ powtarzany test. Test taki
naleŧy takŧe wykonaþ u pacjentów,
którzy majć objawy hiperglikemii
podczas leczenia olanzapinć.
* Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Alzheimer Disease Study Study
– US National Institute of Mental Health; 2. Comparison of Atypicals for First-Episode Psychosis
(CAFE), sponsorowane przez Astra Zeneca

ÂW Polsce olanzapina jest zarejestrowana pod nazwami:
Olzapin tabl. 1 mg, 5 mg,
Zalasta, tabl. 2,5 mg, 5 mg,
7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg,
tabl. ulegajćce rozpuszczeniu
w jamie ustnej 5 mg, 7,5 mg, 10 mg,
15 mg, 20 mg, Zolafren, kaps. 5
mg, 7,5 mg, 10 mg, tabl. 5 mg, 10
mg, Zolaxa, tabl. powl. 5 mg, 7,5
mg, 10 mg Zyprexa, tabl. powl. 5
mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg,
Zyprexa Velotab, tabl. ulegajćce
rozpuszczeniu w jamie ustnej 5
mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
Na podstawie Reactions z 13 pađdziernika
2007 r., No 1173

Ŋrodki cieniujćce stosowane w USG (perßutren)
– nowe ostrzeŧenia
Amerykaĸska Agencja ds. Ŧywnoŋci i Leków (FDA) zaleciãa wprowadzenie ostrzeŧeĸ dla ŋrodków
cieniujćcych do USG, zamkniĕtych z mikrosferach. Koniecznoŋþ
wprowadzenia ostrzeŧeĸ wynika
ze zgãoszeĸ zgonów i ciĕŧkich
40
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powikãaĸ krćŧeniowo-pãucnych
zwićzanych z podawaniem tych
preparatów.
Ŋrodki te sć wskazane u chorych,
u których wynik badania echokardiograÞcznego bez ŋrodka kontrastowego byã suboptymalny (za
suboptymalny jest uwaŧany obraz
wskazujćcy, ŧe co najmniej 2 z 6
odcinków granic komór w obrazie
4 lub 2 jam serca nie nadawaãy siĕ
do oceny) i u których podejrzewa
siĕ lub zostaãa rozpoznana choroba
naczyĸ wieĸcowych w celu kontrastowania komór serca i wzmocnienia zarysu granic endokardium lewej komory w spoczynku
i z obcićŧeniem.
W Ameryce zgãoszono ãćcznie 11
przypadków zgonów, po podaniu
ŋrodków kontrastowych z perßutrenem. Cztery spoŋród 11 zgonów
spowodowane zostaãy nagãym zatrzymaniem krćŧenia w trakcie infuzji lub do 30 minut po podaniu
ŋrodka kontrastowego. Dodatkowo
FDA otrzymaãa okoão 190 zgãoszeĸ
o ciĕŧkich, ale nie ŋmiertelnych, powikãaniach zwićzanych z podaniem
jednego z preparatów kontrastowych i 9 zgãoszeĸ po drugim preparacie. Wiĕkszoŋþ powikãaĸ wystćpiãa w analogicznym do opisanego
powyŧej przedziale czasowym.
Ostrzeŧenie ma zwróciþ uwagĕ na
ryzyko ciĕŧkich powikãaĸ krćŧeniowo-pãucnych. Wprowadzone
zostaão takŧe przeciwwskazanie
do podania ŋrodków kontrastowych chorym z niestabilnć chorobć wieĸcowć, ostrym zawaãem
serca, niewydolnoŋcić oddechowć
oraz pogorszeniem w ostatnim
czasie zastoinowej niewydolnoŋci
serca.
Â W Polsce sć zarejestrowane
nastĕpujćce leki zawierajćce perßuten w mikrosferach:

Luminity oraz Optison.

Na podstawie: Reactions z 20 pađdziernika
2007 r., No 1174, Scrip z 19 pađdziernika
2007 r., No 3304 (www.fda.gov)

Sibutramina – kanadyjskie wãadze przypominajć
o przeciwwskazaniach
Kanadyjskie wãadze przypominajć
o przeciwwskazaniach do stosowania leku wspomagajćcego utratĕ wagi – sibutraminy. Zwrócenie
uwagi lekarzy na przeciwwskazania wynika z otrzymania przez
wãadze kanadyjskie 65 zgãoszeĸ
o dziaãaniach niepoŧćdanych ze
strony ukãadu krćŧenia. Zgãoszenia te, zebrane od stycznia 2001
do maja 2007, uwzglĕdniajć 13
chorych, którzy mieli przynajmniej jednć przesãankĕ, aby nie
zastosowaþ u nich sibutraminy.
Dotyczyãy one zawaãu serca, arytmii i niewyrównanego nadciŋnienia w wywiadzie.
Omówienie dziaãaĸ niepoŧćdanych dla sibutraminy znalazão siĕ
w kanadyjskim Biuletynie z paťdziernika 2007 roku (Canadian
Adverse Reactions Newsletter,
October 2007). Zalecenia wskazujć na koniecznoŋþ regularnej
kontroli ciŋnienia tĕtniczego i czĕstoŋci uderzeĸ serca. Sibutramina,
nawet w dawkach terapeutycznych, moŧe powodowaþ znaczćcy
wzrost ciŋnienia oraz przyspieszenie rytmu serca. W 2002 i 2003
roku oceniano wpãyw sibutraminy
na ukãad krćŧenia. Stosunek korzyŋci do ryzyka zostaã oceniony
jako pozytywny.
Â W Polsce zarejestrowane sć
nastĕpujćce preparaty, zawierajćce sibutraminĕ:

Meridia 10, - 15, kaps. 10 mg,
15 mg, Zelixa, tabl. powl. 10 mg,
15 mg.
Na podstawie: Scrip, No 3304 z 19
pađdziernika 2007 r.
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***
Wãadze kanadyjskie ogãosiãy takŧe, ŧe nastćpi zmiana programu
monitorowania dziaãaĸ niepoŧćdanych z „Canadian Adverse Drug
Reaction Monitoring Programme”
na „Canada Vigilance”. Program
nadzoru nad bezpieczeĸstwem
farmakoterapii wprowadzi takŧe
nowy system informacyjny, aby
zwiĕkszyþ ŋwiadomoŋþ koniecznoŋci i moŧliwoŋci monitorowania
dziaãaĸ niepoŧćdanych.

Leki przeciwdepresyjne – ekspozycja w cićŧy zwićzana z
zagroŧeniami okoãoporodowymi
Wyniki amerykaĸskiego badania wskazujć, ŧe stosowanie leków przeciwdepresyjnych przez
kobiety w cićŧy jest zwićzane
ze zwiĕkszeniem ryzyka porodu
przedwczesnego lub niedoborem
urodzeniowej masy ciaãa.
W badaniu przeanalizowano dane
dotyczćce 90 kobiet, które obserwowano w okresie cićŧy.
Kobiety uczestniczćce w badaniu
podzielono na 3 grupy:
1. kobiety z ciĕŧkć depresjć (major depressive disorder), które
otrzymywaãy leki przeciwdepresyjne przez ponad poãowĕ
cićŧy – liczba kobiet 49, ŋrednia
wieku – 34,1 lat
2. kobiety z ciĕŧkć depresjć (j.w.),
które nie przyjmowaãy leków
przeciwdepresyjnych – liczba kobiet 22, ŋrednia wieku – 32,4 lat
3. zdrowe kobiety, bez zaburzeĸ
psychicznych w wywiadzie –
liczba 19, ŋrednia wieku – 34,9.
Ŋrednio wiek cićŧowy w momencie
porodu róŧniã siĕ w grupach, odpowiednio w grupie pierwszej wyniósã
38,5 tygodnia, w drugiej - 39,4 tygodnia, w trzeciej - 39,7 tygodnia.

Dodatkowo, zaobserwowano róŧnice w czĕstoŋci porodów przedwczesnych – odpowiednio 14,3 %
w grupie pierwszej, 0% w drugiej
i 5,3 % w trzeciej. Stwierdzono takŧe, ŧe czĕŋciej osoby przyjmowane
na oddziaã „special care nursing”
to te z grupy pierwszej. W 21%
przypadków byãy to kobiety z grupy pierwszej, w 9% z drugiej i nie
przyjĕto kobiety z grupy ostatniej.
Wyniki skali Apgar dzieci obserwowanych kobiet nie róŧniãy siĕ znaczćco pomiĕdzy grupami.
Na podstawie: Reactions z 6 pađdziernika
2007 r., No 1172

Rozuwastatyna – brak korzyŋci
u starszych chorych z niewydolnoŋcić serca
Dodanie rozuwastatyny do stosowanej, optymalnej terapii osób
starszych z niewydolnoŋcić serca,
nie ma ŧadnego wpãywu na dalsze
rokowanie. Takie sć wnioski z badania sponsorowanego przez producenta leku – Þrmĕ Astra Zeneca
– badania CORONA.
W badaniu tym, opublikowanym
na ãamach NEJM i ogãoszonym na
kongresie American Heart Association w Orlando, stwierdzono, ŧe
lek hipolipemiczny nie zmniejszaã
liczby zgonów w warunkach badania. Stwierdzono mniejszć liczbĕ
hospitalizacji z powodu incydentów sercowo-naczyniowych w grupie leczonej rozuwastatynć. Lek
nie byã przyczynć dodatkowych
powikãaĸ. Badanie CORONA byão
pierwszym badaniem oceniajćcym
wynik leczenia statynć w populacji
osób z niewydolnoŋcić serca, którć do tej pory zwykle wykluczano
z badaĸ ze statynami.
ÂW Polsce rozuwastatyna nie
jest zarejestrowana.

Na podstawie: Scrip z 9 listopada 2007 r.,
No 3310 »
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