PRACE POGL¥DOWE

Jaros³aw WOROÑ1,2
Grzegorz PORÊBSKI3
Krystyna OBTU£OWICZ3
Ryszard KORBUT1

Bezpieczeñstwo stosowania leków
w farmakoterapii chorób alergicznych

Katedra Farmakologii CM UJ,
Kierownik:
Prof. dr hab. Ryszard Korbut
2
Uniwersytecki Orodek
Monitorowania i Badania
Niepo¿¹danych Badañ Leków CM UJ
3
Zak³ad Alergologii Klinicznej
i rodowiskowej CM UJ
Kierownik:
Prof. dr hab. Krystyna Obtu³owicz

Dobór leków w farmakoterapii chorób alergicznych musi uwzglêdniaæ zarówno
ich skutecznoæ, jak i ryzyko zwi¹zane z wystêpowaniem efektów ubocznych oraz
niekorzystnych interakcji leków. W pracy omówiono zasady bezpiecznego stosowania podstawowych grup leków wykorzystywanych w leczeniu schorzeñ alergicznych. Zwrócono uwagê na niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych.
Omówiono dzia³ania niepo¿¹dane leków antyleukotrienowych oraz profil bezpieczeñstwa glikokortykosteroidów z uwzglêdnieniem ich drogi podania.
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In therapy of allergic diseases drug side effects as well as drug effectiveness
should be taken into consideration. In this paper we discuss some fundamental
principles of safe administration of the main drug groups used in allergology, needless antihistamines interactions were underlined. Adverse drug reactions related
to antileukotrienes and safety characteristic of glucocorticosteroids were described.

Wstêp
Zapewnienie pacjentowi skutecznej i równoczenie bezpiecznej farmakoterapii jest coraz wiêkszym wyzwaniem wspó³czesnego leczenia chorób alergicznych. Nale¿¹ one do grupy schorzeñ
przewlek³ych, w których niejednokrotnie istnieje koniecznoæ przewlek³ego stosowania leków mog¹cych byæ przyczyn¹ wystêpowania zarówno dzia³añ niepo¿¹danych, jak i niekorzystnych interakcji z innymi równoczenie stosowanymi przez pacjenta lekami. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e w ostatnim dziesiêcioleciu z rynku
farmaceutycznego wycofano dwa nowoczesne na owe czasy leki
przeciwhistaminowe  astemizol i terfenadynê. Przyczyn¹ ich wycofania z obrotu by³o znaczne ryzyko wyst¹pienia potencjalnie
miertelnych zaburzeñ rytmu serca, które pojawia³y siê na skutek
niekorzystnych interakcji farmakokinetycznych z innymi równoczenie stosowanymi lekami maj¹cymi zdolnoæ do hamowania
metabolizmu astemizolu i terfenadyny.
Nie wolno zapominaæ, ¿e szeroko rozumiane leki antyalergiczne niejednokrotnie stosowane s¹ w grupach pacjentów o tzw.
zmiennej farmakokinetyce (niemowlêta, dzieci, osoby powy¿ej 65.
roku ¿ycia) i jak wiemy w grupach tych obserwujemy wiêksz¹
wra¿liwoæ pacjentów na wystêpowanie polekowych dzia³añ niepo¿¹danych. Nie wolno tak¿e zapominaæ, ¿e istotnym czynnikiem
ryzyka wyst¹pienia chorób polekowych jest stosowana przez pacjentów polifarmakoterapia, zwiêkszaj¹ca ryzyko niekorzystnych
interakcji pomiêdzy równoczenie stosowanymi lekami [1].
Monitoruj¹c bezpieczeñstwo farmakoterapii nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e w terapii chorób alergicznych nierzadko stosuje siê
polipragmazjê (nie nale¿y myliæ z polifarmakoterapi¹), która nie
tylko nie zwiêksza skutecznoci leczenia, ale wrêcz podnosi ryzyko wystêpowania niepo¿¹danych dzia³añ leków [2].
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Dzia³ania niepo¿¹dane i niekorzystne interakcje leków
przeciwhistaminowych
Leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji
Do grupy tej zaliczamy cyprohepatdynê (Peritol) dimetynden
(Fenistil), ketotifen (Ketotifen, Zaditen), klemastynê (Clemastin).
Wszystkie leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji w znacznym stopniu penetruj¹ do orodkowego uk³adu nerwowego (OUN)
i dlatego u pacjentów, którzy je przyjmuj¹ s¹ przyczyn¹ wystêpowania znacznego stopnia uspokojenia, sennoci i zaburzeñ koncentracji. Efekt cholinolityczny, który wykazuj¹ jest zwi¹zany z
wystêpowaniem wysychania luzówek oraz trudnociami w oddawaniu moczu, w szczególnoci u mê¿czyzn z przerostem gruczo³u krokowego. Efekt cholinolityczny tych leków mo¿e byæ tak¿e
zwi¹zany z powik³aniami ze strony narz¹du wzroku pod postaci¹
zespo³u suchego oka oraz wzrostem cinienia ródga³kowego.
Antagonistyczny wp³yw na orodkowe receptory H1 antyhistaminików pierwszej generacji mo¿e byæ przyczyn¹ znacznego
wzrostu ³aknienia podczas ich stosowania. Efekt sedatywny powoduje, ¿e nale¿y podczas stosowania tej grupy leków unikaæ
prowadzenia pojazdów mechanicznych z uwagi na mo¿liwoæ
opónienia reakcji i nale¿y pamiêtaæ, ¿e efekt ten jest niejednokrotnie d³u¿szy od okresu pó³trwania zastosowanego leku.
Interakcje leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji
przedstawiono w tabeli I.
Do leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji zaliczana jest tak¿e prometazyna (Diphergan), zarejestrowana do leczenia dermatoz alergicznych z towarzysz¹cym wi¹dem. Lek ten
nale¿y do grupy neuroleptyków fenotiazynowych, jednak w zwi¹zku
z silnym efektem przeciwhistaminowym terapeutycznie zaliczany
jest do leków przeciwhistaminowych. Oprócz efektu blokowania
receptorów H1 wykazuje dzia³anie cholinolityczne, alfa-1 adrenolityczne, a tak¿e wp³ywa na uk³ad serotoninowy i dopaminergiczny. Jest bezwzglêdnie przeciwwskazany u dzieci do ukoñczenia
2 roku ¿ycia, gdy¿ w tej populacji istnieje zwi¹zek przyczynowoskutkowy pomiêdzy stosowaniem leku, a wyst¹pieniem nag³ej
mierci dziecka. Efekt ten jest najprawdopodobniej zwi¹zany z
blokowaniem przez prometazynê orodka oddechowego. Znacz-
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Tabela I
Interakcje leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji.
First generation antihistamine
interactions.

Interakcje cy proheptady ny
Nasila dzia³anie leków
w p³y w aj¹cy ch depresy jnie
na OUN, trójpiercieniow e
leki przeciw depresy jne
nasilaj¹ jej efekt
cholinolity czny

ny efekt alfa-1 adrenolityczny powoduje, ¿e prometazyna antagonizuje dzia³anie stosowanych w nie¿ytach nosa alfa-1 mimetyków (efedryna, pseudoefedryna, fenylefryna), równoczenie nasilaj¹c ze wzglêdu na aktywnoæ antycholinergiczn¹ ich efekt proarytmiczny. Prometazyna mo¿e powodowaæ zaburzenia koordynacji ruchowej, sennoæ, zawroty g³owy i zaburzenia pozapiramidowe, ataksjê, bóle g³owy. Nasila efekt dzia³ania innych leków o
dzia³aniu depresyjnym na OUN. Antagonizuje efekt dzia³ania leków mukolitycznych i mukokinetycznych z uwagi na silny efekt
cholinolityczny. Nie nale¿y kojarzyæ jej z metamizolem (Pyralgin),
gdy¿ mo¿e to byæ przyczyn¹ wyst¹pienia ciê¿kiej hipotermii. Stosuj¹c leki przeciwhistaminowe nale¿y pamiêtaæ, aby nie kojarzyæ
ich z czêsto stosowanym, szczególnie w pediatrii fenspirydem
(Eurespal), który oprócz efektu przeciwzapalnego wykazuje dzia³anie przeciwhistaminowe. Skutkiem niekorzystnej interakcji leki
przeciwhistaminowe  fenspiryd ,jest wzrost czêstoci wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych g³ównie ze strony OUN (zawroty
g³owy, sennoæ). Tak¿e efekt antycholinergiczny leków przeciwhistaminowych mo¿e antagonizowaæ dzia³anie fenspirydu [3].
Leki przeciwhistaminowe drugiej i trzeciej generacji
Leki te w stosunku do leków przeciwhistaminowych pierwszej
generacji charakteryzuj¹ siê minimaln¹ penetracj¹ do OUN, nie
wykazuj¹ tak¿e istotnego klinicznie efektu antycholinergicznego,
alfa-1 adrenolitycznego oraz nie wp³ywaj¹ na funkcjê uk³adu serotoninowego i dopaminergicznego. Oprócz tego wykazuj¹ dodatkowe korzystne dzia³ania np. dzia³anie przeciwzapalne.
Azelastyna (Allergodil)
Mo¿e byæ przyczyn¹ wystêpowania zaburzeñ smaku, uczucia zmêczenia i sennoci oraz suchoci w jamie ustnej. Azelastyna nasila dzia³anie leków wp³ywaj¹cych depresyjnie na OUN.
Opisywano zwiêkszenie aktywnoci aminotransferaz przy ³¹cznym podaniu leku z cymetydyn¹.
Cetyryzyna (Acer,Alermed, Alerzina, Allertec, Amertil, Ceratio, CetAlergin, Cetrizen, Letizen, Virlix, Zodac, Zyrtec, Zyx 7)
Do najczêciej zg³aszanych przez pacjentów niepo¿¹danych
dzia³añ cetyryzyny zaliczamy zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudnoci, wymioty), suchoæ w jamie
ustnej, a tak¿e uczucie zmêczenia, bóle i zawroty g³owy. Po zastosowaniu leku jako wynik nadwra¿liwoci opisywane by³y skórne odczyny alergiczne, a nawet obrzêk naczynioruchowy. Cetyryzyna nie jest metabolizowana przez izoenzymy cytochromu P450
i dlatego nie powoduje niekorzystnych interakcji farmakokinetycznych z innymi równoczenie stosowanymi lekami. Z istotnych z
punktu widzenia praktycznego interakcji opisywano nasilenie objawów cholinolitycznych podczas ³¹cznego podawania cetyryzyny i innych leków o dzia³aniu cholinolityczym.
Lewocetyryzyna (Xyzal)
Rzadziej ni¿ cetyryzyna powoduje dzia³ania niepo¿¹dane,
g³ównie pod postaci¹ bólu g³owy, uczucia zmêczenia oraz sennoci. U pacjentów stosuj¹cych lewocetyryzynê opisywano pojedyncze przypadki nie¿ytu nosa zapalenia gard³a oraz uczucia ogólnego rozbicia, które ustêpowa³y po odstawieniu leku. Lewocetyryzyna nie wchodzi w niekorzystne interakcje z innymi równoczenie stosowanymi lekami.
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Interakcje dim ety ndenu
Nasila dzia³anie leków
w p³y w aj¹cy ch depresy jnie
na OUN, os³abia dzia³anie
leków m ukolity czny ch
i m ukokinety czny ch,
inne leki o dzia³aniu
cholinolity czny m nasilaj¹
dzia³anie cholinolity czne
dim ety ndenu

Interakcje ketotifenu
Nasila dzia³anie leków
w p³y w aj¹cy ch depresy jnie
na OUN, stosow any z lekam i
hipoglikem izuj¹cy m i m o¿e
by æ przy czy n¹ w y st¹pienia
trom bocy topenii

Interakcje klem asty ny
Nasila dzia³anie leków
w p³y w aj¹cy ch depresy jnie
na OUN, nasila dzia³anie
trójpiercieniow y ch leków
przeciw depresy jny ch
oraz am in katecholow y ch,
zm niejsza skutecznoæ
terapeuty czn¹ feny toiny
oraz doustny ch leków
przeciw zakrzepow y ch,
nasila dzia³anie leków
cholinolity czny ch

Feksofenadyna (Telfast)
Rzadko jest przyczyn¹ wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych.
Z najczêciej raportowanych nale¿y wymieniæ bóle i zawroty g³owy oraz nudnoci. Feksofenadyna wykazuje niekorzystne interakcje z lekami z grupy antacida, które mog¹ zmniejszaæ jej biodostêpnoæ, dlatego nale¿y zachowaæ 2 godzinny odstêp pomiêdzy podaniem leków.
Loratadyna (Alergan, Aleric, Claritine, Flonidan, LoraHEXAL,
Loram, Loratadyna, Loratan, Loratine, Nalergine, Rotadin)
Do najczêciej wystêpuj¹cych dzia³añ niepo¿¹danych zaliczamy bóle g³owy, sennoæ, uczucie zmêczenia oraz uczucie suchoci w jamie ustnej. W pojedynczych przypadkach po podaniu leku
opisywano kaszel, wypadanie w³osów oraz zaburzenia rytmu serca. Loratadyna jest metabolizowana przez 2 izoenzymy cytochromu P450- CYP3A4 oraz CYP2D6. Leki hamuj¹ce te izoenzymy
mog¹ byæ przyczyn¹ wyd³u¿enia odcinka QT w zapisie EKG, w
zwi¹zku z wp³ywem wolniej metabolizowanej loratadyny na kana³y potasowe miênia sercowego. Najwa¿niejsze leki hamuj¹ce
aktywnoæ izoenzymów CYP3A4 oraz CYP2D6 przedstawiono w
tabeli II.
Tabela II
Najwa¿niejsze inhibitory izoenzymów CYP3A4 oraz CYP2D6.
The most important inhibitors of CYP3A4 and CYP2D6
izoenzymes.

Leki ham uj¹ce akty w noæ CYP3A4

Leki ham uj¹ce akty w noæ CYP2D6

Fluoksety na
Paroksety na
Sertralina
Ciprofloksacy na
Norfloksacy na
Ery trom y cy na
Klary trom y cy na
Ketokonazol
Itrakonazol
Flukonazol
Cy klospory na
Cisaprid
Diltiazem
M ety loprednizolon
Werapam il
Zafirlukast

Haloperidol
Tiory dazy na
Fluoksety na
Fluw oksam ina
Paroksety na
Sertralina
Lansoprazol
Terbinafina
Kw as w alproinow y

Dezloratadyna (Aerius)
U pacjentów stosuj¹cych dezloratadynê opisywano wystêpowanie bólów brzucha, nudnoci, wymiotów oraz biegunki. Mog¹
wyst¹piæ tak¿e reakcje nadwra¿liwoci, wzrost aktywnoci aminotransferaz oraz bóle miêniowe. Dezloratadyna nie powoduje
niekorzystnych interakcji z innymi równoczenie stosowanymi lekami.
Nale¿y podkreliæ, ¿e brak jest dowodów na zasadnoæ jednoczasowego stosowania 2 leków przeciwhistaminowych dzia³aj¹cych na receptor H1. Skojarzenie takie natomiast zwiêksza ryzyko wyst¹pienia polekowych dzia³añ niepo¿¹danych.
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Nie nale¿y leków przeciwhistaminowych stosowaæ u osób
przyjmuj¹cych betahistynê (Betaserc, Histimerck, Microser) z
uwagi na antagonizowanie jej dzia³ania przez leki przeciwhistaminowe, w szczególnoci te, które penetruj¹ przez barier¹ krewmózg [4].
Leki antyleukotrienowe
Montelukast (Singulair)
Najczêstszymi dzia³aniami niepo¿¹danymi u pacjentów przyjmuj¹cych montelukast s¹ bóle brzucha i g³owy. Rzadko opisywano wystêpowanie z³ego samopoczucia, reakcji nadwra¿liwoci,
obrzêku naczynioruchowego i wi¹du. Podczas leczenia montelukastem mo¿e wyst¹piæ zespó³ Churga i Straussa. Montelukast
jest w niewielkim stopniu metabolizowany przez izoenzymu cytochromu P450 i dlatego nie powoduje klinicznie istotnych interakcji z innymi równoczenie stosowanymi lekami.
Zafirlukast (Accolate)
Podczas stosowania leku doæ czêsto wystêpuj¹ nudnoci,
wymioty, bóle g³owy oraz brzucha. Niekiedy mo¿e pojawiæ siê
wzrost aktywnoci aminotransferaz, bóle miêni i stawów oraz
obrzêki koñczyn dolnych. Opisywano tak¿e wystêpowanie ciê¿kiego uszkodzenia w¹troby bez wczeniejszych cech uszkodzenia narz¹du, a tak¿e wystêpowanie zespo³u Churga i Straussa.
W przeciwieñstwie do montelukastu, zafirlukast jest aktywnie
metabolizowany przez izoenzym CYP2C9 oraz ma zdolnoæ do
hamowania aktywnoci izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4,
zwiêkszaj¹c toksycznoæ leków metabolizowanych przez te izoenzymy. Makrolidy i teofilina nawet o 40% mog¹ zmniejszyæ stê¿enie zafirlukastu w surowicy krwi. Lek nasila dzia³anie doustnych leków przeciwzakrzepowych.
Glikokortykosteroidy
Stosowane obecnie glikokortykosteroidy zarówno systemowo, jak i miejscowo charakteryzuj¹ siê coraz korzystniejszym pro-
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filem bezpieczeñstwa. Prawid³owo dawkowane rzadko s¹ przyczyn¹ wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych. Glikokortykosteroidy miejscowe charakteryzuj¹ siê minimaln¹ wch³anialnoci¹ z
miejsca podania do kr¹¿enia systemowego co minimalizuje ryzyko powik³añ zwi¹zanych z ich stosowaniem. Nale¿y pamiêtaæ, aby
po aplikacji glikokortykosteriodów do uk³adu oddechowego ka¿dorazowo p³ukaæ jamê ustn¹ i gard³o wod¹ dla zminimalizowania
ryzyka wyst¹pienia zaka¿enia grzybiczego luzówek. W przypadku
systemowego stosowania glikokortykosteroidów ich dawkowanie
powinno byæ zgodne z dobowym rytmem wydzielania kortyzolu,
co minimalizuje ryzyko zaburzenia osi podwzgórze - przysadka nadnercza. Oznacza to, ¿e glikokortykosteroidy powinny byæ podawane w godzinach porannych.
Deksametzon, metyloprednizolon i prednizon s¹ metabolizowane przy CYP3A4, mog¹ go tak¿e indukowaæ. Glikokortykosteroidy os³abiaj¹ dzia³anie leków przeciwzakrzepowych i doustnych
leków przeciwcukrzycowych. Przy jednoczesnym stosowaniu z
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi wzrasta ryzyko uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podane ³¹cznie z diuretykami pêtlowymi i tiazydami zwiêkszaj¹ utratê jonów
potasu. U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi zwiêksza siê ryzyko wyst¹pienia zaburzeñ rytmu serca [5]. Jak widaæ z
przedstawionych informacji dobór leków w farmakoterapii chorób
alergicznych musi uwzglêdniaæ zarówno ich skutecznoæ, jak i
ryzyko zwi¹zane z wystêpowaniem dzia³añ niepo¿¹danych oraz
niekorzystnych interakcji leków. Bior¹c pod uwagê wa¿ne aspekty bezpieczeñstwa leczenia mo¿emy zaoferowaæ pacjentom optymaln¹ farmakoterapiê schorzeñ o pod³o¿u alergicznym.
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