Œwiat Medycyny i Farmacji
1 (234)/2021

Reklama stanowi całość wraz ze skróconą informacją o leku znajdującą się na stronie 12

na medal!

Wskazany w leczeniu:
Objawowej stabilnej
CHOROBY WIEŃCOWEJ
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
samoistnego
Stabilnej, łagodnej i umiarkowanej,
przewlekłej NIEWYDOLNOŚCI SERCA,
jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów
w podeszłym wieku (70 lat lub więcej)

Spis treści

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA
Dr n. med. Anna Sadowska-Przytocka,
prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Zastosowanie aceponianu metyloprednizolonu
w leczeniu kontaktowego zapalenia skóry

10

Lek. Piotr Ciechanowicz, lek. Klaudia Dopytalska, lek. Agata Mikucka-Wituszyńska,
Weronika Herniczek, dr n. med. Elżbieta Szymańska,
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Łuszczyca w dobie pandemii COVID-19.
Ocena dostępnych metod leczenia ze szczególnym uwzględnieniem
preparatu acytretyny

16

Dr n. med. Justyna Czarny, lek. Jowita Sroka-Tomaszewska,
prof. dr hab. n. med. Roman Janusz Nowicki

Dupilumab w leczeniu atopowego zapalenia skóry

24

Lek. Piotr Sobolewski, lek. Marek Roszkiewicz, Weronika Herniczek,
dr n. med. Elżbieta Szymańska, dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Związek zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)
z chorobami skóry ze szczególnym uwzględnieniem
trądziku różowatego

32

Lek. Agata Mikucka-Wituszyńska, lek. Klaudia Dopytalska, Weronika Herniczek,
dr n. med. Elżbieta Szymańska, dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Emolienty w atopowym zapaleniu skóry

38

PRACA ORYGINALNA
Dr hab. n. med. Piotr Kowalski, prof. GUM, mgr Katarzyna Proga,
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Praktyka samoleczenia hepatoprotekcyjnego pacjentów
na przykładzie stosowania Essentiale –
ocena skuteczności i zadowolenia z terapii

42

REUMATOLOGIA
Dr n. med. Magdalena Włoch-Targońska

Etorykoksyb – nowa bezpieczniejsza i skuteczniejsza alternatywa
w terapii bólu w przebiegu chorób reumatycznych

50

LEKARZ RODZINNY
Prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas

Amoksycylina z kwasem klawulanowym
w praktyce lekarza rodzinnego

62

Lek. Katarzyna Kozikowska, dr hab. n. med. Adam J. Sybilski

Zastosowanie acyklowiru w leczeniu ospy wietrznej
w dobie pandemii COVID-19

70

KARDIOLOGIA
Lek. Renata Gołębiowska-Wiatrak, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Miejsce metoprololu o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu
chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków.
Analiza badań klinicznych

76

Lek. Ewa Pierzchała, dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

Iwabradyna u chorych z niewydolnością serca.
Opis przypadku

84

ONKOLOGIA
Dr n. med. Joanna Streb, lek. Iwona Łaksa

Przewaga inhibitorów kinaz cyklinozależnych 4 i 6
nad chemioterapią w leczeniu zaawansowanego hormonowrażliwego,
HER2-ujemnego raka piersi

92

GASTROENTEROLOGIA
Dr n. med. Aleksandra Bołdys, dr n. med. Łukasz Bułdak

Mebeweryna w leczeniu zaburzeń czynnościowych jelit

104

Szanowni Państwo

owy rok 2021 to rok nadziei. Jeszcze chyba nigdy dotąd ta nadzieja nie była tak dobrze
określona i wspólna dla mieszkańców całego globu. I nigdy nie była tak prosta w założeniu:
powrót do zwykłego życia. Powrót do szkoły, do biura, do spotkań rodzinnych, do bezpiecznych
podróży... I nigdy jeszcze nie była chyba tak trudna do zrealizowania. Choć na początku wydawało
się, że wszystko idzie ku dobremu, bo wynaleziono i dopuszczono do obrotu szczepionkę, to teraz już
wiemy, że to ogromne przedsięwzięcie, jakim jest zaszczepienie jak największej części populacji,
będzie bardzo trudne do zrealizowania. Prognozy mówią, że zaszczepienie większości Polaków może
trwać nawet kilka lat. A czy szczepionka podana grupie „0” będzie wtedy jeszcze pełniła swoją rolę?
Wiele jest pytań i wątpliwości związanych z tą pandemią. Na pewno wiemy jedno: jedynie
współodpowiedzialność całego społeczeństwa w jej zwalczaniu dobrze rokuje na przyszłość. Dlatego
szczególnie bolesne jest podnoszenie wątpliwości w istnienie wirusa SARS-CoV-2 czy
w ciężkość przebiegu COVID-19 przez niektórych lekarzy. Niestety, są takie osoby. Izby Lekarskie
powinny ze szczególną uwagą przyglądać się pod tym kątem mediom społecznościowym i aktywności
swoich członków.

N

Dopóki jednak pandemia nie odpuszcza, zachęcamy Państwa do udziału w konferencjach on-line
i czytania „Świata Medycyny i Farmacji” jako jednego z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy. W tym
numerze znajdziecie Państwo artykuły na temat leczenia infekcji bakteryjnych, ospy wietrznej,
schorzeń o podłożu autoimmunologicznym, jak łuszczyca, czy atopowym zapaleniu skóry. Zachęcam
również do lektury artykułów dotyczących problemów kardiologicznych, gastrologicznych czy
onkologicznych oraz wszystkich pozostałych. Uczestnikom konferencji i zjazdów, na których „Świat
Medycyny i Farmacji” będzie dystrybuowany, życzę owocnych obrad i zapraszam do prenumeraty
miesięcznika.

Z poważaniem

redaktor naczelna

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Dorotą
Zozulińską-Ziółkiewicz, kierownikiem
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, prezesem Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego

Na początek chcielibyśmy zapytać, jak zmieniła się sytuacja pacjentów chorych na cukrzycę w okresie
pandemii COVID-19?
Pandemia COVID-19 wprowadziła nas wszystkich, w tym naszych pacjentów z cukrzycą, w nową,
zmienioną rzeczywistość. Strach przed infekcją, niepewność jutra, stres, depresja i zasiedzenie w domu
niekorzystnie wpływają na glikemię. Pacjenci muszą odnaleźć się w nowym wymiarze wizyt u diabetologa,
które niejednokrotnie są wizytami z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny. U wielu chorych e-wizyta
może być alternatywnym, dobrym rozwiązaniem w opiece diabetologicznej, ale nie u wszystkich. Wizyta
pierwszorazowa czy wizyta w poradni z powodu ZSC (zespołu stopy cukrzycowej) powinna być wizytą
tradycyjną. Obawy pacjentów i strach przed COVID-19 niejednokrotnie opóźniają wizytę u lekarza, co
może mieć niebezpieczne następstwa. Z powodu przemianowania niektórych oddziałów diabetologicznych
w tzw. oddziały covidowe chorzy na cukrzycę odczuwają tę odmienność. W efekcie opóźniona
hospitalizacja z powodu dekompensacji cukrzycy częściej związana jest z wystąpieniem ostrego stanu
hiperglikemicznego.
Czy obserwuje Pani utrudnienia w dostępie do opieki medycznej tej grupy chorych i jak wpływają one
na stan zdrowia pacjentów?
Niestety tak. Obserwacja kliniczna z okresu pandemii COVID-19 pozwala wnioskować, że chorzy z nowym
rozpoznaniem cukrzycy trafiają do szpitala w cięższym metabolicznie stanie, częściej w obrazie ciężkiej
cukrzycowej kwasicy ketonowej. Po pandemii przekonamy się, jak COVID-19 wpłynął na przewlekłe powikłania
cukrzycy – z racji utrudnień, niechęci pacjentów do ich diagnostyki w tym czasie, możemy spodziewać się
niekorzystnych zdarzeń. Z drugiej strony, większa mobilizacja pacjentów do kontroli glikemii i lepszej
samoopieki może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju i progresji przewlekłych powikłań cukrzycy.
Czy zachorowalność na COVID-19 wśród chorych z cukrzycą jest większa niż w pozostałej populacji?
Czy cukrzyca jest czynnikiem złym rokowniczo?
Nie można wnioskować, że cukrzyca zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19, ale dysponujemy
dowodami, że cukrzyca zwiększa ryzyko cięższego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19. Dotyczy to
szczególnie chorych ze złą kontrolą glikemiczną.
Jaki jest wpływ COVID-19 na wyrównanie glikemii? Czy w okresie zachorowania należy modyfikować
terapię u chorych? Jeśli tak, to w jaki sposób?
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COVID-19, szczególnie jego ciężki przebieg, pogarsza wyrównanie glikemii. Wynika to z samego przebiegu
choroby i burzliwej reakcji zapalnej, jak i stosowanej terapii sterydowej. Chorzy na cukrzycę typu 2
stosujący terapię nieinsulinową w trakcie choroby COVID-19 w wielu przypadkach będą wymagali
okresowego leczenia insuliną. Chorzy na cukrzycę leczeni insuliną powinni mieć zmodyfikowane
dawkowanie insuliny, gdyż infekcja z reguły zwiększa zapotrzebowanie na insulinę. Modyfikacja leczenia
przeciwhiperglikemicznego wynika nie tylko z glikemii w trakcie COVID-19, ale także związana jest
z ciężkością COVID-19.
Czy każdy chory na COVID-19 powinien być leczony insulinoterapią, jak to się czasem dzieje
np. w innych stanach ostrych? Kiedy decydować się na insulinoterapię? Jaki rodzaj insulinoterapii
wybrać?
Nie każdy chory na cukrzycę typu 2 z COVID-19 będzie wymagał okresowego leczenia insuliną. Lekki
przebieg COVID-19 u dobrze wyrównanego metabolicznie pacjenta z cukrzycą typu 2 z normoglikemią
uzyskiwaną dzięki prowadzeniu zdrowego stylu życia i zażywaniu metforminy nie wymaga modyfikacji
terapii. Ciężki przebieg COVID-19 i konieczność hospitalizacji pacjenta z cukrzycą typu 2 przy glikemiach
przekraczających 180-200 mg/dl jest wskazaniem do okresowego leczenia insuliną. W warunkach
szpitalnych dedykowaną metodą insulinoterapii jest model wielokrotnych wstrzyknięć podskórnych insuliny
(insulina o przedłużonym działaniu, tzw. baza, i przed posiłkami bolusy szybko działającej insuliny).
U chorych z bardzo wysokimi glikemiami i w ostrym stanie hiperglikemicznym zalecane jest podawanie
insuliny we wlewie dożylnym. Insulinoterapia wymaga częstej kontroli glikemii, co u chorych z COVID-19
w przypadku braku samodzielności nie jest łatwe i bezpieczne. Rozwiązaniem zwiększającym
bezpieczeństwo insulinoterapii bez narażania personelu medycznego na częsty kontakt z pacjentem jest
zastosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii. Analiza glikemii na odległość pozwala na
prowadzenie insulinoterapii w sposób bezpieczny i skuteczny.
Czy doustne leczenie przeciwcukrzycowe może być kontynuowane w czasie zakażenia COVID-19?
Jak długo można kontynuować takie leczenie?
Tak jak wspomniałam wcześniej, doustne leczenie przeciwhiperglikemiczne może być kontynuowane
u osób z cukrzycą z lekkim przebiegiem COVID-19 i osiąganymi docelowymi wartościami glikemii,
tj. 70-180 mg/dl. Dostępne wytyczne postępowania u chorych na cukrzycę z COVID-19 zalecają
odstawienie flozyn, pioglitazonu w przypadkach wymagających hospitalizacji, metforminy, gliptyn
i pochodnych sulfonylomcznika w zależności od glikemii i stanu klinicznego.
Czy są znane odległe powikłania COVID-19 w zakresie nieprawidłowości gospodarki
węglowodanowej? Czy przechorowanie COVID-19 zwiększa szansę na zachorowanie na cukrzycę?
Dane publikacyjne, a także obserwacje własne wskazują, że COVID-19 może przyczynić się do wzrostu
zachorowań na cukrzycę typu 1. W czasie pandemii wielokrotnie rozpoznawana jest cukrzyca
z równoczesną diagnozą COVID-19. Podkreślić należy także, że zamykanie w domach, zasiedzenie i brak
ruchu w przyszłości mogą skutkować zwiększonym ryzykiem otyłości i cukrzycy typu 2.

Dziękujemy za rozmowę.
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DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA

Dr n. med. Anna Sadowska-Przytocka, prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

Zastosowanie aceponianu metyloprednizolonu
w leczeniu kontaktowego zapalenia skóry
Use of methylprednisolone aceponate in contact dermatitis
Summary
Topical glucocorticosteroids are one of the most widely used anti-inflammatory drugs in dermatology. Methylprednisolone aceponate,
according to the results of long-term observational studies, seems to be highly effective in terms of the anti-inflammatory properties, with
a relatively low risk of developing side effects, which are considered to be typical for this group of medications. It is generally prescribed in the
treatment of various inflammatory dermatoses, including contact dermatitis, which is being often diagnosed in our daily practice. Depending
on the characteristics of skin lesions, as well as their localization, it is necessary to select the most appropriate formulation of the medication
(i.e. ointment, cream, emulsion etc.).
Keywords: contact dermatitis, methylprednisolone aceponate, treatment
Słowa kluczowe: kontaktowe zapalenie skóry, aceponian metyloprednizolonu, leczenie

Miejscowe glikokortykosteroidy (mGKS) są jedną z naj-

m.in. trądzik posterydowy, zmiany zanikowe, rozstępy, tele-

częściej stosowanych w dermatowenerologii grup terapeu-

angiektazje, przebarwienia, odbarwienia skóry itd., należy

tyków, które charakteryzują się m.in. działaniem przeciwza-

stosować wspomniane preparaty przez możliwie najkrótszy

palnym. W odniesieniu do aceponianu metyloprednizolonu

czas i nie częściej niż dwa razy dziennie (praktycznie aplika-

udokumentowano, na przestrzeni wielu lat obserwacji kli-

cja leku raz dziennie zalecana jest najczęściej). Nie zaleca się

nicznych, zarówno dużą skuteczność w odniesieniu do dzia-

z kolei stosowania mGKS w obrębie skóry twarzy, narzą-

łania przeciwzapalnego, jak również relatywnie niewielkie

dów płciowych oraz fałdów skórnych. Jednak w praktyce kli-

ryzyko rozwoju działań niepożądanych typowych dla tej gru-

nicznej niejednokrotnie stan dermatologiczny obserwowany

py farmaceutyków. Stąd też lek ten znajduje szerokie zasto-

u pacjenta wymaga zastosowania mGKS również w obrębie

sowanie w terapii wielu dermatoz o podłożu zapalnym,

wspomnianych powyżej okolic ciała. W tych przypadkach

w tym powszechnie występującego kontaktowego zapalenia

należy stosować mGKS o słabej lub umiarkowanej sile dzia-

skóry. W zależności od charakterystyki klinicznej zmian

łania przez krótki, a wręcz możliwie jak najkrótszy okres cza-

w obrębie skóry i ich lokalizacji, możliwy jest odpowiedni

su. Substancją, która na podstawie wieloletnich badań oraz

dobór podłoża leku (maść, krem, emulsja itd.).

obserwacji klinicznych[1] ma relatywnie korzystny profil bezpieczeństwa, jest aceponian metyloprednizolonu (MPA).

Wstęp

Sposobem na uniknięcie lub przynajmniej zredukowanie
możliwości rozwoju działań niepożądanych związanych ze

Miejscowe glikokortykosteroidy (mGKS) należą do gru-

stosowaniem mGKS jest tzw. wczesna interwencja, celem

py preparatów najczęściej stosowanych w dermatologicznej

której jest jak najwcześniejsze zastosowanie mGKS, co mo-

terapii miejscowej. Obecnie dostępnych jest bardzo wiele

że zapobiegać rozwojowi ostrozapalnych zmian skórnych.

substancji o zróżnicowanej sile działania terapeutycznego, co

W tych przypadkach może być wykorzystany MPA, który

zostało uwzględnione w stosownych klasyfikacjach mGKS.

mimo zaliczenia do mGKS o dużej sile działania, odznacza się

Z uwagi na skutki uboczne mGKS, do których zaliczamy

wysokim profilem bezpieczeństwa. Z klinicznego punktu wi-
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Szybki w działaniu,
skuteczny w leczeniu

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA

dzenia w przypadku pojawienia się sączących nadżerek (sku-

MPA jest zarejestrowany w Polsce do stosowania u dzieci,

tek pękających drobnych pęcherzyków, pęcherzy lub roz-

które ukończyły 2 rok życia, jednak badania wskazują na bez-

drapania swędzących grudek) penetracja leku będzie oczy-

pieczeństwo MPA także u młodszych dzieci (już od 3 m.ż.)[4].

wiście zdecydowanie większa, a zatem wzrośnie też ryzyko

Zalecane dawkowanie MPA jest takie samo w przypad-

wystąpienia działań niepożądanych. Ważny jest również

ku dzieci, jak i osób dorosłych, czyli raz dziennie. Jednak na-

sposób wycofywania się z leczenia prowadzonego przy za-

leży pamiętać, że każdorazowo częstość stosowania prepa-

stosowaniu mGKS. Jak dotychczas nie opracowano wytycz-

ratu, jak również czas leczenia, należy dostosować indywi-

nych szczegółowo określających wystandaryzowaną proce-

dualnie do stanu klinicznego konkretnego pacjenta[4].

durę kończenia terapii lekami należącymi do tej grupy farmaceutyków. Najczęściej proponuje się jednak stopniowe

Kontaktowe zapalenie skóry

zmniejszenie częstości stosowania mGKS lub stosowanie leków
o zmniejszonej sile ich działania celem uniknięcia tzw. efektu

Kontaktowe zapalenie skóry (KZS) jest częstą dermatozą

z odbicia. Możliwa jest również tzw. terapia podtrzymująca

mogącą wystąpić praktycznie w każdym wieku. Schorzenie to

polegająca na stosowaniu mGKS dwa razy w tygodniu, a na-

jest zazwyczaj wywołane ekspozycją skóry pacjenta na sub-

stępnie tylko w sobotę i niedzielę (tzw. leczenie weekendo-

stancje o działaniu toksycznym. Mechanizm powstawania za-

we). Pozwala to przynajmniej w pewnym stopniu na kontro-

palnych zmian skórnych może odbywać się bez pobudzania

lę stabilnego stanu dermatologicznego oraz uniknięcie po-

odpowiedzi ze strony limfocytów T (substancje drażniące) lub

ważnych zaostrzeń procesu zapalnego skóry .

przez małocząsteczkowe związki chemiczne, które modyfiku-

[2]

Aceponian metyloprednizolonu (MPA) to mGKS o sil-

ją białka oraz pobudzają wrodzoną i nabytą odpowiedź immu-

nym działaniu. Przeznaczony jest do stosowania miejscowe-

nologiczną (alergeny kontaktowe). A zatem kontaktowe zapa-

go w celu złagodzenia stanu zapalnego skóry o rozmaitym

lenie skóry może mieć charakter toksyczny lub alergiczny.

podłożu. Charakteryzuje się działaniem przeciwświądo-

Uważa się, że praktycznie każda osoba w mniejszym lub

wym, przeciwzapalnym i obkurczającym naczynia krwiono-

większym stopniu doświadczyła w swoim życiu wystąpienia

śne. Substancja czynna wchłania się przez skórę, a jej stęże-

zmian o charakterze kontaktowego zapalenia skóry. Nato-

nie w warstwie rogowej naskórka oraz w skórze właściwej

miast występowanie alergicznego kontaktowego zapalenia

stopniowo zmniejsza się, począwszy od warstw zewnętrz-

skóry (AKZS) obejmuje około 15-20% populacji i dotyczy

nych, do warstw wewnętrznych wspomnianych struktur. Jej

przypadków, kiedy stwierdza się uczulenie na co najmniej

metabolit zdecydowanie silniej wiąże się z receptorem kor-

jedną substancją chemiczną, najczęściej nikiel, dodatki zapa-

tykosteroidowym, co dowodzi bioaktywacji leku w skórze[3].

chowe i konserwanty. Bardzo istotną kwestię stanowi zawo-

MPA składa się z cząsteczki prednizolonu z wprowadzoną

dowe kontaktowe zapalenie skóry. Jest to najczęstsza cho-

grupą metylową w pozycji C6, co powoduje zwiększenie

roba skóry związana z pracą i wiąże się ze znacznymi koszta-

aktywności wewnątrzkomórkowej leku. Podwójna estryfika-

mi (diagnostyka, zmiana miejsca pracy, przekwalifikowanie

cja w pozycji C17 i C21 poprawia lipofilność cząsteczki i po-

zawodowe, odszkodowania itd.). Do znanych czynników

woduje skuteczniejszą jej penetrację poprzez warstwę rogo-

ryzyka należą płeć (częściej u kobiet), wiek (z częstszym po-

wą. Wysoka lipofilność leku powoduje zwiększenie stężenia

czątkiem w młodym wieku), ekspozycja w miejscu pracy

cząsteczki MPA w skórze przy nieosiąganiu zwiększonego

oraz w niektórych przypadkach predyspozycje genetyczne[4].

stężenia w surowicy, w związku z czym ryzyko ogólnoustro-

KZS z podrażnienia mogą wystąpić u każdej osoby ma-

jowych działań niepożądanych jest zredukowane . Budowa

jącej kontakt z substancją drażniącą. W przypadku AKZS

niehalogenkowa MPA również wpływa na wysoką lipofilność

zmiany występują u osób, u których doszło już wcześniej do

i mniejsze ryzyko powikłań ogólnoustrojowych. Po przenik-

uczulenia. Generalnie KZS (zarówno w postaci z podrażnie-

nięciu do krążenia ogólnego substancja jest szybko inakty-

nia, jak też alergicznej) ma przebieg ostry lub przewlekły.

[3]

wowana w wyniku sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Charakterystyczne dla ostrego wyprysku są rozwijające się

Metabolity wydalane są głównie przez nerki. Czas półtrwa-

w obrębie skóry objętej procesem chorobowym grudki

nia we krwi wynosi około 16 h. MPA, dzięki specyficznej

i pęcherzyki, niejednokrotnie zlewające się w większe ogni-

budowie, jest lekiem wysoce skutecznym i bezpiecznym.

ska rumieniowo-wysiękowe, o nieregularnych zarysach, za-

Mimo zaliczenia do grupy silnych mGKS, substancja jest sto-

zwyczaj nieostro odgraniczone od otaczającej zdrowej

sowana u dzieci. Na podstawie własnych obserwacji, działa-

skóry. Częstym powikłaniem KZS jest wtórne zakażenie

nia niepożądane praktycznie nie występują.

manifestujące się obecnością wydzieliny zapalnej, zasychają-
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cej w miodowożółte strupy (impetiginizacja). W postaci

rozpocząć od założenia panelu służącego do badań przesie-

przewlekłej, po ustąpieniu ostrego stanu zapalnego, przewa-

wowych (tzw. Europejska Seria Podstawowa – seria alerge-

ża umiarkowany rumień, złuszczanie, pogrubienie skóry

nów kontaktowych standardowych, z którymi stykamy się

oraz nadmierne rogowacenie naskórka. Często obserwuje-

wszyscy). W zależności od informacji uzyskanych podczas

my również lichenifikację, czyli stan występujący w przypad-

badania podmiotowego zestaw podstawowy możemy po-

kach o przewlekłym przebiegu KZS. Charakterystyka liche-

szerzyć o alergeny o większej swoistości (np. zestaw stoma-

nifikacji obejmuje pogrubienie i wzmożone poletkowanie

tologiczno-ortopedyczny). Płytki testowe zawierające hapte-

naskórka, przypominające skórę oglądaną przez szkło po-

ny nakłada się na niezmienioną chorobowo skórę na okres

większające. Objawem podmiotowym podawanym przez

48 godzin. Po tym czasie usuwa się je, a miejsca przylegania

pacjentów jest zazwyczaj uporczywy świąd skóry.

poszczególnych substancji dokładnie zaznacza. Pierwszego

Diagnostyka KZS polega głównie na szczegółowo prze-

odczytu dokonuje się pół godziny po usunięciu testów (ustą-

prowadzonym badaniu podmiotowym i przedmiotowym.

pienie podrażnienia po odklejeniu płytek), a następnego po

Celem potwierdzenia lub wykluczenia tła alergicznego prze-

kolejnych 48 godzinach (72 godziny od nałożenia testów,

prowadzane są naskórkowe testy płatkowe (NTP). Czułość

w niektórych przypadkach po 96 godzinach). W przypadku

i swoistość tej metody określa się na 70-80%. Istnieją wy-

podejrzenia uczulenia na miejscowe mGKS zaleca się dodat-

standaryzowane zestawy alergenów kontaktowych stoso-

kowy odczyt po 7 dniach. NTP nie mają ograniczeń wieko-

wanych w tego typu testach (standardowe i zawodowe, sto-

wych. Nie wymaga się również odstawienia leków przeciw-

matologiczne, ortopedyczne i wiele innych, mniej typo-

histaminowych przed wykonaniem badania. Odstęp pomię-

wych). Uzupełnieniem ich mogą być próby otwarte, czyli

dzy

zakończeniem

pobierania

glikokortykosteroidów

powtarzalne aplikacje badanej substancji w obszarze skóry

systemowych a wykonaniem NTP powinien wynosić 1 mie-

wybranej do przeprowadzenia testu (repeated open appli-

siąc. W przypadku stosowania mGKS leczenie należy zakoń-

cation test, ROAT). Istota testu płatkowego polega na wy-

czyć tydzień przed wykonaniem NTP. W przypadku miej-

wołaniu w miejscu aplikacji alergenu ogniska wyprysku

scowych inhibitorów kalcyneuryny (pimekrolimus, takroli-

(zmiana rumieniowo-obrzękowa, w obrębie której powsta-

mus) okres ten powinien wynosić 2 tygodnie. Z uwagi na

ją grudki zmieniające się stopniowo w pęcherzyki wypełnio-

działanie immunosupresyjne UV nie należy eksponować

ne treścią surowiczą). Z wyboru miejscem nakładania te-

skóry na promieniowanie słoneczne przez okres 6 tygodni

stów jest skóra pleców (okolica międzyłopatkowa). W przy-

przed wykonaniem NTP. Testów nie należy wykonywać

padkach szczególnych, np. z powodu rozległych tatuaży,

u kobiet w ciąży i karmiących. Nie wykonuje się badania

znamion, blizn lub stanu erytrodermii, alergeny można apli-

u pacjentów będących w trakcie leczenia immunosupresyj-

kować w obrębie skóry ramion lub ud. Diagnostykę należy

nego, radioterapii, czynnej choroby nowotworowej lub

Ryc. 1. Silnie dodatni odczyn w naskórkowych testach p³atkowych

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI

14

STYCZEŃ 2021

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA

cierpiących na defekty immunologiczne. W wybranych przy-

pienia zapalenia okołoustnego skóry, atrofii oraz innych

padkach wykonanie NTP jest możliwe w trakcie leczenia

wspomnianych już działań niepożądanych mGKS[6]. W cięż-

(przykładowo cyklosporyną, jeśli jej podawanie jest bez-

kich przypadkach KZS, zwłaszcza AKZS z częstymi nawrota-

względnie konieczne), jednak z wyraźnym zaznaczeniem, że

mi zmian, zachodzi konieczność zastosowania ogólnych le-

wynik może nie być w pełni wiarygodny w związku z pobie-

ków immunosupresyjnych. Unika się przewlekłego stoso-

ranymi lekami immunosupresyjnymi. Przeciwwskazaniem

wania glikokortykosteroidów ogólnych z uwagi na dobrze

jest również ostra faza choroby zapalnej skóry.

nam znane możliwe działania niepożądane. Ta grupa leków

Przy odczytywaniu przyjmuje się następującą skalę oce-

zalecana jest jako tzw. leczenie interwencyjne, w ostrej fazie
schorzenia (podawanie leków ogólnie ogranicza się do kilku

ny uzyskanych wyników:
–

ujemny (brak zmian w miejscu przyłożenia alergenu)

dni). Przy konieczności przewlekłego leczenia immunosu-

+?

odczyn wątpliwy (tylko słabo nasilony rumień)

presyjnego zaleca się włączenie przede wszystkim cyklospo-

+

słabo dodatni (rumień i obrzęk)

ryny A. Inne opcje leczenia obejmują zastosowanie przykła-

++

dodatni (rumień, obrzęk, grudki i/lub pęcherzyki)

dowo metotreksatu oraz azatiopryny. Leczeniem uzupełnia-

+++

silnie dodatni (rumień, obrzęk, grudki, pęcherzyki

jącym są leki przeciwhistaminowe. W przypadku wtórnego

rozprzestrzeniające się poza miejsce przylegania

nadkażenia konieczne jest też dodanie leków przeciwdrob-

alergenu)

noustrojowych[7].

IR

Aceponian metyloprednizolonu jest skuteczną opcją le-

odczyn z podrażnienia (rumień bez obrzęku, duże

czenia wielu dermatoz zapalnych o zróżnicowanym tle etio-

pęcherze, wybroczyny)

patogenetycznym. Charakteryzuje się dużą skutecznością
Po zakończeniu diagnostyki pacjent powinien otrzymać

i wysokim profilem bezpieczeństwa. Dzięki występowaniu

pisemną informację na temat uczulających substancji oraz

w kilku formulacjach galenicznych (maść, krem lub emulsja)

wyszczególnienie źródeł ich potencjalnego występowania .

możliwy jest odpowiedni dobór stosownej postaci leku,

Leczenie KZS polega głównie na identyfikacji i eliminacji

w zależności od charakterystyki, lokalizacji czy też przykłado-

szkodliwych substancji z otoczenia pacjenta. Chory powi-

wo rozległości zmian skórnych. MPA znalazł bardzo szero-

nien rozumieć istotę choroby. Powinien być świadomy, że

kie zastosowanie m.in. w leczeniu pacjentów prezentują-

jest to choroba przewlekła i nawroty zmian są możliwe i wy-

cych objawy różnych odmian KZS.

[5]

magają natychmiastowej interwencji terapeutycznej.
Ważną rolę odgrywa prawidłowa pielęgnacja skóry,
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Łuszczyca w dobie pandemii COVID-19.
Ocena dostępnych metod leczenia
ze szczególnym uwzględnieniem preparatu
acytretyny

Psoriasis in the COVID-19 pandemic. Assessment of available treatment methods, with particular emphasis
on acitretin
Summary
In January 2020, it was announced that the symptoms of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) were caused by the new severe acute
respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2). Due to very rapid spread of the virus, the World Health Organization (WHO) announced on
March 11, 2020 state of pandemic. Psoriasis is a chronic inflammatory disease in which the pathogenesis of autoimmune processes related
to the excessive activity of T lymphocytes producing pro-inflammatory cytokines. In the treatment of mild psoriasis lesions, topical medications
are primarily used, while in the treatment of patients with moderate and severe psoriasis, the following are administrated: phototherapy,
photochemotherapy, classic anti-psoriasis drugs (methotrexate, cyclosporin A, acitretin), biological drugs and the new low-molecular weight
agents (apremilast, dimethyl fumarate). Acitretin is an oral retinoid, vitamin-A derivative. Its mechanism of action is based on the
differentiation and proliferation of the epidermis, has anti-inflammatory and immunomodulatory effects. There is currently no evidence that
the use of acitretin is safe in patients diagnosed with COVID-19, however, it seems that this medication should be preferred in the treatment
of psoriasis in the SARS-CoV-2 pandemic because, unlike methotrexate and cyclosporin A, it has no immunosuppressive effect. Currently in
Poland, also the biological drugs are used to treat patients with moderate to severe plaque psoriasis and aggressive psoriatic arthritis. In the
time of the COVID-19 pandemic, some patients and doctors may have doubts about the continuation and inclusion of drugs from this group
in psoriasis therapy, due to the increased risk of upper respiratory tract infections during biological treatment. Data available in the literature
suggest that treatment of psoriasis and psoriatic arthritis does not significantly increase the risk of SARS-CoV-2 infection and more severe
course of COVID-19. The largest dermatological societies do not recommend discontinuation of biological drug therapy among patients without
symptoms of infection and without a positive test for SARS-CoV-2 infection. Some of them also do not recommend discontinuation or dose
modification of drugs among patients during therapy with immunomodulating preparations, such as acitretin. However, treatment should be
stopped immediately if SARS-CoV-2 infection is suspected or confirmed. Despite the recommendations of dermatological societies and reports
from an increasing number of scientific studies, there are currently no conclusive data on the risk of SARS-CoV-2 infection and the course of
COVID-19 among patients with psoriasis during therapy with immunosuppressants or immunomodulators.
Keywords: COVID-19, acitretin, biological drugs, psoriasis
Słowa kluczowe: COVID-19, acytretyna, leki biologiczne, łuszczyca

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI

16

STYCZEŃ 2021

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA

W styczniu 2020 roku ogłoszono, że objawy COVID-19

Wstęp

wywołuje nowy koronawirus SARS-CoV-2. Ze względu na
W grudniu 2019 roku w Chinach zdiagnozowano kilka

bardzo szybkie rozprzestrzenianie się wirusa na całym globie
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca

przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W styczniu

2020 r. stan pandemii. Łuszczyca jest przewlekłą chorobą za-

2020 roku ogłoszono, że objawy choroby (coronavirus

palną, w której patogenezie odgrywają rolę procesy autoim-

disease 2019; COVID-19) wywołuje nowy koronawirus ze-

munologiczne związane z nadmierną aktywnością limfocy-

społu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-

tów T produkujących cytokiny prozapalne. W leczeniu zmian

-CoV-2)[1,2]. Ze względu na bardzo szybkie rozprzestrzenia-

łuszczycowych o niewielkim nasileniu zastosowanie znajdują

nie się wirusa na całym świecie Światowa Organizacja Zdro-

przede wszystkim leki miejscowe, natomiast w terapii pacjen-

wia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. stan pandemii.

tów z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy stosowane są:

Do chwili obecnej zakażonych zostało 71 051 805 osób,

fototerapia, fotochemoterapia, klasyczne leki przeciwłuszczy-

a 1 608 648 zmarło w wyniku objawów choroby (stan na

cowe (metotreksat, cyklosporyna A, acytretyna), leki biolo-

14 grudnia 2020 r.)[3]. Zakażenie SARS-CoV-2 jest częściej

giczne oraz nowe substancje drobnocząsteczkowe (apremi-

rozpoznawane u mężczyzn i dotyka głównie osoby po 40. ro-

last, ester dimetylowy kwasu fumarowego). Acytretyna jest

ku życia[4,5]. Główną drogą zakażenia są górne drogi odde-

doustnym retinoidem, pochodną witaminy A. Mechanizm jej

chowe. Po okresie inkubacji trwającym 2-14 dni u pacjenta

działania oparty jest na różnicowaniu i proliferacji naskórka,

pojawiają się pierwsze objawy choroby[6]. Najczęstsze z nich

ma działanie przeciwzapalne i immunomodulujące. Nie ma

to: gorączka, złe samopoczucie/zmęczenie, kaszel, ucisk

obecnie dowodów, że stosowanie acytretyny jest bezpiecz-

w klatce piersiowej, duszność. Czasami objawy obejmują za-

ne wśród pacjentów z infekcją COVID-19, jednakże wydaje

burzenia węchu i/lub smaku, objawy żołądkowo-jelitowe (bóle

się, że preparat ten powinien być preferowany podczas le-

brzucha, nudności, wymioty, biegunka) lub zmiany skórne[4,5,7,8].

czenia łuszczycy w pandemii, gdyż w przeciwieństwie do

Według danych WHO[9,10] około 80% pacjentów z po-

metotreksatu i cyklosporyny A nie ma on działania immuno-

twierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 nie wymaga opieki

supresyjnego. W leczeniu pacjentów z umiarkowaną i ciężką

szpitalnej z powodu łagodnego lub bezobjawowego prze-

postacią łuszczycy plackowatej oraz łuszczycowym zapale-

biegu choroby. Taki przebieg zakażenia najczęściej występu-

niem stawów o przebiegu agresywnym u części chorych sto-

je u dzieci i młodych dorosłych, którzy wymagają izolacji od

suje się leki biologiczne. W dobie pandemii COVID-19 część

reszty społeczeństwa[4,11,12].

pacjentów i lekarzy może mieć wątpliwości związane z kon-

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną, w patogene-

tynuacją oraz włączeniem do terapii łuszczycy leków biolo-

zie której rolę odgrywają procesy autoimmunologiczne

gicznych ze względu na wzrost ryzyka wystąpienia infekcji

związane z nadmierną aktywnością limfocytów T produkują-

górnych dróg oddechowych w trakcie terapii. Dane dostęp-

cych cytokiny prozapalne, takie jak czynnik martwicy nowo-

ne w literaturze sugerują, że leczenie łuszczycy oraz łuszczy-

tworu a (TNF-a), interleukiny 17 (IL-17) oraz IL-23[13,14].

cowego zapalenia stawów lekami stosowanymi ogólnie nie

W leczeniu zmian łuszczycowych o niewielkim nasileniu

zwiększa istotnie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz cięższe-

zastosowanie znajdują przede wszystkim leki stosowane

go przebiegu COVID-19. Największe towarzystwa derma-

miejscowo, takie jak pochodne witaminy D3, preparaty gli-

tologiczne nie zalecają przerywania terapii lekami biologiczny-

kokortykosteroidowe, retinoidy, inhibitory kalcyneuryny czy

mi pacjentom bez objawów infekcji oraz bez pozytywnego

rzadziej cygnolina oraz dziegcie[15,16].

wyniku badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Część

W terapii pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią łu-

z nich nie zaleca również przerywania ani modyfikacji dawki

szczycy stosowane są metody fototerapii, fotochemoterapii,

leków immunomodulujących, takich jak między innymi acy-

klasyczne leki przeciwłuszczycowe (metotreksat, cyklospo-

tretyna. Jednakże kurację należy natychmiast przerwać

ryna A, acytretyna), leki biologiczne oraz nowe substancje

w momencie podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 bądź po-

drobnocząsteczkowe (apremilast, ester dimetylowy kwasu

twierdzonego COVID-19. Pomimo rekomendacji i zaleceń

fumarowego)[16].

towarzystw dermatologicznych oraz doniesień z coraz liczniejszych badań naukowych, nie ma obecnie jednoznacznych da-

Acytretyna

nych dotyczących ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz przebieDoustny retinoid, acytretyna, jest pochodną witaminy A,

gu COVID-19 wśród pacjentów z łuszczycą w trakcie terapii
lekami immunosupresyjnymi bądź immunomodulującymi.
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łuszczycy we wczesnych latach 80. XX wieku. Acytretyna

totoksycznym, do najważniejszych działań niepożądanych

została dopuszczona do terapii łuszczycy przez Agencję

leku należą: suchość oka oraz błon śluzowych, krwawienia

Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA)

z nosa, zapalenie czerwieni wargowej, łamliwość paznok-

w 1997 roku. Mechanizm działania retinoidów nie jest do

ci[17]. Wypadanie włosów występuje częściej u kobiet, zwła-

końca poznany. Wpływają one na różnicowanie i prolifera-

szcza stosujących dawki przekraczające 17,5 mg dziennie.

cję naskórka, a także mają działanie przeciwzapalne i immu-

Rzadziej występującym działaniem niepożądanym jest ro-

nomodulujące[17]. Nie wykazując działania immunosupresyj-

dermatitis, który objawia się nasilonym rumieniem, złuszcza-

nego, acytretyna okazała się skuteczną i bezpieczną metodą

niem, suchością, pieczeniem i świądem skóry[26]. Efektem dłu-

leczenia łuszczycy wśród pacjentów zakażonych wirusem

gotrwałego leczenia acytretyną mogą być ziarniniaki ropo-

HIV . Acytretyna wykazuje dużą skuteczność w leczeniu

twórcze, szczególnie w okolicach okołopaznokciowych[17,27].

[18]

ciężkich postaci łuszczycy, takich jak łuszczyca erytroder-

Hiperlipidemia występuje u 25%-50% pacjentów i jest

miczna , łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew czy uogól-

najczęściej obserwowanym odchyleniem w badaniach labo-

niona łuszczyca krostkowa[20,21].

ratoryjnych związanym ze stosowaniem acytretyny[28]. Ryzy-

Dawkowanie

sze u pacjentów z otyłością, cukrzycą lub nadmiernie spoży-

[19]

ko hipertriglicerydemii wywołanej przez retinoidy jest wyżwających alkohol[28]. U dzieci należy pamiętać o ryzyku
W leczeniu łuszczycy acytretynę stosuje się w dawkach

przedwczesnego zarastania nasad kości długich i związaną

od 10 do 50 mg na dobę . Lek może być także stosowany

z tym koniecznością monitorowania wzrostu i stanu kośćca[16,23].

[22]

u dzieci (nie zaleca się przekraczania dawki 0,5 mg/kg
m.c./dobę). Leczenie jest z reguły dobrze tolerowane, do

Leczenie łuszczycy w dobie pandemii COVID-19

działań niepożądanych należą najczęściej bóle głowy i suchość skóry. Długotrwałe stosowanie leku u dzieci nie jest

Analizując wyniki badań, wydaje się, że częstość zakażeń

wskazane, jednak przy konieczności długiej terapii powinno

SARS-CoV-2 oraz przebieg COVID-19 wśród pacjentów

się monitorować rozwój kośćca[16,23]. Pełny efekt terapeu-

z łuszczycą są zbliżone do populacji ogólnej[29-33], jednakże

tyczny acytretyny widoczny jest z reguły po 3-6 miesiącach

istnieje kilka doniesień naukowych zaprzeczających temu

od wdrożenia leczenia .

twierdzeniu. Między innymi badanie przeprowadzone

[24]

w Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 17 milionów pacjenDziałania niepożądane

tów wykazało małe, ale statystycznie istotne zwiększone ryzyko zgonu z powodu COVID-19 u osób z łuszczycą, reu-

Wszystkie retinoidy należą do leków teratogennych i nie
mogą być stosowane u kobiet w ciąży. Pacjentki decydujące

matoidalnym zapaleniem stawów lub toczniem rumieniowatym układowym[34].

się na terapię preparatem acytretyny muszą stosować sku-

Co więcej, ciężki przebieg COVID-19 jest związany

teczną antykoncepcję w trakcie przyjmowania leku oraz

z czynnikami ryzyka, takimi jak wiek ponad 60 lat, występo-

przez 3 lata po zakończeniu kuracji (ze względu na długo-

wanie choroby niedokrwiennej serca, chorób płuc, nerek,

trwałe magazynowanie metabolitów acytretyny w tkance

cukrzycy, nadciśnienia tętniczego krwi, epizodów zakrzepo-

tłuszczowej). Nie wykazano działań niepożądanych dotyczą-

wo-zatorowych. Czynniki te są częściej obserwowane

cych poczęcia dziecka przez mężczyzn w trakcie leczenia

wśród pacjentów z łuszczycą niż w populacji ogólnej[8,35-40].

acytretyną. Pacjenci przyjmujący retinoidy nie mogą być
dawcami krwi[16,17].

Dane dostępne w literaturze sugerują, że leczenie łuszczycy oraz łuszczycowego zapalenia stawów nie zwiększa

Acytretyna może wykazywać także działanie hepatotoksyczne, zwykle dotyczące pacjentów nadużywających alko-

istotnie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz cięższego przebiegu COVID-19[41-57].

holu, stosujących jednocześnie inne leki uszkadzające komórki wątrobowe, a także zażywających dodatkowo wita-

Acytretyna

minę A lub karotenoidy, między innymi te zawarte
w warzywach[16].

Retinoid działający ogólnie, działa przeciwzapalnie i ha-

Inne działania niepożądane acytretyny są minimalizowa-

muje różnicowanie komórek. Jest zatwierdzony przez

ne poprzez odpowiednie dawkowanie, monitorowanie

Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration,

i dobór pacjentów[25]. Poza działaniem teratogennym i hepa-

FDA) do leczenia łuszczycy[58].

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI

20

STYCZEŃ 2021

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA

W badaniu kohortowym Dommasch i wsp. stwierdzili, że

logicznymi wyniósł 0,296%, a odsetek hospitalizacji 0,1%.

pacjenci z łuszczycą leczeni preparatami acytretyny nie wyka-

Wśród wszystkich 10 509 pacjentów nie odnotowano zgo-

zywali zwiększonego ryzyka infekcji dróg oddechowych[59].

nu z powodu COVID-19. Podsumowując, pacjenci z łu-

Jak dotąd nie udowodniono, że stosowanie acytretyny jest
bezpieczne wśród pacjentów z rozpoznanym COVID-19,

szczycą leczeni lekami biologicznymi nie byli bardziej podatni na COVID-19 i ciężki kliniczny przebieg choroby[48].

jednakże wydaje się, że preparat ten powinien być prefero-

Grupa polskich lekarzy z Kliniki Dermatologii Centralne-

wany podczas leczenia łuszczycy w pandemii, gdyż w prze-

go Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przedstawiła

ciwieństwie do metotreksatu i cyklosporyny A nie ma działa-

wyniki badań dotyczących częstości zakażenia SARS-CoV-2,

nia immunosupresyjnego[60].

jego objawów klinicznych oraz wpływu COVID-19 na przebieg choroby podstawowej u pacjentów o umiarkowanej

Metotreksat i cyklosporyna A

i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej i/lub z łuszczycowym
zapaleniem stawów o przebiegu agresywnym[67].

Zarówno metotreksat, jak i cyklosporyna są związane ze

Według autorów publikacji terapia lekami biologicznymi

zwiększonym ryzykiem infekcji. Ogólna częstość występo-

wśród pacjentów z łuszczycą nie wydaje się znacząco zwięk-

wania zapalenia płuc u pacjentów z łuszczycą stosujących

szać ryzyka ciężkiej postaci COVID-19 ani wpływać na prze-

metotreksat wynosi 0,8% .

bieg choroby podstawowej[67]. Wyniki tego i podobnych ba-

[61]

Cyklosporyna A tylko nieznacznie zwiększa ryzyko infek-

dań mogą zachęcać do kontynuowania leczenia biologiczne-

cji dróg oddechowych, jednak główne działania niepożąda-

go wśród pacjentów z łuszczycą pomimo pandemii

ne cyklosporyny A, takie jak nadciśnienie i zaburzenia czyn-

COVID-19.

ności nerek, mogą stanowić poważne ryzyko dla pacjentów
zakażonych SARS-CoV-2[17]. Należy zauważyć, że pacjenci

Zalecenia

z nadciśnieniem tętniczym są bardziej podatni na ciężki przebieg COVID-19[62].

Największe towarzystwa dermatologiczne opublikowały

Wilde i wsp. stwierdzili, że cyklosporyna silnie hamuje replikację koronawirusów MERS i SARS in vitro, natomiast jej

rekomendacje dotyczące stosowania leków biologicznych
w leczeniu pacjentów z łuszczycą.

efekt in vivo pozostaje nadal nieznany . Obiecujące wyniki ba-

The American Academy of Dermatology (AAD) nie za-

dań in vitro doprowadziły niektórych autorów do spekulacji, że

leca przerywania terapii lekami biologicznymi wśród pacjen-

cyklosporyna może być skuteczną formą leczenia SARS[64].

tów bez objawów infekcji oraz bez pozytywnego wyniku ba-

[63]

dania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2[68].
Leki biologiczne

Jednakże wśród pacjentów z łuszczycą częściej współwystępują choroby przewlekłe, zwiększające ryzyko ciężkie-

Obecnie w Polsce w leczeniu pacjentów z umiarkowa-

go przebiegu COVID-19 (między innymi choroby mięśnia

ną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej oraz łuszczyco-

sercowego, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy otyłość)[69],

wym zapaleniem stawów o przebiegu agresywnym stoso-

dlatego lekarze powinni określić stosunek korzyści do ryzy-

wane są leki biologiczne z grupy inhibitorów: TNF-a (adali-

ka terapii indywidualnie dla każdego pacjenta.

mumab, infliksymab, etanercept, golimumab, certolizumab

Według rekomendacji AAD terapia u pacjentów, którzy

pegol), IL-12/23 (ustekinumab), IL-23 (risankizumab, gusel-

uzyskali pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-

kumab) oraz IL-17 (sekukinumab, iksekizumab)[65].

-CoV-2, powinna być wstrzymana do czasu wyzdrowienia.

Mimo że częstość występowania infekcji o ciężkim prze-

Wdrażanie terapii biologicznej w czasie pandemii

biegu jest dość niska (0,8%-2,4%), terapia lekami biologicz-

COVID-19 powinno podlegać indywidualnej ocenie,

nymi może zwiększać ryzyko wystąpienia infekcji górnych

w której lekarz weźmie pod uwagę korzyści oraz ryzyko ta-

dróg oddechowych, co sprawia, że w dobie pandemii

kiej metody leczenia, szczególnie u pacjentów obciążonych

COVID-19 duża część pacjentów i lekarzy może mieć wąt-

czynnikami związanymi z ciężkim przebiegiem zakażenia

pliwości związane z kontynuacją oraz włączeniem do terapii

SARS-CoV-2[68].

łuszczycy leków z tej grupy

.

Wymienione powyżej rekomendacje są spójne między in-

[17,66]

Ebrahimi A. i wsp. opublikowali wyniki analizy 8769 do-

nymi z zaleceniami The European Academy of Dermatology

niesień medycznych, wykazując, że wskaźnik zakażeń SARS-

and Venereology, The Canadian Dermatology Association,

-CoV-2 wśród pacjentów z łuszczycą leczonych lekami bio-

The International League of Dermatological Societies[70-72].
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Według wytycznych Australian Medical Dermatology

5.

Group nie zaleca się przerywania ani modyfikacji dawki
leków wśród pacjentów w trakcie terapii preparatami immu-

6.

nomodulującymi, takimi jak retinoidy (acytretyna, izotretynoina, alitretynoina), dapson, inhibitory fosfodiesterazy 4.

7.

Jednakże kurację należy natychmiastowo przerwać w momencie podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 bądź potwier-

8.

dzonego COVID-19[73].
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR)[74] w oparciu o aktualną wiedzę brak
jest podstaw do formułowania oficjalnych wytycznych doty-

9.
10.
11.

czących zwiększonego ryzyka infekcji COVID-19 u pacjentów stosujących leczenie immunosupresyjne, między innymi

12.

preparatami metotreksatu, glikokortykosteroidów, lekami
biologicznymi oraz inhibitorami kinaz janusowych. Ponadto

13.

według wytycznych EULAR nie zaleca się przerywania leczenia lub zmniejszania dawek leków u pacjentów bez potwier-

14.

dzonej infekcji COVID-19, chyba że lekarz postanowi inaczej, biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki. Nieuzasadnione

15.

odstawienie lub zmniejszenie dawki leku może skutkować
zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami[74].

16.

Grupa badaczy z dużych amerykańskich uniwersyteckich
ośrodków dermatologicznych pod kierownictwem Price
K.N.[75] rekomenduje kontynuowanie terapii lekami biolo-

17.

gicznymi nawet przy wystąpieniu łagodnych objawów infekcji SARS-CoV-2 oraz przerwanie leczenia jedynie w przypadku ich zaostrzenia bądź wystąpienia gorączki. Jednakże
autorzy zalecają rozważenie przerwania terapii innymi lekami
immunosupresyjnymi, takimi jak preparaty cyklosporyny A,

18.

19.

metotreksatu czy azatiopryny, w momencie pojawienia się

20.

jakichkolwiek objawów infekcji wirusowej .

21.

Podsumowanie

22.

[75]

Pomimo rekomendacji i zaleceń towarzystw dermatolo-

23.

gicznych oraz doniesień z coraz liczniejszych badań naukowych, nie ma obecnie jednoznacznych danych dotyczących
ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz przebiegu COVID-19
wśród pacjentów z łuszczycą w trakcie terapii lekami immunosupresyjnymi bądź immunomodulującymi.

24.

25.

26.
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Dupilumab
w leczeniu atopowego zapalenia skóry
Dupilumab in the treatment of atopic dermatitis
Summary
Dupilumab is a fully human monoclonal IgG4 antibody directed against the alpha subunit of the interleukin 4 (IL-4) receptor. Binding of
dupilumab to IL-4 receptors inhibits their activation by IL-4 and IL-13, thereby blocking signaling pathways involved in the development and
progression of allergic reactions. The most common side effects are injection site reactions like as erythema, pain, swelling and itching.
Dupilumab (Dupixent) is the first and only biological drug approved for the treatment of uncontrolled moderate to severe atopic dermatitis in
children above 6 years of age and in adults in the US in the European Union. A new treatment option for atopic dermatitis, dupilumab, opens
the way for patients in whom conventional treatments did not control disease symptoms or were associated with side effects. Clinical data
indicate that dupilumab therapy is well tolerated and is associated with a clinically significant and rapid improvement in atopic dermatitis
symptoms, including reduction of pruritus, depression and sleep disorders, and improves the quality of life.
Keywords: dupilumab, atopic dermatitis, IL-4, IL-13
Słowa kluczowe: dupilumab, atopowe zapalenie skóry, IL-4, IL-13

Dupilumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem mono-

Wstęp

klonalnym klasy IgG4 skierowanym przeciwko podjednostce
a receptora dla interleukiny 4 (IL-4). Wiązanie dupilumabu

Do grona dostępnych w praktyce dermatologicznej leków

z receptorami IL-4 hamuje ich aktywację przez IL-4 i IL-13,

biologicznych dołączył dupilumab (Dupixent) – przeciwciało

blokując w ten sposób szlaki sygnałowe zaangażowane

monoklonalne do stosowania w leczeniu chorób o podłożu

w rozwój i progresję reakcji alergicznych. Najczęstszymi

atopowym. Dwie kluczowe cytokiny będące punktem uchwy-

działaniami niepożądanymi są reakcje w miejscu podania

tu leku, interleukina 4 i 13, odgrywają kluczową rolę w indukcji

opisywane jako rumień, ból, obrzęk czy świąd. Dupilumab

i utrwalaniu nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej typu 2 będą-

(Dupixent) jest pierwszym i jedynym lekiem biologicznym

cej składową patogenezy atopowego zapalenia skóry (AZS)[1].

zatwierdzonym do leczenia niekontrolowanego umiarkowa-

Amerykańska Agencja Żywności i Leków, FDA (Food and Drug

nego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci od

Administration), w marcu 2017 r. zatwierdziła dupilumab do za-

6 roku życia i u dorosłych w USA oraz w krajach Unii Euro-

stosowania w terapii AZS w stopniu umiarkowanym i ciężkim.

pejskiej. Nową możliwością terapii atopowego zapalenia

W październiku tego samego roku Europejska Agencja Leków,

skóry, jaką jest dupilumab, otwiera drogę dla pacjentów,

EMA (European Medicines Agency), zezwoliła na dopuszczenie

u których konwencjonalne leczenie nie kontrolowało obja-

dupilumabu do obrotu w Unii Europejskiej[2,3]. Nowa terapia

wów chorobowych lub wiązało się z działaniami niepożąda-

otwiera drogę dla pacjentów, u których konwencjonalne lecze-

nymi. Dane kliniczne wskazują, że terapia dupilumabem jest

nie nie kontrolowało objawów chorobowych, a standardowe

dobrze tolerowana, wiąże się ze znaczącą klinicznie i szybką

długotrwałe leczenie ogólnoustrojowymi lekami immunosupre-

poprawą objawów atopowego zapalenia skóry, w tym re-

syjnymi wiązało się z szeregiem potencjalnych nieprawidłowo-

dukcją świądu, depresji, zaburzeń snu i wpływa na poprawę

ści laboratoryjnych czy toksycznością narządową. Dzięki coraz

jakości życia.

szerszej wiedzy na temat patomechanizmów chorób alergicz-
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Udowodniona w badaniach klinicznych
długotrwała remisja choroby 1,2.

KONTROLA
objawów choroby 1,2.

Szybka i trwała poprawa w zakresie:
• rozległości i nasilenia zmian skórnych1,2
• intensywności świądu1
• parametrów jakości życia1,2

Długotrwała tolerancja leczenia bez potrzeby
monitorowania toksyczności narządowej1

PIERWSZA BIOLOGICZNA TERAPIA do leczenia umiarkowanego do
ciężkiego ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY u dorosłych i młodzieży
w wieku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego1
Referencje:
1. Dupixent Charakterystyka Produktu Leczniczego 06.2020
2. Blauvelt A. i inni, Long-Term Management of Moderate-To-Severe Atopic Dermatitis With Dupilumab and Concomitant Topical Corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): A 1-Year, Randomised, Double-Blinded,
Placebo-Controlled, Phase 3 Trial; Lancet 2017; 389 (10086), 22872303 DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31191-1

Sanofi i Regeneron są partnerami
w światowym programie rozwoju
i komercjalizacji Dupixentu

MAT-PL-2000930-1.0-09/2020

OBJAWÓW CHOROBY

Dupixent 300 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Każda ampułko-strzykawka jednorazowego użytku zawiera 300 mg dupilumabu w 2 ml roztworu (150 mg/ml). Dupilumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym
przeciwko receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), hamującym przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13, wytwarzanym w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) metodą rekombinacji DNA. Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie). Przezroczysty
lub lekko opalizujący jałowy roztwór, bezbarwny do bladożółtego, niezawierający widocznych cząstek stałych, o pH około 5,9. Wskazania do stosowania: Atopowe zapalenie skóry: Produkt Dupixent jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do
ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego. Astma: Produkt Dupixent jest wskazany dla dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, jako uzupełniające leczenie podtrzymujące
w przypadku ciężkiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzującym się zwiększoną liczbą eozynofilów we krwi i (lub) zwiększonym stężeniem wydychanego tlenku azotu - FeNO, która jest niewystarczająco kontrolowana za pomocą wziewnych kortykosteroidów
w dużych dawkach (ICS, ang. inhaled corticosteroids) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymującego. Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (CRSwNP, ang. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis): Produkt leczniczy
Dupixent jest wskazany jako leczenie uzupełniające terapii donosowymi kortykosteroidami w leczeniu osób dorosłych z ciężkim CRSwNP, u których leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami i (lub) zabieg chirurgiczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli
choroby. Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie powinno być podejmowane przez lekarzy z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu stanów, dla których wskazany jest dupilumab. Dawkowanie: Atopowe zapalenie skóry: Dorośli Zalecane dawkowanie
dupilumabu u dorosłych pacjentów to dawka początkowa 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg), a następnie dawka 300 mg co dwa tygodnie, podawane we wstrzyknięciach podskórnych. Młodzież Zalecane dawkowanie dupilumabu u młodzieży w wieku od 12
do 17 lat określono poniżej: masa ciała pacjenta poniżej 60 kg: dawka początkowa 400 mg (dwa wstrzyknięcia po 200 mg), kolejne dawki (co dwa tygodnie) 200 mg; masa ciała pacjenta 60 kg lub więcej: dawka początkowa 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg),
kolejne dawki (co dwa tygodnie) 300 mg. Dupilumab można stosować z kortykosteroidami do podawania miejscowego lub bez nich. Można stosować miejscowo inhibitory kalcyneuryny, jednak ich stosowanie powinno być ograniczone wyłącznie do miejsc
problematycznych, takich jak twarz, szyja, okolice wyprzeniowe i okolice narządów płciowych. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których nie wystąpi odpowiedź terapeutyczna po 16 tygodniach leczenia atopowego zapalenia skóry. Niektórzy
pacjenci z początkową częściową odpowiedzią na leczenie mogą później wykazywać poprawę w miarę kontynuowania leczenia po upływie 16 tygodni. Jeśli konieczne będzie czasowe przerwanie leczenia dupilumabem, pacjentów można ponownie poddawać
leczeniu. Astma: Zalecane dawkowanie dupilumabu u dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszej) to: w przypadku pacjentów z ciężką astmą, stosujących kortykosteroidy doustne, lub pacjentów z ciężką astmą i współistniejącym, umiarkowanym do ciężkiego
atopowym zapaleniem skóry lub dorosłych z współistniejącym ciężkim przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, dawka początkowa to 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg), a następnie dawka 300 mg co dwa tygodnie podawane we
wstrzyknięciach podskórnych. Dla wszystkich innych pacjentów, dawka początkowa to 400 mg (dwa wstrzyknięcia po 200 mg), a następnie 200 mg co dwa tygodnie podawane we wstrzyknięciu podskórnym. Pacjenci otrzymujący jednocześnie doustne
kortykosteroidy mogą zredukować dawkę steroidu po wystąpieniu poprawy klinicznej w wyniku leczenia dupilumabem. Redukcja steroidu powinna być przeprowadzona stopniowo. Dupilumab jest przeznaczony do długotrwałego leczenia. Potrzeba kontynuowania
terapii powinna być rozważana co najmniej raz w roku, na podstawie oceny lekarza dotyczącej poziomu kontroli astmy u pacjenta. Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (CRSwNP): Zalecane dawkowanie dupilumabu u dorosłych pacjentów
to dawka początkowa 300 mg, a następnie dawka 300 mg co dwa tygodnie. Dupilumab jest przeznaczony do długotrwałego leczenia. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których nie stwierdzono odpowiedzi po 24 tygodniach leczenia CRSwNP.
U niektórych pacjentów początkowa częściowa odpowiedź może ulec poprawie podczas dalszego leczenia trwającego dłużej niż 24 tygodnie. Pominięta dawka: W przypadku pominięcia dawki należy ją podać jak najszybciej. Kolejne dawki należy podawać
w zwykłych, zaplanowanych terminach. Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku (≥65 lat) Nie jest zalecane dostosowywanie dawek u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności nerek Nie ma konieczności dostosowywania dawek u
pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Są dostępne jedynie bardzo ograniczone dane dotyczące pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby Nie ma dostępnych danych dotyczących
pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Masa ciała Nie jest zalecane dostosowywanie dawek z uwzględnieniem masy ciała u pacjentów z astmą w wieku 12 lat i starszych lub u dorosłych z atopowym zapaleniem skóry lub z CRSwNP. W przypadku pacjentów
w wieku od 12 do 17 lat z atopowym zapaleniem skóry, zalecane dawkowanie to 200 mg co dwa tygodnie (<60 kg) lub 300 mg co dwa tygodnie (≥60 kg). Dzieci i młodzież Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dupilumabu u dzieci z atopowym
zapaleniem skóry w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dupilumabu u dzieci z ciężką astmą w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. CRSwNP zwykle nie występuje u dzieci. Nie określono
bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dupilumabu u dzieci z CRSwNP w wieku poniżej 18 lat. Dane nie są dostępne. Sposób podawania Podanie podskórne. Dupilumab jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym w udo lub brzuch, z wyjątkiem okolicy 5 cm
wokół pępka. Jeżeli lek będzie podawany przez inną osobę, wstrzyknięcie można również wykonywać w ramię. Początkową dawkę 600 mg należy podać w dwóch wstrzyknięciach produktu Dupixent po 300 mg wykonywanych kolejno w dwóch różnych miejscach.
Zaleca się zmieniać za każdym razem miejsce wstrzyknięcia. Dupilumabu nie należy wstrzykiwać w okolicę skóry, która jest bolesna lub uszkodzona bądź też w której są obecne zasinienia lub blizny. Pacjent może wstrzykiwać sobie dupilumab samodzielnie lub może
go wstrzykiwać opiekun pacjenta, jeśli lekarz uzna to za właściwe. Przed przystąpieniem do stosowania dupilumabu pacjenci i (lub) opiekunowie powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w jego przygotowywaniu i podawaniu, zgodnie z punktem „Instrukcja użycia”
w ulotce dla pacjenta. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Dupilumabu nie należy stosować w leczeniu ostrych objawów
astmy lub nagłych zaostrzeń. Dupilumabu nie należy stosować w leczeniu ostrego skurczu oskrzeli lub stanu astmatycznego. Nie należy nagle przerywać przyjmowania kortykosteroidów ogólnoustrojowych, miejscowych ani wziewnych po rozpoczęciu leczenia
dupilumabem. Zmniejszenie dawki kortykosteroidów, jeśli konieczne, powinno zostać przeprowadzone stopniowo i pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Zmniejszenie dawki kortykosteroidów może być związane z ogólnoustrojowymi objawami odstawienia i (lub)
maskować stany uprzednio tłumione przez ogólnoustrojową terapię kortykosteroidami. Stosowanie kortykosteroidów ogólnoustrojowych może prowadzić do obniżenia wyników oznaczeń biomarkerów zapalenia typu 2. Należy to wziąć pod uwagę przy ustalaniu
statusu zapalenia typu 2 u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy doustne. Identyfikowalność W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu. Reakcje
nadwrażliwości Jeżeli wystąpi ogólnoustrojowa reakcja nadwrażliwości (natychmiastowa lub opóźniona), podawanie dupilumabu należy natychmiast przerwać i podjąć właściwe leczenie. Opisywano przypadki reakcji anafilaktycznej, obrzęku naczynioruchowego
i choroby posurowiczej/reakcji podobnych do choroby posurowiczej. Reakcje anafilaktyczne i obrzęki naczynioruchowe występowały od kilku minut do siedmiu dni po wstrzyknięciu dupilumabu. Choroby eozynofilowe Podczas stosowania dupilumabu u dorosłych
pacjentów, którzy uczestniczyli w programie rozwoju astmy, zgłaszano przypadki eozynofilowego zapalenia płuc i przypadki zapalenia naczyń, odpowiadającego eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem wielonaczyniowym (EGPA, ang. Eosinophilic
Granulomatosis with Polyangiitis). Podczas stosowania dupilumabu i placebo u dorosłych pacjentów z współistniejącą astmą, którzy uczestniczyli w programie rozwoju CRSwNP, zgłaszano przypadki zapalenia naczyń odpowiadającemu EGPA. Lekarze powinni być
wyczuleni na wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatię u swoich pacjentów z eozynofilią. Pacjenci leczeni z powodu astmy mogą wykazywać ciężką eozynofilię układową, niekiedy z cechami
klinicznymi eozynofilowego zapalenia płuc lub zapalenia naczyń, odpowiadającego eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem wielonaczyniowym, które często są leczone ogólnoustrojową terapią kortykosteroidową. Przypadki te zwykle, ale nie zawsze, mogą
być związane ze zmniejszeniem doustnej terapii kortykosteroidami. Zakażenie robakami pasożytniczymi Pacjentów ze stwierdzonymi zakażeniami robakami pasożytniczymi wykluczono z udziału w badaniach klinicznych. Dupilumab może wpływać na odpowiedź
immunologiczną na zakażenia robakami pasożytniczymi poprzez hamowanie przekazywania sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13. Pacjentów z istniejącymi wcześniej zakażeniami robakami pasożytniczymi należy poddać leczeniu przed rozpoczęciem stosowania
dupilumabu. Jeżeli zakażenie pojawi się u pacjentów w trakcie leczenia dupilumabem i nie zareaguje na leczenie przeciwrobacze, stosowanie dupilumabu należy przerwać do chwili ustąpienia zakażenia. Zdarzenia związane z zapaleniem spojówek U pacjentów
leczonych dupilumabem, u których rozwinie się zapalenie spojówek nieustępujące po standardowym leczeniu, należy wykonać badanie okulistyczne. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry lub CRSwNP ze współistniejącą astmą Pacjenci stosujący dupilumab z
powodu atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, lub ciężkiego CRSwNP ze współistniejącą astmą nie powinni korygować ani zaprzestawać leczenia przeciwastmatycznego bez skonsultowania się z lekarzem. Pacjenci ze współistniejącą
astmą powinni być poddani ścisłej obserwacji po odstawieniu dupilumabu. Szczepienia Żywe i żywe atenuowane szczepionki nie powinny być podawane jednocześnie z dupilumabem, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności takiego
postępowania. Oceniono odpowiedź immunologiczną na szczepionkę TdaP i polisacharydową szczepionkę przeciw meningokokom. Zaleca się, aby pacjenci byli informowani o aktualnych szczepionkach żywych i żywych atenuowanych, zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi dotyczącymi szczepień przed leczeniem dupilumabem. Zawartość sodu Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w każdej dawce 300 mg, to znaczy produkt uznaje się, za „wolny od sodu”. Działania niepożądane Atopowe
zapalenie skóry Dorośli z atopowym zapaleniem skóry: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie spojówek, zapalenie powiek i opryszczka jamy ustnej. W programie rozwoju
atopowego zapalenia skóry opisywano bardzo rzadko przypadki choroby posurowiczej/reakcji podobnych do choroby posurowiczej. W badaniach, w których produkt stosowano w monoterapii, odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń
niepożądanych, wyniósł 1,9% w grupie placebo, 1,9% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie i 1,5% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg 1x/tydzień. W badaniu z równoczesnym stosowaniem MKS odsetek pacjentów, którzy
przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, wyniósł 7,6% w grupie placebo i MKS, 1,8% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie i MKS oraz 2,9% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg 1x/tydzień i MKS. Zestawienie
działań niepożądanych Bezpieczeństwo stosowania dupilumabu oceniano w czterech randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych placebo badań i w jednym badaniu ustalającym optymalny zakres dawkowania u pacjentów
z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. W ramach tych 5 badań 1689 pacjentów leczono dupilumabem podawanym w podskórnych wstrzyknięciach z równocześnie stosowanymi miejscowo kortykosteroidami (MKS) lub bez nich. Łącznie 305
pacjentów było leczonych dupilumabem przez co najmniej 1 rok. Wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych dotyczących atopowego zapalenia skóry i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawione według
klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, w podziale na następujące kategorie: bardzo często (≥1/10); często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do <1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000). W
obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: Zapalenie spojówek, opryszczka jamy ustnej. Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Często: Eozynofilia. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: Choroba posurowicza/reakcje podobne do choroby posurowiczej. Nieznana: Reakcja anafilaktyczna*, obrzęk naczynioruchowy*. Zaburzenia układu nerwowego Często: Ból głowy. Zaburzenia
oka Często: Alergiczne zapalenie spojówek, świąd oka, zapalenie powiek. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: Ból stawów*. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: Odczyny w miejscu wstrzyknięcia. *Z raportów po
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Młodzież z atopowym zapaleniem skóry: Bezpieczeństwo stosowania dupilumabu oceniano w badaniu (AD-1526) z udziałem 250 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat z umiarkowanym do ciężkiego atopowym
zapaleniem skóry. Profil bezpieczeństwa dupilumabu u tych pacjentów, obserwowany przez 16 tygodni, był podobny do profilu bezpieczeństwa w badaniu dorosłych z atopowym zapaleniem skóry. Długotrwałe bezpieczeństwo stosowania dupilumabu było
oceniane w otwartym, rozszerzonym badaniu klinicznym (AD-1434) z udziałem pacjentów w wieku od 12 do 17 lat z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. Profil bezpieczeństwa dupilumabu u tych pacjentów, obserwowany przez 52 tygodnie,
był podobny do profilu bezpieczeństwa w 16 tygodniu badania AD-1526. Długotrwały profil bezpieczeństwa dupilumabu obserwowany u młodzieży był zgodny z profilem bezpieczeństwa obserwowanym u dorosłych z atopowym zapaleniem skóry. Astma
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszym działaniem niepożądanym był rumień w miejscu wstrzyknięcia. W programie rozwoju astmy bardzo rzadko zgłaszano reakcje anafilaktyczne. W badaniach DRI12544 i QUEST odsetek pacjentów, którzy przerwali
leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, wyniósł 4,3% w grupie placebo, 3,2% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 200 mg co 2 tygodnie i 6,1% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie. Zestawienie działań niepożądanych Łącznie
2888 pacjentów dorosłych i młodzieży z astmą umiarkowaną do ciężkiej, oceniano w trzech randomizowanych, kontrolowanych placebo, wieloośrodkowych badaniach trwających od 24 do 52 tygodni (DRI12544, QUEST, and VENTURE). Spośród nich 2678 pacjentów
miało w przeszłości jedno lub więcej silnych zaostrzeń w roku poprzedzającym włączenie do badania, pomimo regularnego stosowania średnich do dużych dawek wziewnych kortykosteroidów wraz z dodatkowym regulatorem (dodatkowymi regulatorami)
(DRI12544 and QUEST). W sumie 210 pacjentów z astmą zależną od doustnych kortykosteroidów otrzymujących duże dawki wziewnych kortykosteroidów oraz do dwóch dodatkowych regulatorów włączono do badania (VENTURE). Wymieniono działania
niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych dotyczących astmy i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, w podziale na następujące kategorie: bardzo
często (≥1/10); często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do <1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: Reakcja anafilaktyczna. Nieznana: Obrzęk naczynioruchowy*. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: Ból stawów*. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania Bardzo często: Rumień w miejscu wstrzyknięcia. Często: Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia. *Z raportów po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu Przewlekłe zapalenie nosa i zatok
przynosowych z polipami nosa (CRSwNP) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. W grupach pacjentów objętych analizą bezpieczeństwa, odsetek
pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, wynosił 2,0% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie i 4,6% w grupie placebo. Zestawienie działań niepożądanych Łącznie 722 dorosłych pacjentów z CRSwNP oceniono
w 2 randomizowanych, kontrolowanych placebo, wieloośrodkowych badaniach trwających od 24 do 52 tygodni (SINUS-24 i SINUS-52). Zbiór danych pacjentów objętych analizą bezpieczeństwa składał się z danych pochodzących z pierwszych 24 tygodni leczenia.
Wymienione działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych dotyczących CRSwNP i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, w podziale na
następujące kategorie: bardzo często (≥1/10); często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do <1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy
niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: Zapalenie spojówek. Zaburzenia obrazu krwi i układu chłonnego Często: Eozynofilia. Zaburzenia układu immunologicznego Nieznana: Reakcja
anafilaktyczna*, obrzęk naczynioruchowy*. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: Ból stawów*. Zaburzenia ogólne i stany zapalne w miejscu podania Często: Reakcja w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. *Z raportów po
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Opis wybranych działań niepożądanych we wskazaniach atopowego zapalenia skóry, astmy i CRSwNP Reakcje nadwrażliwości Opisywano przypadki reakcji anafilaktycznej, obrzęku naczynioruchowego i choroby
posurowiczej i (lub) reakcji podobnych do choroby posurowiczej po podaniu dupilumabu. Zdarzenia związane z zapaleniem spojówek Zapalenie spojówek występowało częściej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, którzy otrzymywali dupilumab. Większość
pacjentów z zapaleniem spojówek powróciło do zdrowia lub powracało do zdrowia w trakcie okresu leczenia. Wśród pacjentów z astmą, częstość występowania zapalenia spojówek była mała i podobna w grupie przyjmującej dupilumab i placebo. Wśród pacjentów
z CRSwNP, częstość występowania zapalenia spojówek była większa w grupie przyjmującej dupilumab niż placebo, chociaż była mniejsza niż obserwowana u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Wyprysk opryszczkowy Wyprysk opryszczkowy opisywano
z częstością <1% w grupach otrzymujących dupilumab i <1% w grupie otrzymującej placebo w 16‑tygodniowych badaniach dotyczących atopowego zapalenia skóry, oceniających monoterapię. W 52-tygodniowym badaniu dotyczącym atopowego zapalenia skóry,
w którym stosowano dupilumab i MKS, wyprysk opryszczkowy odnotowano z częstością 0,2% w grupie otrzymującej dupilumab i MKS oraz 1,9% w grupie otrzymującej placebo i MKS. Eozynofilia U pacjentów leczonych dupilumabem średnie początkowe
zwiększenie liczby eozynofilów w stosunku do wartości wyjściowej było większe niż u pacjentów otrzymujących placebo. Liczba eozynofilów spadła do stanu zbliżonego do wartości wyjściowych podczas leczenia. Eozynofilię występującą w trakcie leczenia (≥5000
komórek/mikrolitr) odnotowano u < 2% pacjentów leczonych dupilumabem oraz u < 0.5% pacjentów otrzymujących placebo. Zakażenia W 16‑tygodniowych badaniach klinicznych oceniających monoterapię w atopowym zapaleniu skóry, ciężkie zakażenia
odnotowano u 1,0% pacjentów otrzymujących placebo i 0,5% pacjentów otrzymujących dupilumab. W 52 tygodniowym badaniu CHRONOS dotyczącym atopowego zapalenia skóry, ciężkie zakażenia odnotowano u 0,6% pacjentów otrzymujących placebo i 0,2%
pacjentów otrzymujących dupilumab. W grupie pacjentów otrzymujących dupilumab, objętych analizą bezpieczeństwa, nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania zakażeń w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo w badaniach klinicznych
dotyczących CRSwNP. W 52-tygodniowym badaniu SINUS-52 ciężkie zakażenia zgłoszono u 1,3% pacjentów leczonych dupilumabem i 1,3% pacjentów otrzymujących placebo. Immunogenność Podobnie jak w przypadku wszystkich białek stosowanych w celach
terapeutycznych, dupilumab może cechować się immunogennością. Reakcje na lek w postaci wytwarzania przeciwciał przeciwlekowych (ADA, ang. Anti-Drug Antibody) nie wiązały się na ogół z ekspozycją na dupilumab czy też z bezpieczeństwem lub skutecznością
jego stosowania. U około 5% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, astmą lub CRSwNP, którzy otrzymywali dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie przez 52-tygodnie rozwinęły się przeciwciała przeciwlekowe (ADA) wobec dupilumabu; u około 2% pacjentów
stwierdzono trwałe odpowiedzi przeciwciał i około 2% miało przeciwciała neutralizujące. U około 9% pacjentów z astmą, którzy otrzymywali dupilumab w dawce 200 mg co 2 tygodnie przez 52-tygodnie rozwinęły się przeciwciała przeciwlekowe wobec dupilumabu;
u około 4% pacjentów stwierdzono trwałe odpowiedzi przeciwciał i około 4% miało przeciwciała neutralizujące. W schemacie dawkowania 300 mg i 200 mg co 2 tygodnie, około 4% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, astmą lub CRSwNP w grupie otrzymującej
placebo w 52-tygodniowych badaniach było również pozytywnych pod względem obecności przeciwciał wobec dupilumabu; u około 2% pacjentów stwierdzono trwałe odpowiedzi przeciwciał i około 1% miało przeciwciała neutralizujące. U mniej niż 0,6%
pacjentów stwierdzono wysokie miano ADA związane ze zmniejszoną ekspozycją na lek i ograniczoną skutecznością leczenia. Dodatkowo, u jednego pacjenta wystąpiła choroba posurowicza i u jednego wystąpiła reakcja podobna do choroby posurowiczej (<0,1%)
z towarzyszącym wysokim mianem ADA. Dzieci i młodzież Profil bezpieczeństwa zaobserwowany w badaniach klinicznych u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat z atopowym zapaleniem skóry był podobny do profilu bezpieczeństwa u dorosłych. W 52-tygodniowym
badaniu QUEST wzięło udział łącznie 107 uczestników z grupy młodzieży w wieku od 12 do 17 lat z astmą. Profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowanego u dorosłych
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane
za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks:
+ 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 06/2020.
Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania.
Podmiot odpowiedzialny: sanofi-aventis groupe - 54, rue La Boétie - 75008 Paris - Francja.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję Wspólnot Europejskich nr: EU/1/17/1229/001-008. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z.o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.
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nych dupilumab jest pierwszym krokiem w kierunku leczenia

są reakcje w miejscu podania opisywane jako rumień, ból,

przyczynowego i indywidualizacji terapii.

obrzęk czy świąd. Zmiany najczęściej były przemijające i samoograniczające. Celem zmniejszenia ryzyka pojawienia się

Budowa i mechanizm działania

odczynów w miejscu iniekcji zaleca się zmieniać za każdym
razem miejsce wstrzyknięcia, a w przypadku dawki wysyca-

Dupilumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem mono-

jącej podać kolejno lek w dwie różne okolice. Do wyboru

klonalnym klasy IgG4 skierowanym przeciwko podjednostce

mamy kilka okolic ciała: uda, brzuch – z wyjątkiem okolicy

a receptora dla interleukiny 4 (IL-4). Wytwarzany jest w ko-

5 cm wokół pępka – oraz ramię w przypadku podania z po-

mórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) metodą rekom-

mocą osób trzecich. Nie należy podawać preparatu w oko-

binacji DNA. Dupilumab hamuje przekazywanie sygnałów

licę skóry, która jest bolesna lub uszkodzona, bądź też

przez IL-4 poprzez receptor typu I (IL-4Ra/gc) oraz przeka-

w której są obecne zasinienia lub blizny[4]. Zaobserwowano

zywanie sygnałów przez zarówno IL-4, jak i interleukinę 13

zwiększoną częstość wstępowania zapalenia spojówek u pa-

(IL-13) poprzez receptor typu II (IL-4Ra/IL-13Ra)[4]. IL-4

cjentów przyjmujących dupilumab, głównie u chorych z AZS

i IL-13 są krótkimi glikoproteinami, kodowanymi przez sąsie-

i w mniejszym stopniu u chorych z CRSwNP w porównaniu

dnie geny. Chociaż mają wspólne podjednostki receptora

do grupy otrzymującej placebo[4]. Większe nasilenie wypry-

i cząsteczki sygnałowe, te dwie cytokiny wywołują nakłada-

sku atopowego oraz wcześniejszy wywiad dotyczący zapa-

jące się, ale także unikalne odpowiedzi biologiczne[5]. Cyto-

lenia spojówek wiązał się ze zwiększoną częstością występo-

kiny te są produkowane przez szereg komórek układu im-

wania zapalenia spojówek po włączeniu leczenia. Większość

munologicznego, takie jak limfocyty CD4+, komórki tuczne,

pacjentów powracało do zdrowia w trakcie okresu leczenia

eozynofile, limfocyty NK, bazofile czy aktywowane wrodzo-

po zastosowaniu kuracji. Obecnie nie ma ustalonego opty-

ne komórki limfoidalne typu 2 (iLC2). W kontekście układu

malnego podejścia do zapobiegania i terapii zapalenia spo-

odpornościowego indukują różnicowanie naiwnych limfocy-

jówek u pacjentów leczonych dupilumabem. W trakcie

tów T CD4 w limfocyty Th2, różnicowanie komórek B i ko-

trwania badań najczęściej stosowano okulistyczne preparaty

mórek plazmatycznych oraz produkcję przeciwciał IgE, alter-

kortykosteroidów, miejscowe antybiotyki, leki przeciwhista-

natywną aktywację makrofagów, ekspresję MHCII[5,6]. W ast-

minowe i stabilizatory komórek tucznych. W celu uniknięcia

mie IL-4 odgrywa główną rolę w proliferacji komórek TH2,

lub zmniejszenia ryzyka zaplenia spojówek pacjentom przed

produkcji cytokin i syntezie IgE, a IL-13 odgrywa główną ro-

włączeniem leczenia oraz w trakcie terapii można zalecać

lę w wytwarzaniu śluzu, nadreaktywności oskrzeli i odkłada-

stosowanie sztucznych łez[7]. U pacjentów leczonych dupilu-

niu kolagenu. W AZS (atopowe zapalenie skóry) cytokiny IL-4

mabem z utrzymującym się zapaleniem spojówek należy

i IL-13 przyczyniają się do utraty funkcji przez barierę na-

wykonać konsultację i badanie okulistyczne.

skórkową i hamują produkcję peptydów przeciwdrobnou-

Dupilumab może zmieniać odpowiedź immunologiczną

strojowych . Blokowane receptory są zlokalizowane na

na infestacje pasożytnicze w związku hamowaniem sygna-

wszystkich komórkach organizmu, a ekspresja ulega zmianie

łów za pośrednictwem IL-4 i IL-13. W przypadku wykrycia

podczas choroby. Wiązanie dupilumabu z receptorami IL-4

zakażenia pasożytniczego należy włączyć leczenie przed za-

hamuje ich aktywację przez IL-4 i IL-13, blokując w ten spo-

stosowaniem dupilumabu, a u osób w trakcie rozpoczętej

[7]

sób szlaki sygnałowe zaangażowane w rozwój i progresję

terapii w przypadku braku reakcji na leczenie należy prze-

reakcji alergicznych. Tę tezę potwierdzają wyniki badań kli-

rwać stosowanie dupilumabu do czasu ustąpienia zakażenia[4].

nicznych, które wykazują zmniejszenie w stosunku do stanu

U części pacjentów obserwowano przemijający wzrost

wyjściowego stężenia biomarkerów odporności typu 2, ta-

liczby eozynofilów w początkowej fazie leczenia w astmie

kich jak chemokina regulowana przez grasicę i aktywację

i atopowym zapaleniu skóry[4,7,8]. W przypadku atopowego

TARC/CCL17 (ang. thymus and activation-regulated che-

zapalenia skóry opisywano pojedyncze przypadki choroby

mokine), całkowite stężenie IgE w surowicy i stężenie IgE

posurowiczej i reakcji podobnych do choroby posurowiczej.

swoistych alergenowo w surowicy[4].
Zastosowanie
Działania niepożądane
Dupilumab (Dupixent) jest pierwszym i jedynym lekiem
Niezależnie od jednostki chorobowej, w której zastoso-

biologicznym zatwierdzonym do leczenia niekontrolowane-

wano dupilumab, najczęstszymi działaniami niepożądanymi

go umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry
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u osób w wieku 6 lat i starszych w USA i w krajach Unii Eu-

tu Dupixent (dupilumab), zalecając rozszerzenie dopuszcze-

ropejskiej. Dupilumab (Dupixent) jest również zatwierdzony

nia w Unii Europejskiej o dzieci w wieku od 6 do 11 lat

w UE dla niektórych pacjentów z ciężką astmą i ciężkim

z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, które są kandydata-

przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok z poli-

mi do terapii systemowej[10]. W Polsce dupilumab (Dupixent)

pami nosa (CRSwNP).

jest obecnie (od listopada 2020 r.) zarejestrowany do lecze-

W czerwcu 2020 roku FDA zatwierdziła dupilumab

nia umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia

(Dupixent) jako pierwszy biologiczny lek dla dzieci w wieku

skóry u dzieci w wieku od 6 do 11 lat, które kwalifikują się

od 6 do 11 roku życia do leczenia umiarkowanego do cięż-

do leczenia ogólnego, u młodzieży w wieku 12 lat i starszej

kiego AZS[9]. W październiku 2020 Komitet ds. Produktów

oraz u dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólne-

Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej

go. W trakcie leczenia dupilumabem można stosować lecze-

Agencji Leków wydał pozytywną opinię dotyczącą prepara-

nie miejscowe GKS. Zgodnie z najnowszymi rekomendacja-

Ryc. 1. Stan skóry przed w³¹czeniem leczenia dupilumabem

Dermatologicznego dotyczącymi leczenia ogólnego AZS

mi diagnostyczno-terapeutycznymi Polskiego Towarzystwa
dupilumab może być zastosowany jako lek drugiego wyboru w ciężkiej postaci AZS po pierwszym niepowodzeniu terapii ogólnej[11]. Początkowa dawka u dorosłych dupilumabu
wynosi 600 mg (2 wstrzyknięcia podskórne po 300 mg), następnie leczenie kontynuowane jest dawką 300 mg co 2 tygodnie. U młodzieży dawkowanie zależne jest od masy ciała, przy masie ciała poniżej 60 kg dawka początkowa wynosi
400 mg (2 wstrzyknięcia podskórne po 200 mg), kolejne
dawki 200 mg, przy masie ciała powyżej 60 kg dawkowanie
jak dla osób dorosłych. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat
o masie ciała 15 kg do poniżej 60 kg dawka początkowa wynosi 300 mg (jedno wstrzyknięcie 300 mg) pierwszego dnia,
a następnie 300 mg piętnastego dnia, natomiast kolejne
dawki 300 mg co 4 tygodnie (zaczynając 4 tygodnie po
dawce z piętnastego dnia. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat
o masie ciała przekraczającej 60 kg dawka początkowa wynosi 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg), kolejne dawki
300 mg co dwa tygodnie[4].
Ryc. 2. Po 2 tygodniach terapii (po otrzymaniu dawki pocz¹tkowej
600 mg, przed II dawk¹ 300 mg)

Bezpieczeństwo terapii
Jak wykazały badania III fazy u dzieci w wieku od 6 do 11
roku życia z ciężkim atopowym zapaleniem skóry niedostatecznie kontrolowanym leczeniem miejscowym, po 16 tygodniach stosowania dupilumabu oraz miejscowych glikokortykosteroidów (mGKS) zaobserwowano znaczącą klinicznie i szybką poprawę objawów przedmiotowych
i podmiotowych AZS, w tym redukcję świądu, depresji, zaburzeń snu i poprawę jakości życia[12]. W badanej grupie 351
dzieci w wieku 6-11 lat ogólna częstość występowania działań niepożądanych była niższa w grupie leczonej dupilumabem i mGKS niż w grupie leczonej placebo i mGKS[12].
Wśród 351 badanych dzieci reakcje w miejscu wstrzyknięcia i zapalenie spojówek były jedynymi działaniami niepożądanymi, które znacząco częściej występowały w grupie le-
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czonej dupilumabem oraz mGKS w porównaniu do grupy

go może być preferowana w porównaniu z konwencjonal-

leczonej placebo i mGKS, większość przypadków miała na-

nymi ogólnoustrojowymi terapiami immunosupresyjnymi,

silenie od łagodnego do umiarkowanego i ustąpiła podczas

takimi jak cyklosporyna, w czasie pandemii COVID-19, przy

badania[12].

czym zwraca się uwagę na ograniczone dane kliniczne[18].

Badacze Eichenfield i wsp. przeprowadzili kompleksową
analizę danych dotyczących działań niepożądanych w aspek-

Szczepienia

cie ryzyka infekcji w trakcie leczenia dupilumabem z siedmiu
randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych

Pacjenci otrzymujący dupilumab mogą być równocze-

placebo badań klinicznych (z lub bez jednoczesnego miejsco-

śnie szczepieni szczepionkami inaktywowanymi lub nieza-

wego stosowania kortykosteroidów) u 1841 dorosłych le-

wierającymi żywych drobnoustrojów. Nie powinno się po-

czonym dupilumabem z atopowym zapalenie skóry[13]. Wy-

dawać szczepionek żywych i żywych atenuowanych, ponie-

kazano, że leczenie dupilumabem nie zwiększa ogólnego ry-

waż nie ustalano bezpieczeństwa i skuteczności takiego

zyka zakażeń i wiąże się z niższymi odsetkami poważnych

postępowania[4]. W miarę możliwości przed leczeniem nale-

lub ciężkich infekcji w porównaniu z placebo[13]. Częstość in-

ży wykonać wszystkie szczepienia ochronne.

fekcji wywołanych wirusem herpes była nieco wyższa u chorych leczonych dupilumabem, przy czym klinicznie istotne in-

Podsumowanie

fekcje opryszczkowe o poważnym przebiegu, takie jak półpasiec i wyprysk opryszczkowy (eczema herpeticum), były
niższe w przypadku stosowania dupilumabu niż placebo[13].

Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najpowszechniejszych chorób skóry, dotyczy przede wszystkim populacji

Jak wynika z badań i doświadczeń wielu ośrodków, jedy-

dziecięcej oraz w znacznym stopniu dorosłych. Przewlekły

nym działaniem niepożądanym związanym z dupilumabem,

przebieg choroby, uciążliwy świąd skóry oraz zmiany skórne

który budzi niepokój, jest zapalenie spojówek, które należy

w okresach zaostrzeń choroby mogą znacznie obniżać ja-

poddać dalszej ocenie. Częstość występowania tego działa-

kość życia chorych i ich rodzin. Depresja, zaburzenia lęko-

nia niepożądanego na podstawie badań klinicznych ocenia

we oraz zaburzenia snu są częstymi chorobami współistnie-

się na 5%-28%, w porównaniu do placebo 2%-11%[12,14,15].

jącym[19]. Nowa możliwość terapii atopowego zapalenia

Podstawowy mechanizm tego zaskakująco częstego

skóry, jaką jest dupilumab, otwiera drogę dla pacjentów,

działania niepożądanego (które może spowodować prze-

u których konwencjonalne leczenie nie kontrolowało obja-

rwanie leczenia) pozostaje nieuchwytny. Prawdopodobnie

wów chorobowych lub wiązało się z działaniami niepożąda-

zablokowanie IL-4 i IL-13 może zwiększać aktywność okre-

nymi. Dane kliniczne wskazują, że terapia dupilumabem jest

ślonych ligandów (takich jak OX40) zaangażowanych w ato-

dobrze tolerowana, wiąże się ze znaczącą klinicznie i szybką

powe zapalenie rogówki i spojówek, dodatkowo redukcja

poprawą objawów AZS, w tym redukcją świądu, depresji,

cytokin może sprzyjać namnażaniu nużeńców (Demodex),

zaburzeń snu i wpływa na poprawę jakości życia.

a hamowanie IL-13 może wpływać na zmniejszenie produkcji mucyny przez komórki kubkowe spojówek[14,16]. Pod
względem klinicznym zapalenie spojówek pojawiające się

Piśmiennictwo:

w trakcie leczenia dupilumabem charakteryzuje się przeważającym zajęciem spojówki, a zwłaszcza przekrwieniem rąbka rogówki[14]. Podsumowując, dane kliniczne wskazują, że
terapia dupilumabem jest dobrze tolerowana i powszechne
zdarzenia niepożądane mają łagodne nasilenie i są łatwe do
opanowania. Dane dotyczące długoterminowej terapii (164
tygodnie) dotyczące AZS i astmy na podstawie badań klinicznych

[LIBERTY

AD

SOLOMAINTAIN

clinical

trial

(NCT01949311)] potwierdziły, że leczenie dupilumabem
jest bezpieczne[17].
Zgodnie z rekomendacjami European Task Force on
Atopic Dermatitis (ETFAD) terapia dupilumabem nie jest
uważana za zwiększającą ryzyko infekcji wirusowych i dlate-
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Związek zespołu rozrostu bakteryjnego
jelita cienkiego (SIBO) z chorobami skóry
ze szczególnym uwzględnieniem
trądziku różowatego
Small intestine bacterial overgrowth – SIBO and skin diseases, especially rosacea
Summary
In last decades the link connecting disorders’ of gastrointestinal tract and skin diseases is being highlighted more often. This papier presents
widely discussed clinical condition – small intestine bacterial overgrowth (SIBO) ant its correlation to some inflammatory skin diseases such as:
rosasea, psoriasis and systemic sclerosis.
Keywords: SIBO, rosacea, psoriasis, systemic sclerosis, rifaximin
Słowa kluczowe: SIBO, trądzik różowaty, łuszczyca, twardzina układowa, ryfaksymina

W ostatnich latach coraz częściej wskazuje się na zwią-

SIBO

zek schorzeń przewodu pokarmowego z chorobami skóry.
W artykule przedstawiono szeroko opisywany problem roz-

Jest to zespół objawów związanych z nadmiernym roz-

rostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) i jego korelacje

rostem mikrobioty typowej dla okrężnicy w obrębie jelita

z wybranymi dermatozami. Scharakteryzowano najczęstsze

cienkiego. W jelicie cienkim zwiększa się ilość oraz zmienia

przewlekłe dermatozy oraz ich związek z SIBO: trądzik

się profil drobnoustrojów, które fizjologicznie nie występują

różowaty, łuszczyca, twardzina układowa.

w tej lokalizacji. Wśród przyczyn wywołujących SIBO można wymienić wiele czynników, takich jak wady anatomiczne

Wstęp

jelit, choroby zapalne jelit, zaburzenia motoryki, przewlekłe
zapalenie trzustki, bezkwaśność soku żołądkowego, długo-

W ostatnich latach coraz częściej wskazuje się na współ-

trwałe leczenie inhibitorami pompy protonowej, niedobory

występowanie objawów z przewodu pokarmowego z okre-

odporności, cukrzyca, upośledzających naturalne mechani-

ślonymi chorobami skóry. Od niedawna takim szeroko roz-

zmy obronne przewodu pokarmowego przed nadmierną

patrywanym czynnikiem mogącym brać udział w patogene-

kolonizacją dronoustrojami. Głównymi objawami związany-

zie dermatoz zapalnych jest zespół rozrostu bakteryjnego

mi z SIBO są bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, mdłości, pu-

jelita cienkiego (ang. small intestinal bacterial overgrowth,

ste odbijania, zaburzenia wchłaniania oraz niedobory wita-

SIBO). W niniejszej pracy przedstawiono aktualnie dane do-

min A, D, E, B12 (niedokrwistość megaloblastyczna), utrata

tyczące związku SIBO z różnymi chorobami skóry.

masy ciała i niedożywienie. Obecnie rekomendowanym
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złotym standardem diagnozowania SIBO jest laktulozowy

Patogeneza powstawania zmian nadal pozostaje niejasna –

lub glukozowy test oddechowy. Leczenie SIBO polega na

pod uwagę brane są czynniki immunologiczne, genetyczne

przywróceniu właściwego składu mikrobioty jelitowej i po-

i infekcyjne. W zespole jelita przesiąkliwego (ang. leaky gut),

prawie szczelności bariery jelitowej. Jeszcze do niedawna

często występującym w SIBO, metabolity bakteryjne

w leczeniu SIBO stosowano ogólnoustrojowe preparaty

przedostają się do krwiobiegu ze światła jelita, pobudzając

antybiotykowe/chemioterapeutyki, takie jak metronidazol

układ immunologiczny i uruchamiając kaskadę czynników

czy tetracyklina. Obecnie lekiem z wyboru w terapii SIBO

prozapalnych. W rozwoju trądziku różowatego podkreśla

według wytycznych Polskiego Towarzystwa Gastroentero-

się również wpływ różnych czynników środowiskowych –

logii jest eubiotyk ryfaksymina, która oprócz bezpośrednie-

pacjenci często zgłaszają, że gorące napoje, pikantne przy-

go działania przeciwbakteryjnego również pozytywnie mo-

prawy, kofeina, alkohol, promieniowanie słoneczne i silny

duluje mikrobiotę jelitową. Zalecaną dawką jest 1600 mg/d

wiatr wywołują pogorszenie stanu skóry.

(4 × 2 tabl. 200 mg) przez 14 dni . Ryfaksymina, wpływa-

Ostatnio coraz większą uwagę zwraca się na rolę dys-

jąc na komunikację międzybakteryjną, ogranicza przyleganie

biozy – zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego

bakterii, ich internalizację i translokację poza światło jelita,

(SIBO) w patogenezie rosacea. Częstość występowania

a dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym poprzez

SIBO u pacjentów z trądzikiem różowatym oszacowano na

aktywację receptora pregnanu X (PXR) hamuje zarówno

46-66%[1-4]. Badanie przeprowadzone we Włoszech na gru-

.

pie 113 pacjentów z trądzikiem różowatym i na 60-osobo-

[23]

miejscowe, jak i ogólnoustrojowe procesy zapalne

[24,25]

W ostatnich latach potwierdzono związek SIBO z innymi

wej grupie kontrolnej wykazało, że 52 pacjentów z rosacea

chorobami o charakterze układowym bądź odczynowym.

miało dodatni wynik laktulozowego testu wydechowego po-

Wykazano współistnienie SIBO z rumieniem guzowatym, fi-

twierdzającego obecność SIBO (w porównaniu do 3 osób

bromialgią czy niealkoholowym stłuszczeniem wątroby,

z grupy kontrolnej). Pacjenci następnie przydzielani byli

w których to chorobach patomechanizm pozostaje nadal

w sposób losowy i zaślepiony do grupy leczenia ryfaksyminą

niejasny[1]. Inne objawy SIBO, takie jak neuropatia z niedo-

(w dawce 1200 mg/dobę; 32 z 52 osób) lub placebo (20

boru witaminy B12, osteoporoza czy obrzęki z utraty białka,

z 52 osób) przez 10 dni. W wykonanym ponownie teście

są związane z niedoborami mikro- i makroelementów.

oddechowym uzyskano eradykację po leczeniu ryfaksyminą
1200 mg/dobę przez 14 dni u 28 z 32 pacjentów – u 71%
z nich stwierdzono remisję trądziku różowatego, a u 21%

Rosacea

z nich znaczącą poprawę. W grupie otrzymującej placebo
Trądzik różowaty (łac. rosacea) to przewlekła choroba

u 2 osób zaobserwowano, a u pozostałych nie stwierdzo-

zapalna skóry występująca głównie u osób o jasnej karna-

no zmiany stanu skóry[1]. Podobne wyniki uzyskano w in-

cji, ze zdecydowaną przewagą u kobiet. Wyróżnia się kil-

nym podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo

ka faz tej dermatozy o różnym stopniu nasilenia objawów.

badaniu – po eradykacji SIBO ryfaksyminą w dawce

W stopniu I (tzw. pre-rosacea) u pacjentów pojawia się

1200 mg/dobę przez 10 dni u 71% pacjentów (28 z 32)

okresowo napadowy rumień twarzy zlokalizowany zwykle

stwierdzono remisję rosacea, a u 75% z tych pacjentów re-

na policzkach, nosie, czole i brodzie. Z biegiem czasu

misja trądziku różowatego trwała przez 9 miesięcy okresu

i z dalszym rozwojem choroby rumień ma tendencję do

obserwacji[3]. Wytłumaczeniem tak wysokiej skuteczności ry-

coraz dłuższego utrzymywania się na twarzy, aż do

faksyminy w indukcji remisji trądziku różowatego mogą być

powstania rumienia trwałego, do którego z czasem dołą-

z jednej strony jej właściwości przeciwzapalne, a z drugiej

czają się liczne teleangiektazje (faza II, postać rumieniowo-

zmniejszenie przepuszczalności jelita związane z eradykacją

teleangiektatyczna). Kolejnym etapem (faza III, postać

SIBO i metabolitów bakteryjnych.

grudkowo-krostkowa) jest pojawienie się wykwitów grud-

Coraz częściej także obserwuje się współwystępowanie

kowych oraz grudkowo-krostkowych i krostek (najczęściej

chorób skóry z zaburzeniami w obrębie mikrobioty jelito-

jałowych albo zawierających fizjologiczną florę bakteryjną

wej, dysbiozie oraz SIBO, wprowadzono nawet rewolucyj-

skóry). Faza IV (postać przerostowa) charakteryzuje się

ne pojęcie: oś jelita-skóra (ang. gut-skin axis)[5]. Występowa-

występowaniem dość dużych, chełboczących guzów za-

nie SIBO i innych zaburzeń mikrobioty jelitowej obserwuje

palnych i zmian przerostowych dotyczących głównie nosa

się zarówno z bardzo często występującymi dermatozami,

(rhinophyma), postać ta zdecydowanie częściej występuje

jak i z tak zwanymi chorobami rzadkimi. Dermatozy związa-

u mężczyzn .

ne z SIBO mają przede wszystkim charakter zapalny, a część

[2]
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z nich autoimmunologiczny. Warta podkreślenia jest obe-

Twardzina układowa jest autoimmunologiczną układową

cność SIBO u pacjentów z łuszczycą (ok. 2-3% populacji,

chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się włóknieniem

czyli ok. 2-3 tys./100 tys.) czy twardziną układową

różnych tkanek i narządów[6]. Spośród różnych narządów

(ok. 25/100 tys.)[6]. Tak jak w przypadku trądziku różowate-

zajętych procesem chorobowym w przebiegu twardziny

go, SIBO może być dodatkowym czynnikiem sprzyjającym

układowej warto podkreślić zmiany dotyczące przewodu

rozwojowi choroby, gdyż wywiera istotny wpływ na zao-

pokarmowego[6]. W przebiegu twardziny układowej może

strzenie objawów podstawowej jednostki chorobowej.

dochodzić do występowania zaburzeń funkcji przełyku

Obecność w jelicie cienkim mikrobioty charakterystycznej

(szczególnie w podtypie CREST, ang. calcinosis, Raynaud’s

dla okrężnicy skutkuje zwiększeniem stężenia cytokin proza-

phenomenon, esophagus dysmotility, sclerodactyly, telean-

palnych, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia zmian za-

giectasies)[6]. Niemniej jednak u dużej części pacjentów ob-

palnych skóry .

serwuje się również inne zaburzenia związane z przewo-

[7,8]

dem pokarmowym, m.in. zapalenie błony śluzowej żołądka,
Łuszczyca

biegunki lub zaparcia (zależnie od nasilenia włóknienia tkanek
i zaburzeń wchłaniania), jak również SIBO, co może mieć

Niektóre badania podkreślają fakt wpływu skutecznej terapii SIBO na zmniejszenie nasilenia zmian w przebiegu łu-

związek z nadmiernym stosowaniem inhibitorów pompy
protonowej u pacjentów z SSc.

szczycy[9-11]. Łuszczyca jest ogólnoustrojową chorobą zapal-

Badania wskazują występowanie SIBO u pacjentów

ną, w której przebiegu obserwuje się kilka mechanizmów

z twardziną układową z częstością ok. 38%-55%[15]. Wytycz-

patogenetycznych. Choroba ujawnia się pod wpływem róż-

ne EULAR i PTD sugerują przeprowadzenie eradykacji, stosu-

nych czynników środowiskowych u pacjentów z określoną

jąc chinolony, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, me-

predyspozycją genetyczną[6]. Łuszczyca charakteryzuje się

tronidazol czy doksycyklinę[18]. Badanie Parodi A. i wsp. (n=34

występowaniem rumienia, nacieku i łuski w obrębie zapal-

pacjentów SIBO+) z zastosowaniem ryfaksyminy 800 mg/dz

nych zmian skórnych. Choroba dotyczyć może zarówno

stosowanej przez 10 dni wykazało ujemny wynik testu odde-

owłosionej skóry głowy, skóry gładkiej, okolic narządów

chowego po miesiącu od wdrożenia terapii u 73,3% pacjen-

płciowych, paznokci czy stawów[6]. Badania ostatnich lat

tów i redukcję bądź ustąpienie objawów z zakresu przewodu

wskazują, że zaburzenia w obrębie mikrobioty jelitowej u pa-

pokarmowego u 72,7% pacjentów[17].

cjentów z łuszczycą są istotnym czynnikiem pogarszającym
przebieg choroby. Potwierdza to również fakt zwiększonej

Inne choroby skóry

częstotliwości współwystępowania łuszczycy z nieswoistymi
zapaleniami jelit, jak np. chorobą Leśniowskiego-Crohna[6].
Drago F. i wsp. w badaniu 30 pacjentów z łuszczycą wy-

Pomimo że obecnie nie ma badań dotyczących występowania bądź skuteczności terapii SIBO w przebiegu innych

kazali redukcję zmian rumieniowych u pacjentów z łuszczy-

chorób skóry, warto nadmienić, że różne zaburzenia mikro-

cą SIBO+ (n=3), stosując terapię ryfaksyminą (1200 mg/dz

biomu jelitowego obserwuje się między innymi w przypad-

przez 12 dni) w połączeniu z hydrolizowaną gumą guar

ku atopowego zapalenia skóry, pokrzywki, trądziku zwykłe-

(5 g/dz)[12]. To połączenie okazuje się bardziej skuteczne niż

go, a nawet trądziku odwróconego (łac. hidradenistis suppu-

monoterapia ryfaksyminą. Niestety redukcja wskaźnika PASI

rativa) czy łysienia plackowatego[19-22]. Możliwe, że wraz

(ang. psoriasis area and severity index) nie była istotna staty-

z rosnącym zainteresowaniem osią jelito-skóra w przyszłości

stycznie, a jedynie nieinwazyjna kolometryczna metoda po-

okaże się, że grupa chorób skóry związana z zaburzeniami

miaru nasilenia rumienia[12]. Dane dotyczące częstości wystę-

mikrobioty jelitowej ulegnie istotnemu powiększeniu.

powania zaburzeń mikrobiomu jelitowego pozostają rozbieżne z uwagi na różne metody pomiaru. Obejmują one

Podsumowanie

zakres od ok. 10% do nawet 60% (z czego 21% – SIBO)
pacjentów z łuszczycą[9-12].

Z przytoczonych powyżej przykładów można wyciągnąć
wnioski, że mikrobiota jelitowa ma wpływ na kondycję skóry

Twardzina układowa

i całego organizmu. Ponadto warto podkreślić, że mikrobiota różnych części organizmu pozostaje ze sobą nierozerwal-

W ostatnich latach wskazuje się także na współwystępo-

nie połączona (przewód pokarmowy, skóra, układ odde-

wanie u pacjentów objawów SIBO z twardziną układową[13-17].

chowy czy mikrobiota w obrębie pochwy). Biorąc pod uwa-
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gę wpływ prozapalny, powodowany przez nieprawidłową
mikrobiotę w obrębie m.in. jelit, konieczne jest uwzględnianie w badaniu pacjenta różnych objawów wskazujących na
zaburzenia z nią związane, jak np. objawy SIBO[8]. W niektórych przypadkach prawidłowe rozpoznanie SIBO i wdro-
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Emolienty w atopowym zapaleniu skóry
Emollients in atopic dermatitis
Summary
The main element in the etiopathogenesis of atopic dermatitis (AD) is the dysfunction of the skin-epidermal barrier, which is why proper care
and prevention have such a significant impact on the course of the disease. Beauty treatments, including the use of emollients, allow the
proper functioning of this barrier to be restored. Emollient therapy is currently the basis of treatment in AD, both in the exacerbation of skin
lesions with local anti-inflammatory preparations, as well as in the remission phase, allowing for longer periods without exacerbation of the
disease and without the need to use topical glicocorticosteroids (TCS) or calcineurin inhibitors.
Keywords: AD, emollients, inflammation, atopic
Słowa kluczowe: AZS, emolienty, zapalenie, atopia

Głównym elementem w etiopatogenezie atopowego

wego zapalenia skóry w populacji szacuje się na 2-5%, w tym

zapalenia skóry (AZS) jest zaburzenie funkcjonowania barie-

około 10-20% dotyczy dzieci, a 1,6-10,2% osób dorosłych.

ry skórno-naskórkowej, dlatego też właściwa pielęgnacja

Do remisji dochodzi przeważnie w pierwszych latach życia,

i profilaktyka mają tak istotny wpływ na przebieg choroby.

jednak u 1/3 pacjentów objawy utrzymują się również w wie-

Zabiegi pielęgnacyjne, w tym stosowanie emolientów,

ku dorosłym. Przebieg choroby u tej grupy pacjentów jest za-

umożliwiają odtworzenie prawidłowego funkcjonowania tej

zwyczaj umiarkowany do ciężkiego – często występuje opor-

bariery. Terapia emolientowa jest obecnie podstawą terapii

ność na stosowane leczenie, a w badaniach laboratoryjnych

w AZS, zarówno w fazie zaostrzenia zmian skórnych wraz

poziom IgE całkowitego utrzymuje się na wysokim poziomie.

z miejscowymi preparatami przeciwzapalnymi, jak również

W etiopatogenezie choroby udział mają zarówno czyn-

w fazie remisji, pozwalając na dłuższe okresy bez zaostrzeń

niki genetyczne, środowiskowe, immunologiczne, jak

choroby oraz bez konieczności stosowania miejscowych gli-

i uszkodzenie bariery naskórkowej. Prawie połowa pacjen-

kokortykosteroidów (GKS) czy inhibitorów kalcyneuryny.

tów z AZS ma mutacje w budowie genu dla filagryny, czego

Atopowe zapalenie skóry (AZS)

skórno-naskórkowej. Ten sam defekt genetyczny warunku-

wynikiem jest nieprawidłowe funkcjonowanie całej bariery
je również występowanie innych chorób alergicznych. Pod
Atopowe zapalenie skóry (AZS), inaczej wyprysk atopo-

pojęciem atopii oprócz atopowego zapalenia skóry znajduje

wy, należy do grupy dermatoz zapalnych o przewlekłym, na-

się również astma oskrzelowa oraz alergiczny nieżyt błon

wrotowym przebiegu, z towarzyszącym świądem i charakte-

śluzowych nosa i spojówek. Choroby te mogą współistnieć

rystycznymi zmianami skórnymi. W ostatnim czasie obserwu-

lub występować osobno, dla przykładu alergiczny nieżyt no-

jemy

sa oraz astma oskrzelowa występują u około 1/3 pacjentów

wzrost

liczby

zachorowań,

zwłaszcza

wśród

społeczeństw wysoko rozwiniętych i w rejonach miejskich.

z atopowym zapaleniem skóry.

Choroba może dotyczyć zarówno niemowląt, dzieci, mło-

Istnieje wiele czynników zaostrzających objawy skórne

dzieży, jak i osób dorosłych. Częstość występowania atopo-

w atopowym zapaleniu skóry. Można je podzielić na czynni-
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ki środowiskowe, takie jak infekcje, czynniki mechaniczne, fi-

i witaminy D3. Natomiast wszystkie działania w celu zapo-

zyczne (między innymi zmiany temperatury i wilgotności

biegania zaostrzeniom choroby składają się na profilaktykę

otoczenia, sztuczne ogrzewanie, ciepłe i suche powietrze,

wtórną, jest to przede wszystkim prawidłowa pielęgnacja

wiatr i mróz), chemiczne (wśród nich najczęściej środki co-

skóry, czyli regularne stosowanie emolientów. Ważne jest

dziennego użytku stosowane do prania, mycia, pielęgnacji)

również unikanie szkodliwych alergenów oraz czynników

oraz alergeny powietrznopochodne. Alergia pokarmowa

drażniących, które zaostrzają zmiany skórne.

występuje u około 20-40% najmłodszych dzieci z wypryskiem atopowym i dotyczy głównie mleka krowiego, jaj, ryb,

Rola emolientów w AZS

orzeszków ziemnych, soi i pszenicy. U starszych dzieci i dorosłych przebieg choroby częściej nasilają alergeny powie-

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami europejskimi

trznopochodne, takie jak roztocze kurzu domowego, sierść

emolienty stanowią terapię podstawową w leczeniu AZS.

zwierząt, pleśnie i pyłki roślin.

Właściwie dobrane do skóry, warunków atmosferycznych,

Obraz kliniczny AZS, zarówno u dzieci, jak i dorosłych,

codziennej aktywności fizycznej, łagodzą świąd i stan zapal-

posiada wiele cech wspólnych, takich jak świąd, nawrotowy

ny. Ceramidy, cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe zawar-

charakter, nadmierna suchość skóry oraz zmiany wyprysko-

te w obecnie stosowanych preparatach uzupełniają lipidy

we z pogrubieniem naskórka i lichenizacją. Przebieg choro-

międzykomórkowe i regenerują płaszcz hydrolipidowy.

by oraz lokalizacja zmian skórnych zależą w dużej mierze od

Obecnie uważa się, że w celu przywrócenia poprawnej

wieku. W okresie niemowlęcym dominuje zajęcie bocznych

bariery naskórkowej należy stosować preparaty zawierające

powierzchni policzków, owłosionej skóry głowy oraz okolic

humektanty. Zalicza się do nich m.in. mocznik, kwas mleko-

zgięciowych kończyn górnych i dolnych, a u dzieci starszych

wy, glicerol oraz lipidy (np. kwas linolenowy, parafinę, cho-

zajęte są głównie powierzchnie zgięciowe kończyn oraz

lesterol oraz ceramidy). Nie jest obecnie dostępny preparat

grzbietowe rąk i stóp. U osób dorosłych charakterystyczne

składający się ze wszystkich wymienionych substancji. W ce-

jest występowanie zmian na powiekach, w okolicy okołoust-

lu uzyskania szybkiej poprawy oraz utrzymania remisji AZS

nej, w obrębie szyi i górnej części klatki piersiowej, niekiedy

konieczna jest codzienna kilkakrotna aplikacja emolientów

w dołach łokciowych i kolanowych oraz na dłoniach i stopach.

zawierających łącznie mocznik oraz brakujące lipidy naskór-

Dominującym objawem w atopowym zapaleniu skóry

kowe. U dzieci powinny być aplikowane preparaty z mniej-

jest świąd, początkowo wywołany suchością skóry, następnie

szym stężeniem mocznika niż u osób dorosłych. W przy-

drapaniem. Drapanie powoduje uwalnianie cytokin, kinin,

padku niemowląt mocznik może powodować podrażnienie

proteaz oraz neuropeptydaz, które nasilają proces zapalny.

i zaburzenia czynności nerek, w związku z czym nie należy

Niewielkie zmiany pod postacią otarć, ukąszeń, zadrapań często są wystarczające do aktywacji cytokin naskórko-

go stosować w tej grupie wiekowej.
W AZS podkreśla się znaczenie dwóch czynników de-

wych, co może wywołać objawy kliniczne w dotychczas po-

terminujących dobór optymalnych preparatów: nieprawi-

zornie prawidłowej skórze. Przy braku odpowiedniego po-

dłowy metabolizm lipidów naskórkowych oraz niedobór fi-

stępowania dochodzi do dalszego pogorszenia stanu skóry

lagryny. Metabolity filagryny odpowiadają za tworzenie kwa-

i pojawiania się zmian o charakterze ognisk rumieniowo-

śnego pH skóry i są substratem do syntezy składowych

-grudkowych z komponentą wysiękową, z obecnością

naturalnego czynnika nawilżającego. Do tej pory nie udało

nadżerek oraz strupów. Często dochodzi do maceracji na-

się ustalić przyczyn niedoboru lipidów i czynnika nawilżają-

skórka oraz istotnego zaburzenia struktury i funkcji ochron-

cego w naskórku. Wzajemne oddziaływanie enzymów

nej skóry jako naturalnej bariery. W konsekwencji powsta-

i produktów powstających na skutek ich działania utrudnia

łych uszkodzeń niejednokrotnie dochodzi do nadkażeń bak-

ocenę przyczyn tego zjawiska w AZS.

teryjnych i grzybiczych.

Dobranie najlepszego preparatu zajmuje w wypadku

Niemowlęta, będące w grupie wysokiego ryzyka rozwi-

małych dzieci dużo więcej czasu niż u osób dorosłych. Wy-

nięcia alergii, powinny być objęte profilaktyką pierwotną

nika to z faktu, że to zwykle pacjenci samodzielnie wskazują,

przed wystąpieniem pierwszych objawów atopowego zapa-

na podstawie kilkutygodniowych doświadczeń, jakie produk-

lenia skóry, nie później niż do 6 miesiąca życia. Zaliczają się

ty przyczyniają się do najszybszej poprawy stanu skóry i ustą-

do niej karmienie piersią do 6 miesiąca życia, zakaz palenia

pienia objawów choroby.

tytoniu przez matkę w okresie ciąży, wyeliminowanie aler-

Skóra atopowa wymaga delikatnej higieny i oczyszczania.

genów powietrznopochodnych, stosowanie probiotyków

Zalecana jest krótka, 5-minutowa kąpiel (w przypadku nie-
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mowląt 3 razy na dobę, a u dorosłych 1-2 razy dziennie)
w letniej wodzie z dodatkiem olejków zmiękczających wodę. Oleista warstwa nawilża również skórę i zapobiega
ucieczce wody z naskórka. Po delikatnym osuszeniu wskazana jest aplikacja emolientu na jeszcze wilgotną skórę, jednak
unikając tarcia naskórka. Krótkie kąpiele w środkach myjących o odpowiednim pH (pH 5-6) oraz niemal natychmiastowa aplikacja emolientów tuż po osuszeniu skóry (odtwarzanie
uszkodzonej bariery skórno-naskórkowej) wydają się kluczowe zarówno w okresach zaostrzeń, jak i remisji choroby.
Glikokortykosteroidy w skojarzeniu z emolientami stanowią leczenie pierwszego rzutu w AZS. Emolienty stosowane w fazie zaostrzeń wspomagają leczenie GKS, skracając
czas leczenia oraz redukując potrzebną dawkę.
Podsumowanie
Emolienty poprzez redukcję wytwarzania mediatorów
prozapalnych działają przeciwzapalnie oraz przeciwświądowo. Ponadto przywracają niskie pH skóry, co zmniejsza
możliwość kolonizacji skóry przez bakterie i grzyby, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie bariery skórno-naskórkowej. Bariera ta pełni funkcję ochronną przed wniknięciem
i działaniem alergenów oraz czynników zaostrzających AZS.
Terapia chorych z atopowym zapaleniem skóry wymaga zarówno indywidualnego doboru leczenia, jak i wdrożenia
prawidłowego postępowania pielęgnacyjnego i profilaktycznego. Edukacja rodziców opiekujących się dziećmi z atopowym zapaleniem skóry jest istotnym elementem terapii i powinna być połączona ze stałymi wizytami w poradni dermatologicznej. Pozwala to na wypracowanie wspólnego planu
działania rodziców i lekarza oraz monitorowanie przebiegu
choroby, a także poprawienie skuteczności leczenia.
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Praktyka samoleczenia hepatoprotekcyjnego
pacjentów na przykładzie
stosowania Essentiale –
ocena skuteczności i zadowolenia z terapii
The practice of self-medication hepatoprotective treatment of patients on the example of the use of
Essentiale – estimation of the effectiveness and satisfaction with the therapy
Summary
Patient non-compliance is one of the major clinical problems. The main aim of the study was to describe the practice of self-medication
patients and the estimation of the effectiveness and satisfaction of patients with hepatoprotective treatment on the example of Essentiale.
The results of the questionnaire studies indicated the need for health education of patients in the field of the proper use of phospholipids, both
by people purchasing the drug themselves and those taking them for medical indications.
Keywords: patient nonadherence, hepatoprotective drugs, patient self-medication
Słowa kluczowe: nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, leki hepatoprotekcyjne, samoleczenie pacjentów

Niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych przez

m.in. dzięki odpowiedniej diagnostyce, opiece lekarskiej

pacjenta stanowi jeden z głównych problemów klinicznych.

oraz dostępności wielu leków i suplementów diety w apte-

Celem przeprowadzonego badania było opisanie praktyki

kach. Jednakże celem uzyskania odpowiednich efektów te-

samoleczenia pacjentów oraz ocena skuteczności i zadowo-

rapeutycznych konieczne jest przestrzeganie zaleceń przyj-

lenia pacjentów z leczenia hepatoprotekcyjnego na przykła-

mowania leków. W przypadku pacjentów zastosowanie się

dzie Essentiale. Wyniki badań ankietowych wskazały na ko-

do zaleceń farmakoterapeutycznych może odbywać się na

nieczność edukacji zdrowotnej pacjentów w zakresie prawi-

zasadach pełnego podporządkowania tym zaleceniom

dłowego stosowania fosfolipidów, zarówno przez osoby

(compliance) i pewnego zaangażowania i akceptacji sposobu

samodzielnie nabywające lek, jak i te przyjmujące je ze wska-

leczenia wynikającego ze współpracy pacjenta z lekarzem

zań lekarskich.

(adherence) lub też współdecydowania o wyborze opcji terapeutycznej (concordance)[1-2].

Wprowadzenie

Do ochrony wątroby przed szkodliwym wpływem różnych czynników zewnętrznych osoba zgłaszająca się do ap-

Wraz z nadejściem XXI wieku przytaczane często jest

teki ma do wyboru wiele preparatów hepatoprotekcyjnych

stwierdzenie, że to czas chorób przewlekłych, zwanych

wydawanych bez recepty (over the counter, OTC), których

często cywilizacyjnymi. Pacjenci, którzy jeszcze ponad pół

zadaniem jest regeneracja tkanki i komórek wątroby. Wśród

wieku temu ciężko przechodzili ostre stany zapalne wątro-

tych preparatów jednymi z częściej wybieranych są prepara-

by, dziś żyją w stosunkowo komfortowych warunkach,

ty zawierające fosfolipidy, które wbudowując się w błonę
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hepatocytów, nie tylko przyśpieszają proces regeneracji wą-

diagnostyczne lub terapeutyczne, nie były realizowane do-

troby, ale również hamują jej włóknienie. Fosfolipidy stoso-

datkowe konsultacje specjalistyczne ani wizyty u lekarzy. Ba-

wane są również w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej

danie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefo-

choroby wątroby (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)[3].

nicznych przy użyciu techniki Computer Assisted Telephone

Do czynników ryzyka sprzyjających jej powstawaniu zalicza-

Interview (CATI). Firma PEX PharmaSequence skontakto-

ne są otyłość (szczególnie otyłość trzewna), cukrzyca typu 2,

wała się z pacjentami stosującymi lek Essentiale i przeprowa-

zespół metaboliczny, insulinooporność oraz zwiększone stę-

dziła z nimi wywiady telefoniczne. Dane dotyczące respon-

żenie lipidów we krwi[4-5]. Ponadto znaczący wpływ na jej

dentów były zbierane od września 2019 do lutego 2020 r.

pojawianie się wywiera dieta wysokotłuszczowa, wysoko-

z zachowaniem anonimowości, bez możliwości zidentyfiko-

węglowodanowa oraz mała aktywność fizyczna. NAFLD

wania konkretnych osób. Respondent w aptece podpisywał

stanowić może, zwłaszcza w okresie pandemii, poważny

zgodę na przeprowadzenie badania oraz przetwarzanie da-

globalny problem, który może dotyczyć około 8 mln ludzi

nych osobowych. Realizacja projektu była objęta procedurą

w Polsce spełniających kryteria zespołu metabolicznego. Co

monitorowania i zgłaszania informacji o bezpieczeństwie sto-

więcej, większość przypadków stłuszczenia wątroby prze-

sowania leku Essentiale Forte, Essentiale Max, Essentiale Vital.

biega bezobjawowo lub z niesprecyzowanymi objawami

Wywiad ankietowy obejmował szeroki przedział wieko-

(tj. zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego,

wy (najwięcej osób pomiędzy 30 i 70 rokiem życia), ze zróż-

ogólne osłabienie). Niektórzy z pacjentów łączą ból wątro-

nicowaną masą ciała i różnym stopniem otyłości (średnie wy-

by i uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu z nasileniem ob-

liczone BMI 26). Wśród ankietowanych kobiety stanowiły

jawów chorobowych i trudno im niekiedy wytłumaczyć, że

59%, a mężczyźni 41%. Osoby o wykształceniu wyższym

choroba może ulegać rozwojowi w przypadku braku odczu-

lub średnim częściej wykazywały stosowanie samoleczenia

wania bólu. Niewłaściwy sposób dawkowania leku lub za-

niż osoby o wykształceniu niższym, a zdecydowana więk-

przestanie jego przyjmowania objawiać się może brakiem

szość (314 osób, średnia wieku 47 lat) samodzielnie wybie-

pożądanego efektu terapeutycznego. NAFLD nieodpowie-

rała Essentiale w porównaniu z grupą osób (86, średnia wie-

dnio leczone może prowadzić do niealkoholowego stłu-

ku 54 lata) nabywających lek w związku z diagnozą lekarską.

szczeniowego zapalenia wątroby (NASH), które charakteryzuje się reakcją zapalno-martwiczą i uszkodzeniem komórek

Próba badawcza pacjentów

wątrobowych (co stanowi podłoże dla włóknienia wątroby).
Dotyczy to ok. 10-15% chorych z NAFLD. NASH jest cho-

Dobór pacjentów stosujących lek Essentiale do udziału

robą utajoną, która przy braku leczenia czynników ryzyka

w badaniu był dwustopniowy. Pierwszy wywiad przeprowa-

metabolicznego prowadzi do marskości i raka pierwotnego

dzono z 400 użytkownikami Essentiale, a drugi z 96 użyt-

wątroby. Ujawnia się ona najczęściej w przypadku infekcji

kownikami leku. W pierwszym etapie do badania zaproszo-

bakteryjnej, nawet drobnego zabiegu chirurgicznego lub

no 97 farmaceutów z aptek otwartych umiejscowionych

działań niepożądanych innych przyjmowanych leków. War-

w miastach wojewódzkich. Wybrano apteki charakteryzują-

to zaznaczyć, że nawet u około 1% dorosłych mieszkańców

ce się wysoką liczbą pacjentów kupujących leki z grupy ob-

Europy rozwija się marskość wątroby na podłożu NASH,

jętej badaniem, umożliwiającą realizację badania. W drugim

a w niektórych przypadkach może wymagać nawet leczenia

etapie każdy farmaceuta uczestniczący w badaniu informo-

transplantacyjnego[6-9].

wał o możliwości wzięcia udziału w projekcie (wywiadzie

Materiał i metody

z trzech leków hepatoprotekcyjnych: Essentiale, Hepatil lub

ankietowym) kolejne osoby kupujące w aptece jeden
Sylimarol (wszystkie zaproszone osoby były informowane,
Metodę badawczą stanowił wywiad ankietowy z osoba-

że badanie zostanie przeprowadzone tylko z częścią z nich).

mi (n=400), które stosowały lek Essentiale co najmniej od

Kryteria włączenia respondentów do badania obejmowały

miesiąca. Pacjenci odpowiadali na pytania kwestionariusza,

zakup dowolnego produktu Essentiale (niezależnie od powo-

przy użyciu którego zebrano deklaracje dotyczące powo-

du stosowania) w okresie realizacji badania, zakup leku dla

dów zastosowania leku, oceny nasilenia objawów przed za-

siebie, zakup leku bez udziału rekomendacji farmaceuty,

stosowaniem leku, oceny zadowolenia z łagodzenia obja-

w wieku >18 lat. Kryterium wykluczenia w przypadku kobiet

wów po 1 miesiącu i po 3 miesiącach stosowania leku. Pod-

była ciąża. Badanie opisane w artykule było przeprowadzone

czas badania nie były prowadzone dodatkowe interwencje

przez firmę PEX PharmaSequence na zlecenie firmy Sanofi.
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Pacjenci spełniający powyższe kryteria byli zapraszani do
badania zgodnie z kolejnością wizyt w aptece. Pierwszy wy-

danych. Analizę przeprowadziła firma PEX PharmaSequence, obliczenia wykonywano w programie SPSS 24.

wiad ankietowy prowadzono po 1 miesiącu od zakupu leku
lub od razu, jeśli w momencie zakupu lek był już stosowany

Wyniki badań ankietowych

przez pacjenta od minimum 1 miesiąca. Zakładanym celem
pierwszego etapu badania była ocena przez użytkowników

Wyniki badania wykazały, że diagnoza lekarska często

skuteczności leku Essentiale i satysfakcji z leczenia po 1 mie-

jest źródłem wyboru leku przez pacjenta w samoleczeniu

siącu stosowania leku. Większość pacjentów stosowała jed-

hepatoprotekcyjnym. Niemal co czwarty użytkownik Essen-

nak lek już ponad miesiąc w momencie zakupu, zdarzyli się

tiale (23%) przyjmuje go w związku ze schorzeniem zdia-

też pacjenci, którzy zakończyli terapię przed upływem

gnozowanym przez lekarza. Jedynie 8% pacjentów stosują-

1 miesiąca. Drugi wywiad prowadzono z pacjentami, którzy

cych Essentiale samodzielnie ma pełną świadomość, że zdia-

w pierwszym wywiadzie stosowali lek Essentiale krócej niż

gnozowano u nich stłuszczenie wątroby. Ankietowani,

3 miesiące i zadeklarowali dalsze stosowanie leku. Celem

którym lekarz zalecił przyjmowanie Essentiale, potwierdzili,

drugiego etapu było uzyskanie informacji na temat oceny

że przyczyną jego przyjmowania jest w 35% stłuszczenie

skuteczności leku Essentiale i satysfakcji z leczenia po 3 mie-

wątroby, ale aż 15% nie pamięta lub nie potrafiło wskazać

siącach stosowania leku w opinii użytkowników. Ze wzglę-

schorzenia, z którego powodu przyjmuje lek.

du na główny cel badania, jakim było opisanie praktyki samo-

Najczęściej wymienianym powodem stosowania leku

leczenia pacjentów, nie wykluczono z próby żadnych pa-

Essentiale w samoleczeniu jest ucisk w prawym nadbrzuszu

cjentów poza osobami, które nie stosowały leku lub

(45% osób). U większości pacjentów, którzy nie wskazali

zadeklarowały dyskontynuację jego stosowania.

w badaniu na żadną z podanych na zamkniętej liście dolegliwości, w związku z którymi stosuje się lek, występowały

Analiza i ważenie danych

czynniki ryzyka chorób wątroby.
Wymieniając te czynniki, ankietowani wskazywali na sto-

Większość wyników przedstawiono jako zmienne katego-

sowanie nieprawidłowej diety (44%), duże ilości innych le-

rialne (nominalne lub porządkowe) przy użyciu rozkładów

ków przepisanych przez lekarza (24%), częste spożywanie

procentowych, podczas gdy średnia arytmetyczna, jako miara

alkoholu (9%) oraz innych używek – kawa, papierosy i na-

tendencji centralnej, została wykorzystana do opisu zmiennych

poje energetyczne (3%). Odpowiadając na to pytanie, aż

ciągłych. W przypadku zmiennych ciągłych lub porządkowych

Ryc. 2. Porównanie wielkoœci dawkowania przez ankietowanych
dwóch preparatów Essentiale

zastosowano test Kruskala-Wallisa, test U Manna-Whitneya lub
Wilcoxona, aby ocenić istotność statystyczną różnic wyników

Liczba kapsu³ek leku Essentiale Forte i czêstoœæ przyjmowania
Pokazano % respondentów, n=361, tylko osoby stosuj¹ce Essentiale Forte

uzyskanych w podgrupach lub różnice między zmiennymi
w całej grupie. Zmienne kategorialne porównano za pomocą
testu chi-kwadrat. Przy określaniu istotności statystycznej przyjęto poziom istotności p<0,05 (poziom ufności 0,95).
Strukturę próby ze względu na rozkład regionalny skorygowano, wykorzystując standardową procedurę ważenia
Ryc. 1. Procent osób przyjmuj¹cych konkretne wielkoœci dobowych
dawek leku Essentiale (w dniu jego przyjmowania).
Pokazano % respondentów (n=400)

Liczba kapsu³ek leku Essentiale Max i czêstoœæ przyjmowania
Pokazano % respondentów, n=38, tylko osoby stosuj¹ce Essentiale Max
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33% pacjentów nie wskazało żadnego z wymienionych
czynników ryzyka.

dłowym przyjmowaniu. Essentiale Forte w dawce 300 mg
zalecany jest w dawkowaniu 3 razy dziennie po 2 kapsułki,

Budujący jest jednak fakt, że osoby sięgające po Essentiale

natomiast Essentiale Max w dawce 600 mg należy przyjmo-

w związku z diagnozą lekarską stosowały preparat częściej

wać 3 razy po 1 kapsułce. Ponadto badania wskazują, że po-

(88% codziennie) w porównaniu z respondentami samodziel-

nad 1/3 pacjentów (37%) zażywających Essentiale Forte

nie wybierającymi ten lek hepatoprotekcyjny (77% codzien-

ograniczała się do 1 kapsułki, natomiast 34% osób samole-

nie). Jednak z drugiej strony, tylko 5% ankietowanych stoso-

czących się zażywała tylko dwie kapsułki na dobę (Ryc. 2).

wało prawidłową, zalecaną w terapii fosfolipidami dobową

Uwzględniając czas stosowanej terapii, osoby stosujące

dawkę 1800 mg (Ryc. 1). Warto zaznaczyć, że aplikowane do-

Essentiale w związku ze wskazaniem lekarskim częściej

bowe dawki nie różniły się istotnie pomiędzy grupami osób,

przyjmowały preparat przez okres powyżej 3 miesięcy

które stosowały lek na schorzenie zdiagnozowane przez leka-

w porównaniu z osobami samodzielnie nabywającymi lek

rza, od grupy samodzielnie nabywających preparat, co więcej,

w aptece. Nawet 16% osób sięgających po lek z zaleceń le-

różnic tego typu nie zaobserwowano również w grupach

karskich przyjmowało go dłużej niż rok, a tylko przez 7%

osób, którym lek przy pierwszym zakupie zarekomendował

osób samodzielnie wybierających lek był zażywany w tak

lekarz lub farmaceuta w porównaniu do pozostałych.

długim czasie. Najczęściej wybieranym okresem terapii pre-

Wśród ankietowanych większość osób (90%, 361 re-

paratami Essentiale przez obie grupy pacjentów był okres od

spondentów) stosujących w samoleczeniu fosfolipidy przyj-

3 do 6 miesięcy – z zamiarem dalszej kontynuacji leczenia

mowała produkt Essentiale Forte, natomiast produkt Essen-

(Ryc. 3). Analizując odpowiedzi wszystkich respondentów,

tiale Max był wybierany przez niecałe 10% osób. Jednakże

warto zwrócić uwagę na czas zaprzestania terapii Essentiale,

w rekomendowanej przez charakterystykę produktu leczni-

który dla 8% respondentów wynosił 3-6 miesięcy, dla 17%

czego (ChPL) dawce dobowej (1800 mg) preparat był sto-

pomiędzy 1 a 3 miesiące terapii, a 9% ankietowanych koń-

sowany przez 21% ankietowanych przyjmujących Essentia-

czyła leczenie przed upływem miesiąca.

le Max, natomiast jedynie 2,7% osób stosujących Essentiale

Zaprzestanie kontynuacji terapii Essentiale (dotyczyło to

Forte aplikowało zalecaną dawkę. Przyczyn takiej sytuacji

146 osób, które w I lub w II wywiadzie o tym poinformo-

można dopatrywać się m.in. w zalecanym w ChPL sposobie

wały) najczęściej respondenci tłumaczyli ustąpieniem obja-

dawkowania. Częstsze dawkowanie leku (3 razy dziennie

wów lub brakiem odczuwanej potrzeby dalszego stosowa-

po 2 kapsułki) czy też konieczność aplikacji preparatu dokła-

nia (ponad 90%), natomiast tylko dla kilku procent ankieto-

dnie według wskazań może być przeszkodą w jego prawi-

wanych powodem zaprzestania kuracji była cena leku.

Ryc. 3. Czas leczenia lekiem Essentiale wyra¿any w % respondentów (n=400)
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Nieliczne osoby wskazywały również na konieczność zmiany

jest prawidłowe przestrzeganie zaleceń przyjmowania le-

leku lub pojawiające się ewentualne działania niepożądane.

ków, zgodnych z ChPL. Brak właściwego ich przestrzegania
przez pacjentów w skali globalnej został uznany przez Świa-

Ocena samoleczenia przez pacjentów

tową Organizację Zdrowia za jeden z podstawowych czynników, które wykazują wpływ na niezadawalające efekty le-

Przeprowadzony sondaż dostarczył też dowodów na

czenia bądź ich brak[2].

zmniejszenie najczęstszego objawu wątrobowego (ucisku

Przyczyny nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów

w prawym nadbrzuszu) po 3 miesiącach stosowania leku

stosujących terapię lekami hepatoprotekcyjnymi mogą być

Essentiale. Taką deklarację (w odpowiedziach) złożyli wszyscy

różne, najczęściej są jednak zależne od samej osoby przyj-

(n=111), którzy stosowali lek minimum 3 miesiące. Natomiast

mującej leki i stosunkowo szybkiego (nawet po miesiącu sto-

wśród osób, które stosowały Essentiale minimum 1 miesiąc

sowania) ustąpienia objawów chorobowych (ucisku w pra-

(n=146), 81% ankietowanych potwierdziło, że główna przy-

wym nadbrzuszu). Warunki socjalno-ekonomiczne, zmiana

czyna sięgnięcia po lek ustąpiła w stopniu mocnym (34%) lub

zapisanych przez lekarza leków czy pojawiające się ewentu-

umiarkowanym (47%). Zaobserwowany przez osoby przyj-

alne działania niepożądane stanowią nieznaczny procent

mujące Essentiale efekt zmniejszenia najbardziej uciążliwego

wśród przyczyn zaprzestania kuracji. Niekiedy to jednak le-

objawu po 1 miesiącu stosowania Essentiale nie różnił się w za-

karz ordynujący czy farmaceuta wydający lek powinien

leżności od zażywanej dobowej dawki leku.

zwrócić uwagę na tryb życia i pracy pacjenta. Osoby, które

Podsumowując przeprowadzony sondaż, ankietowani

dużo podróżują, są aktywne zawodowo, częściej mają pro-

stwierdzili, że ich doświadczenie ze stosowaniem Essentiale

blemy z regularnym zażywaniem leków. Poza tym osoby sa-

jest dobre lub bardzo dobre (100% respondentów), a 96%

motne, pozbawione wsparcia bliskich, wykazywać mogą

pacjentów deklaruje zadowolenie na poziomie dobrym lub

niższy stopień przestrzegania zaleceń. Podobnie pacjenci sła-

bardzo dobrym z łagodzenia objawów, z powodu których

bo zorganizowani, z zaburzeniami pamięci, zaburzeniami

sięgnęli po lek. Przeprowadzone ankiety dowiodły, że naj-

psychicznymi, częściej pomijają dawki leków niż chorzy bar-

wyższe oceny zadowolenia z efektów leczenia istotnie czę-

dziej zdyscyplinowani[1].

ściej wskazywali pacjenci stosujący dawkę zgodną z zalece-

Bardzo ważne są również przyczyny zależne od specyfi-

niami zawartymi w ChPL (Ryc. 4).

ki leku i jego dawkowania. Efektywne leczenie hepatoprotekcyjne często może być związane z koniecznością przyj-

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez

mowania kilku kapsułek na dobę, co może w pewnym stop-

pacjentów

niu zniechęcić osobę zażywającą lek do kontynuowania
długotrwałej terapii lub do przestrzegania zaleceń terapeu-

Wyniki ankiet potwierdziły, że kluczem do sukcesu oce-

tycznych związanych z prawidłowym dawkowaniem. Zjawi-

ny samoleczenia pacjentów na przykładzie leku Essentiale

sko wzrostu prawdopodobieństwa nieregularnego przyjmo-

Ryc. 4. Zadowolenie ankietowanych z ³agodzenia objawów przez Essentiale ze wzglêdu na stosowan¹ dawkê. Przedstawiono % odpowiedzi
(n=418) udzielonych przez 400 respondentów

300 mg (n=129)

30%

65%

5%
30%

600 mg (n=147)

62%

6%
3%
24%

900 mg (n=94)
1200 mg (n=27)

72%

4%
1%
24%

69%

7%

1800 mg (n=19)
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wania leków może narastać w przypadku, kiedy konieczne
staje się przyjmowanie kilku różnych preparatów.

oceny zadowolenia z efektów leczenia istotnie częściej
wskazywali pacjenci stosujący dawkę zgodną z zaleceniami
zawartymi w ChPL.

Wnioski i podsumowanie
Leczenie NAFLD stanowi w ostatnich latach coraz większy problem nie tylko ze względu na wzrost zachorowalności, ale również z uwagi na możliwe konsekwencje kliniczne.
Poprawa przestrzegania zaleceń przez osoby przyjmujące

Piśmiennictwo:
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Etorykoksyb – nowa bezpieczniejsza
i skuteczniejsza alternatywa w terapii bólu
w przebiegu chorób reumatycznych
Etoricoxib – a recently emergent safer and more effective alternative in the therapy of pain related to
rheumatoid disease
Summary
Etoricoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, a selective cyclooxygenase COX-2 inhibitor. Doses of up to 150 mg daily produce
dose-dependent inhibition of COX-2 with no effect on COX-1. Etoricoxib does not inhibit gastric prostaglandins; neither does it affect platelet
function. It has shown anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effects. Etoricoxib is used to treat osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
ankylosing spondylitis and to relieve pain and inflammation in the acute phase of gout. It has also been effective in the short-term treatment
of moderate pain after dental surgery.
Keywords: etoricoxib, NSAIDs, pain, spondyloarthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout, low back pain (LBP)
Słowa kluczowe: etorykoksyb, NLPZ, ból, spondyloartropatia, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, dna
moczanowa, ból dolnego odcinka kręgosłupa

Etorykoksyb należy do grupy niesteroidowych leków

Cyklooksygenaza, nosząca również nazwę syntazy pro-

przeciwzapalnych. Jest wybiórczym inhibitorem cyklo-

staglandyny H, jest kluczowym enzymem regulującym ka-

oksygenazy 2 (COX-2). W dawkach do 150 mg/dobę po-

skadę kwasu arachidonowego, w której powstają prosta-

woduje zależne od dawki hamowanie COX-2, pozostając

glandyny, prostacykliny i tromboksany. U ludzi wyróżnia się

bez wpływu na COX-1. Nie hamuje prostaglandyn w żo-

dwie izoformy homologiczne w 60% w zakresie sekwencji

łądku i nie wpływa na czynność płytek krwi. Lek wykazuje

aminokwasowej: COX-1 i COX-2[1-3]. Produkt alternatyw-

działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgo-

nego składania pierwotnego transkryptu genu COX-1 na-

rączkowe. Etorykoksyb znalazł zastosowanie w terapii

zwano COX-3. Ten rodzaj białka został odnaleziony w ko-

choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego za-

rze mózgowej, sercu i mięśniach.

palenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów krę-

Tabela 1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

gosłupa, bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej
hamuj¹ce preferencyjnie
COX-1

fazie dny moczanowej, a także w krótkotrwałym leczeniu
bólu o umiarkowanym nasileniu po stomatologicznych zabiegach chirurgicznych.

NLPZ
I generacji

hamuj¹ce jednakowo
COX-1 i COX-2

Wstęp
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) dzieli się
na 3 grupy – w zależności od wpływu działania na cyklooksygenazę 1 i 2.
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❑ kwas acetylosalicylowy
❑ indometacyna
❑ ketoprofen
❑
❑
❑
❑

diklofenak
ibuprofen
naproksen
nabumeton

NLPZ
II generacji

hamuj¹ce przede wszyst❑ meloksykam
kim COX-2 (w mniejszym
❑ nimesulid
stopniu COX-1)

NLPZ
III generacji

wybiórczo hamuj¹ce
COX-2, g³ównie koksyby
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Wśród 2 izoform cyklooksygenazy wyróżnia się obecną

COX-2 zlokalizowany jest na chromosomie 1 (1q25.2-25.3)

stale w organizmie COX-1 i wyzwalaną w toku procesu za-

i składa się z 10 eksonów. Koduje on mRNA o wielkości 4,5 kb.

palnego COX-2. Blokowanie pierwszej może prowadzić do

Dojrzałe białko COX-2 powstające w wyniku posttranslacyj-

wystąpienia objawów niepożądanych ze strony układu pokar-

nej modyfikacji (polegającej w głównej mierze na glikolizacji)

mowego, hamowanie drugiej ma istotne znaczenie kliniczne.

ma masę 75-80 kDa[8,9].

COX-1 podlega stałej ekspresji prawie we wszystkich
tkankach, odpowiadając za utrzymanie homeostazy poprzez

Charakterystyka farmakologiczna etorykoksybu

cytoprotekcję błon śluzowych, utrzymanie prawidłowego
przepływu nerkowego oraz oddziaływanie na agregację

Etorykoksyb należy do wybiórczych inhibitorów cyklo-

. COX-2 jest izoformą indukowaną

oksygenazy 2 (COX-2). W dawkach do 150 mg/dobę po-

wytwarzaną pod wpływem mitogenów i cytokin prozapal-

woduje zależne od dawki hamowanie COX-2, pozostając

nych, takich jak interferony, czynnik martwicy nowotworów

bez wpływu na COX-1. Nie hamuje prostaglandyn w żołąd-

(TNF-a), IL-1b, IL-2, epidermalny czynnik wzrostowy

ku i nie wpływa na czynność płytek krwi. Lek wykazuje dzia-

(EGF), płytkowy czynnik wzrostowy (PDGF), transformują-

łanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

cy czynnik wzrostowy (TGF-a)[7] i benzopireny zawarte

Etorykoksyb po podaniu doustnym wchłania się dobrze –

w dymie tytoniowym . Ponadto gen kodujący COX-2,

całkowita dostępność biologiczna wynosi 100%. Należy

w przeciwieństwie do genu kodującego COX-1, zawiera

podkreślić, że przy podaniu etorykoksybu na czczo w daw-

krwinek płytkowych

[1,4-6]

[8,9]

sekwencję TATA box umożliwiającą przyłączanie wielu

ce 120 mg/d tmax wynosi 1 godzinę, a pokarm nie wpływa

czynników transkrypcyjnych, takich jak czynnik jądrowy kb

istotnie na wchłanianie. Lek w 92% wiąże się z białkami oso-

(NF-kb) i/lub czynnik jądrowy dla ekspresji interleukiny

cza, metabolizowany jest w wątrobie z udziałem cytochro-

6 (NF-IL-6). Ekspresję COX-2 hamują natomiast glikokorty-

mu P450. Metabolity nie wykazują lub wykazują nieznaczne

kosteroidy i interleukiny 4, 10 i 13

.

działanie hamujące COX-2, nie wpływają natomiast na

[7-9]

COX-2 odgrywa rolę w patofizjologii procesu zapalne-

COX-1. Wydalanie następuje głównie z moczem (70%)

go, gorączki, bólu[4,10-12], choroby Alzheimera[13-15] i nowotwo-

i kałem (20%)[21]. Nie jest konieczne dostosowanie dawki le-

. W warunkach fizjologicznych ekspresję tego białka

ku u pacjentów w podeszłym wieku[22]. W badaniach u ludzi

rów

[16-20]

wykazuje się w ośrodkowym układzie nerwowym, oku,

wykazano, że etorykoksyb przechodzi do płynu mózgowo-

przewodzie pokarmowym i śródbłonku naczyń[4,8,9]. Gen

-rdzeniowego, hamuje syntezę prostaglandyn na poziomie

Ryc 1. Kaskada kwasu arachidonowego wed³ug[1]
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rdzeniowym i tym samym może hamować hiperalgezję

rykoksybem korelowało z jego dawką i okresem terapii[28].

ośrodkową, co ma znaczenie zarówno w bólu ostrym, jak

W wielu badaniach wykazano podobny profil bezpieczeń-

i przewlekłym[23,24].

stwa kardiologicznego etorykoksybu w porównaniu z inny-

Każdy lek z grupy koksybów (rofekoksyb, waldekoksyb,

mi NLPZ[29-31]. De Vecchis i wsp. na podstawie metaanalizy

celekoksyb, etorykoksyb, lumirakoksyb) ma różne parame-

stwierdzili, że częstość poważnych zdarzeń sercowo-naczy-

try farmakokinetyczne i farmakodynamiczne odpowiadające

niowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową i RZS le-

za różną aktywność biologiczną, skuteczność kliniczną i pro-

czonych etorykoksybem była porównywalna z placebo i na-

fil bezpieczeństwa. Istotny wpływ na powyższe ma także bu-

proksenem[32]. Istotny wydaje się fakt, że etorykoksyb

dowa tej grupy leków, np. etorykoksyb zawiera grupę sulfo-

w znacznie mniejszym stopniu zakłócał kardioprotekcyjne

nylową, a celekoksyb i waldekoksyb sulfonamidową odpo-

COX-1-zależne działanie przeciwpłytkowe mniejszych da-

wiedzialną za wiele reakcji alergicznych[25].

wek aspiryny w badaniach in vitro[33].

Bezpieczeństwo etorykoksybu dotyczące jego wpływu

Agrawal i wsp. wykazali, że przewlekła choroba nerek

na przewód pokarmowy badane było w randomizowanych

ma mały wpływ na farmakokinetykę etorykoksybu, co nie

badaniach klinicznych EDGE (7111 chorych z chorobą zwyro-

wymaga dostosowywania dawki[34]. Curtis i wsp. obserwo-

dnieniową leczonych 90 mg etorykoksybu na dobę vs 150 mg

wali jednak, że etorykoksyb, podobnie jak inne NLPZ, w za-

diklofenaku na dobę przez średnio 9,1 miesięcy), EDGE II

leżności od dawki może powodować pogorszenie funkcji

(4086 chorych z RZS leczonych 90 mg etorykoksybu na do-

nerek, a w związku z tym i z zaleceniami Europejskiej Agen-

bę vs 150 mg diklofenaku na dobę przez średnio 19,2 mie-

cji Leków stosowanie leku u chorych z klirensem kreatyniny

sięcy) i MEDAL (17 804 chorych z chorobą zwyrodnienio-

<30 ml/min jest przeciwwskazane. Etorykoksyb związany

wą stawów leczonych 60 mg lub 90 mg etorykoksybu na

jest z mniejszym ryzykiem występowania działań niepożąda-

dobę vs 150 mg diklofenaku na dobę przez średnio 20,3

nych dotyczącym nerek i retencji płynu (nadciśnienie, obrzę-

miesięcy i 5700 z RZS leczonych 90 mg etorykoksybu na

ki kończyn dolnych, przeciążenie układu krążenia, niewydol-

dobę vs 150 mg diklofenaku/dobę przez średnio 20,3 mie-

ność serca) obserwowanych podczas stosowania wszystkich

sięcy). W badaniach tych porównywano etorykoksyb z di-

selektywnych i nieselektywnych NLPZ[35].

klofenakiem. We wszystkich tych badaniach obserwowano

Etorykoksyb znalazł zastosowanie w leczeniu objawo-

istotnie rzadsze przerywanie terapii z powodu działań nie-

wym choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego

pożądanych ze strony przewodu pokarmowego (np. dyspe-

zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów krę-

psja, choroba wrzodowa, ból brzucha) w grupie chorych le-

gosłupa, terapii bólu i objawów stanu zapalnego stawów

czonych etorykoksybem w przeciwieństwie do stosujących

w ostrej fazie dny moczanowej, a także krótkotrwałym le-

diklofenak . Inne badanie oceniające częstość endoskopo-

czeniu bólu o umiarkowanym nasileniu po stomatologicz-

wo rozpoznawanych wrzodów żołądka i dwunastnicy (wiel-

nych zabiegach chirurgicznych[21,22].

[26]

kości ³3 mm) u pacjentów stosujących przez 6-12 tygodni

Spośród innych efektów terapeutycznych etorykoksyb

placebo, etorykoksyb 120 mg/dobę lub ibuprofen 2,4 g/do-

w badaniach eksperymentalnych wykazywał działanie prze-

bę wykazało statystycznie istotne mniejsze ryzyko tego typu

ciwnowotworowe (poprzez hamowanie cytokin, hamowa-

powikłań u leczonych etorykoksybem niż ibuprofenem[27].

nie angiogenezy i indukcję apoptozy) w modelu raka jelita

W badaniu MEDAL obserwowano także istotną statystycz-

grubego oraz raka płuca[36,37], a w ostatnich latach ukazały się

nie mniejszą częstość występowania hepatotoksyczności

także prace eksperymentalne dotyczące możliwego efektu

wśród chorych leczonych etorykoksybem vs diklofenakiem

przeciwdrgawkowego dzięki hamowaniu syntezy prosta-

(przerwanie terapii wykazano u 0,3% pacjentów leczonych

glandyn w ośrodkowym układzie nerwowym[38].

etorykoksybem i 2,7% diklofenakiem)[28].
W prospektywnym wieloośrodkowym badaniu MEDAL

Choroba zwyrodnieniowa stawów

wykazano, że częstość ciężkich zdarzeń niepożądanych dotyczących układu krążenia (zmiany zatorowe, śmierć z po-

Choroba zwyrodnieniowa stawów prowadzi do degra-

wodów sercowo-naczyniowych) była porównywalna w gru-

dacji chrząstki stawowej wskutek działania czynników biolo-

pie chorych z zapaleniami stawów leczonych etorykoksy-

gicznych i mechanicznych. Schorzenie obejmuje warstwę

bem lub diklofenakiem. Podkreślić należy, że uczestnicy

podchrzęstną kości, torebkę stawową i tkanki okołostawo-

badania mieli wiele czynników ryzyka powikłań sercowo-na-

we. W wyniku procesów reparacyjnych dochodzi do two-

czyniowych. Natężenie powikłań związanych z terapią eto-

rzenia wyrośli kostnych na granicy chrzęstno-kostnej (osteo-
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fitów) i ognisk wzmożonej kondensacji nasad kostnych. Do

w porównaniu z naproksenem 500 mg 3 razy/dobę i wyż-

głównych objawów choroby należą: ból i upośledzenie ru-

szą w porównaniu z placebo[47]. Badanie na grupie 617

chomości w stawie, sztywność poranna (do 15 min), trze-

osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych le-

szczenia oraz wtórne zmiany zapalne (np. wysięk) .

czonych 6 tygodni etorykoksybem 5-90 mg/dobę wykazało

[39]

Badania donoszą, że relatywnie bezpieczny i skuteczny

większą skuteczność leku vs placebo w skali WOMAC we-

w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów jest etoryko-

dług oceny pacjentów i lekarzy, przy czym największy efekt

ksyb. Porównanie terapii etorykoksybem 30 mg/dobę z ibu-

osiągano przy dawce 60 mg/dobę[48]. Badanie randomizowa-

profenem 2,4 g/dobę i placebo w tej jednostce chorobowej

ne na 516 osobach z chorobą zwyrodnieniową stawów ko-

wykazało znacznie lepszy efekt przeciwbólowy podczas sto-

lanowych lub biodrowych stosujących przez 6 tygodni eto-

sowania dwóch pierwszych substancji niż placebo, a jedno-

rykoksyb 60 mg/dobę lub diklofenak 150 mg/dobę pokaza-

cześnie wyższą skuteczność etorykoksybu niż ibuprofenu

ło podobną skuteczność obu substancji, jednak co

w terapii bólów nocnych i mniej działań niepożądanych ze

interesujące, etorykoksyb osiągał znacznie szybszy efekt

strony przewodu pokarmowego[40]. Według innych badaczy

przeciwbólowy, a znacząco duża liczba chorych podkreślała

etorykoksyb w dawce 30 mg/dobę miał porównywalny pro-

dobrą lub doskonałą poprawę w ciągu 4 godzin od przyjęcia

fil bezpieczeństwa i skuteczność jak celekoksyb w dawce

jego pierwszej dawki w porównaniu z diklofenakiem[49].

200 mg/dobę oraz lepszy niż placebo u chorych z chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych i biodrowych[41].

Reumatoidalne zapalenie stawów

Analiza gastrologicznych i kardiologicznych zdarzeń niepożądanych w trakcie terapii etorykoksybem 90 mg/dobę lub

Reumatoidalne zapalenie stawów to układowa choroba

diklofenakiem 150 mg/dobę wykazała lepszy profil bezpie-

tkanki łącznej o podłożu immunologicznym i nieznanej etio-

czeństwa w odniesieniu do przewodu pokarmowego

logii. Cechami charakterystycznymi dla tego schorzenia są

pierwszego z leków (9,4/100 pacjentolat dla etorykoksybu

nieswoiste zapalenie symetryczne stawów, zmiany pozasta-

i 19,2/100 pacjentolat dla diklofenaku) i podobny jeśli chodzi

wowe i objawy układowe. W zależności od obecności lub

o ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych (1,25 vs

nieobecności czynnika reumatoidalnego w klasie IgM i/lub

1,15/100 pacjentolat)[42]. W kolejnych badaniach oceniają-

przeciwciał przeciw cytrulinowanym peptydom (ACPA), wy-

cych skuteczność i bezpieczeństwo gastrologiczne rocznego

różniamy serologicznie dodatnią lub ujemną postać RZS[21].

i 190-tygodniowego leczenia etorykoksybem w dawce 30,

W randomizowanym, kontrolowanym, z podwójną

60 lub 90 mg/dobę lub diklofenakiem 150 mg/dobę wyniki

ślepą próbą badaniu klinicznym oceniającym skuteczność

były porównywalne (13,1/14,7 i 13,5% dla etorykoksybu

i tolerancję 12-tygodniowej terapii RZS etorykoksybem

30, 60, 90 mg/dobę vs 22,5% dla diklofenaku), jednak cho-

w porównaniu z placebo i naproksenem u chorych z RZS

rzy częściej odstawiali diklofenak z powodu różnych działań

wykazano większą skuteczność etorykoksybu w dawce

niepożądanych (11,8% dla diklofenaku vs 6,8% dla etoryko-

90 mg/dobę niż placebo lub naproksenu 500 mg 2 razy/do-

ksybu 90 mg/dobę)[43,44]. W analizie 74 randomizowanych

bę. Ponadto etorykoksyb był lepiej tolerowany u pacjentów

badań klinicznych na 58 566 pacjentach i dotyczących tera-

z RZS. Badanie było przeprowadzone na grupie 816 cho-

pii bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów

rych (placebo 323, etorykoksyb 323, naproksen 170),

kolanowych i biodrowych różnymi NLPZ wykazano naj-

w tym leczonych 12 tygodni – 448 (placebo 122, etoryko-

większą skuteczność etorykoksybu w dawce 60 mg/dobę

ksyb 230, naproksen 96). W badaniu oceniano pierwotne

i diklofenaku 150 mg/dobę . Znacznie lepszy efekt prze-

punkty końcowe, tj. stopień aktywności choroby według pa-

ciwbólowy etorykoksybu i poprawę w zakresie ruchomości

cjenta i lekarza, oraz obliczano liczbę obrzękniętych i bole-

stawów w chorobie zwyrodnieniowej stawów w porówna-

snych stawów, a także wtórne punkty końcowe opierające

niu do innych NLPZ, takich jak paracetamol, diklofenak, na-

się na pomiarze: ocenę bólu przez pacjenta, kwestionariusz

[45]

proksen, ibuprofen, celekoksyb i lumirakoksyb, przyniosło

Stanford Health Assessment, odsetek chorych spełniających

kolejne badanie opublikowane w „The Open Rheumatolo-

kryteria ACR 20. Pacjenci otrzymujący etorykoksyb w po-

gy Journal” . 12-tygodniowe randomizowane badanie

równaniu z chorymi stosującymi naproksen spełniali wszyst-

z podwójnie ślepą próbą na grupie 997 osób z chorobą

kie pierwotne punkty końcowe i prawie wszystkie (w tym

zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych wykaza-

ASCR 20) wtórne punkty końcowe. Odsetek pacjentów,

ło podobną skuteczność przeciwbólową i dotyczącą spraw-

którzy uzyskali odpowiedź ACR20, wynosiła kolejno 21%,

ności fizycznej w skali WOMAC etorykoksybu 60 mg/dobę

53% i 39% dla etorykoksybu vs naproksen i placebo[50].

[46]
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W metaanalizie dotyczącej bezpieczeństwa terapii etory-

zowaniu rentgenowskim zmian zapalnych stawów krzyżowo-

koksybem, diklofenakiem, naproksenem i placebo w odnie-

-biodrowych. Charakterystyczne dla chorób z grupy spondy-

sieniu do przewodu pokarmowego u chorych z RZS i cho-

loartropatii jest brak czynnika reumatoidalnego w surowicy

robą zwyrodnieniową stawów wykazano przewagę

krwi, natomiast częste występowanie antygenu HLA[39].

pierwszego leku nad pozostałymi. Okres od ostatnio zasto-

DMARDs to grupa leków mających zastosowanie

sowanej dawki leku do czasu ewentualnych powikłań gastro-

w terapii pierwszego rzutu spondyloartropatii zapalnych,

logicznych wynosił 28 dni. W badaniach stwierdzono, że

a niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią leczenie

etorykoksyb w porównaniu z placebo nie zwiększał ryzyka

uzupełniające[54].

działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego,

Według najnowszych wytycznych ACR z września

natomiast redukował je w porównaniu do naproksenu czy

2019 r. w terapii spondyloartropatii, w tym nieradiograficz-

diklofenaku[51]. W badaniu randomizowanym z podwójnie

nej postaci SpA, należy stosować stale NLPZ, natomiast

ślepą próbą dotyczącym bezpieczeństwa leczenia przez

u osób ze stabilną postacią choroby – „na żądanie”[55]. Uwa-

ok. 19 miesięcy etorykoksybem i diklofenakiem u 4086 cho-

ża się, że wdrożenie do leczenia NLPZ opóźnia progresję

rych z RZS i ze średnią wieku 60,8 lat wykazano mniejsze

zmian strukturalnych w obrębie stawów[56]. Uważa się także,

ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego

że długotrwała terapia NLPZ w spondyloartropatiach może

w pierwszej grupie pacjentów. Etorykoksyb w dawce

redukować

90 mg/dobę w porównaniu do diklofenaku 150 mg/dobę

w przebiegu choroby, natomiast kontynuowanie NLPZ

ryzyko

powikłań

sercowo-naczyniowych

istotnie rzadziej odpowiadał za działania niepożądane ze

u chorych leczonych inhibitorami TNF-a zwiększa skutecz-

strony układu pokarmowego[52].

ność leczenia biologicznego[57,58].

W dwóch randomizowanych badaniach porównywano

W badaniu porównującym roczną terapię etorykoksy-

wpływ etorykoksybu w dawce dobowej 60-120 mg na far-

bem i naproksenem u pacjentów z SpA wykazano wysoką

makokinetykę metotreksatu u 50 chorych na RZS stosują-

skuteczność, dobrą tolerancję i świetny profil bezpieczeń-

cych stabilne dawki metotreksatu 7,5-20 mg. Pacjenci otrzy-

stwa pierwszego leku w dawce 90 mg/dobę[59]. Wysoki efekt

mywali doustnie metotreksat w dobie 0, 7 i 14. W pierw-

przeciwbólowy etorykoksybu stwierdzano także w meta-

szym badaniu chorzy stosowali etorykoksyb 60 mg/dobę

analizie obejmującej 26 badań na 3410 chorych leczonych

w dniach 1-7, a następnie 120 mg/dobę w dniach 8-14.

różnymi NLPZ przez okres 2-12 tygodni oraz w badaniu

W badaniu drugim w takich samych okresach pacjenci otrzy-

wśród pacjentów z SpA opornych na dotychczas stosowane

mywali odpowiednio 90 i 120 mg/dobę. W obu badaniach

leki z grupy NLPZ[60,61]. Wykazano, że etorykoksyb nie wpły-

wykazano brak wpływu etorykoksybu zarówno w dawce

wa na zaostrzenie przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (cho-

60, jak i 90 mg/dobę na stężenie metotreksatu we krwi.

roba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit),

Stwierdzono jednak, że stężenie metotreksatu – ze względu

które to choroby w 5-10% współistnieją ze spondyloartro-

na potencjalną toksyczność – powinno być monitorowane

patiami. Badania donoszą, że częstość występowania działań

w sytuacji, kiedy jest jednocześnie stosowany z etorykoksy-

niepożądanych etorykoksybu w tym aspekcie nie różni się

bem, szczególnie w dawce >90 mg/dobę[53].

statystycznie od placebo[62-64].
Znaczne zmniejszenie bólu w porównaniu z placebo

Spondyloartropatie

obserwowano po 4 godzinach od zastosowania pierwszej
dawki etorykoksybu 90 mg/dobę i drugiej 120 mg/dobę.

Spondyloartropatie, czyli zapalenia stawów z zajęciem

Wyższa skuteczność takiej terapii etorykoksybem była także

stawów kręgosłupa (ZZSK, ŁZS, reaktywne zapalenie sta-

stwierdzana po 52 tygodniach w porównaniu z naprokse-

wów, zapalenia stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń

nem. W analizach post hoc dowiedziono dobrego efektu te-

stawów, SAPHO), to schorzenia, w których dochodzi do

rapeutycznego etorykoksybu i naproksenu u chorych z osio-

zapalenia stawów i tkanek okołokręgosłupowych, stawów

wymi objawami SpA z lub bez objawów zapalenia stawów

obwodowych, przyczepów ścięgnistych oraz zmian zapal-

obwodowych, aczkolwiek pacjenci bez objawów obwodo-

nych w wielu innych układach i narządach. Wśród spondylo-

wych odczuwali większą poprawę w zakresie bólów sta-

artropatii wyróżnia się postać osiową (dominują objawy ze

wów kręgosłupa[65]. Dodatkowo w badaniu na grupie 22

strony kręgosłupa) i obwodową. U chorych z klinicznymi ob-

osób sugerowano, że leczenie etorykoksybem w dawce

jawami spondyloartropatii odróżnia się postać osiową niera-

90 mg/dobę może zmniejszać potrzebę włączenia terapii bio-

diograficzną charakteryzującą się brakiem widocznych w obra-

logicznej u chorych z SpA wcześniej opornych na NLPZ[66].
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Dna moczanowa

Podczas trwającego 12 tygodni badania na grupie 644
pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłu-

Dna moczanowa to zapalenie stawów spowodowane

pa wykazano, że etorykoksyb w dawce 60 lub 90 mg/dobę

krystalizacją moczanu sodu w płynie stawowym, fagocytozą

wykazuje znaczącą redukcję intensywności bólu w porów-

kryształów i powstawaniem ich złogów w tkankach stawo-

naniu z placebo[47].

wych oraz w innych tkankach i narządach[39].

W badaniu na grupie 398 chorych z łagodnym aż do

Analiza 22 badań dotyczących stosowania NLPZ

silnego ostrym bólem po operacjach dentystycznych

w przebiegu ostrego napadu dny moczanowej wykazała, że

stwierdzono, że stosowanie etorykoksybu w dawce

efekt terapeutyczny selektywnych i nieselektywnych inhibi-

120 mg/dobę u ponad 93,4% pacjentów skutkowało za-

torów COX-2 był podobny, jednak zdarzenia niepożądane

uważalnym zmniejszeniem bólu w 0,4 godziny (p<0,001

występowały istotnie rzadziej w grupie selektywnych inhibi-

vs placebo i p<0,05 vs etorykoksyb 60 mg)[71]. Kolejni na-

torów COX[67]. Według naukowców efekt przeciwbólowy

ukowcy wykazali, że pojedyncza dawka etorykoksybu

i przeciwzapalny etorykoksybu w porównaniu do indometa-

120 mg/dobę miała większy efekt analgetyczny w tym

cyny, diklofenaku i naproksenu był lepszy zarówno w ocenie

wskazaniu niż oksykodon 10 mg/acetaminofen 650 mg,

pacjentów, jak i lekarzy, a ponadto zauważalna jest mniejsza

kodeina 60 mg/acetaminofen 600 mg i porównywalną

częstość działań niepożądanych. Ten aspekt jest niezwykle

skuteczność do naproksenu 550 mg[47]. Ostatnie badania

istotny, gdyż większość chorych z dną moczanową ma ze-

na grupie 228 chorych pokazały zmniejszenie bólu po-

spół metaboliczny i inne choroby współistniejące .

równywalne po zastosowaniu pojedynczej dawki etory-

[68]

W dwóch badaniach porównujących skuteczność przeciw-

koksybu 120 mg/dobę lub 1000 mg naproksenu stoso-

bólową etorykoksybu i indometacyny w leczeniu ostrego na-

wanych w ciągu 72 godzin od endoprotezoplastyki stawu

padu dny moczanowej wykazano podobne efekty terapii[69,70].

biodrowego lub kolanowego i większy efekt przeciw-

Ostry ból

7 dniach od operacji[72].

bólo wy eto ry ko ksy bu w po rów na niu z pla ce bo po
W randomizowanym badaniu na grupie 73 kobiet z boEtorykoksyb ma udowodnione działanie w różnych ro-

lesnymi miesiączkami wykazano większy efekt przeciwbólo-

dzajach bólu, w tym bólu dolnego odcinka kręgosłupa, bólu

wy pojedynczej dawki etorykoksybu 120 mg/dobę vs place-

pooperacyjnym oraz miesiączkowym.

bo i porównywalny z naproksenem 550 mg[73].

Tabela 2. Porównanie efektów dzia³ania i zdarzeñ niepo¿¹danych NLPZ
ETORYKOKSYB
przerywanie terapii z powodu dzia³añ niepo¿¹danych ze strony przewodu pokarmowego (np. dyspepsja,
choroba wrzodowa, ból brzucha)

rzadziej ni¿ diklofenak

dzia³ania niepo¿¹dane ze strony przewodu pokarmowego

rzadziej ni¿ ibuprofen i naproksen

koniecznoœæ redukcji dawki w wieku podesz³ym

nie

reakcje alergiczne

< celekoksyb i waldekoksyb

czêstoœæ endoskopowo rozpoznawanych wrzodów ¿o³¹dka i dwunastnicy (wielkoœci ³3 mm) w terapii
6-12 tygodni

£ ibuprofen

hepatotoksycznoœæ

£ diklofenak

czêstoœæ ciê¿kich zdarzeñ niepo¿¹danych dotycz¹cych uk³adu kr¹¿enia (zmiany zatorowe, œmieræ
z powodów sercowo-naczyniowych)

= diklofenak i naproksen

redukcja bólów nocnych

³ ibuprofen

efekt przeciwbólowy i poprawa w zakresie ruchomoœci stawów etorykoksybu w chorobie zwyrodnieniowej ³ paracetamol, diklofenak, ibuprofen,
stawów w porównaniu do innych NLPZ
celekoksyb i lumirakoksyb, naproksen
efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny w przebiegu ostrego napadu dny moczanowej

³ indometacyna, diklofenak i naproksen

czêstoœæ dzia³añ niepo¿¹danych w przebiegu ostrego napadu dny moczanowej

< indometacyna, diklofenak i naproksen

skutecznoœæ leczenia ³agodnego a¿ do silnego ostrego bólu po operacjach dentystycznych oraz bólu po
= naproksen
endoprotezoplastyce stawu biodrowego
efekt przeciwbólowy podczas bolesnego miesi¹czkowania
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Podsumowanie

cinek przewodu pokarmowego i niższą hepatotoksyczność w porównaniu z diklofenakiem. Zwiększone ryzyko

Etorykoksyb należy do grupy niesteroidowych leków

sercowo-naczyniowe w trakcie terapii etorykoksybem

przeciwzapalnych. Etorykoksyb jest wybiórczym inhibito-

i innych NLPZ zależy od dawki leku i długości terapii. Na-

rem cy klo o ksy ge na zy 2 (COX-2). W daw kach do

leży podkreślić, że etorykoksyb w porównaniu z innymi

150 mg/dobę powoduje zależne od dawki hamowanie

lekami z grupy koksybów wymaga krótkiego czasu, aby

COX-2, pozostając bez wpływu na COX-1. Nie hamuje

osiągnąć maksymalne stężenie we krwi (Tmax=1 godzina

prostaglandyn w żołądku i nie wpływa na czynność płytek

vs celekoksyb – 2-3 godziny), co jest niezwykle ważne

krwi. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólo-

w walce z ostrym bólem.
Podsumowując, etorykoksyb jest doskonałą opcją tera-

we i przeciwgorączkowe.
Etorykoksyb w porównaniu z innymi NLPZ wykazuje

peutyczną u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów,

wysoki potencjał przeciwbólowy – wyższy niż celekoksyb

RZS, spondyloartropatiami, dną moczanową i mających

i porównywalny z diklofenakiem. Ponadto etorykoksyb

czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i relatywnie wysokie

ma lepszy profil bezpieczeństwa jeśli chodzi o górny od-

ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego.

Informacje praktyczne
1. Jakie działanie ma etorykoksyb?

❑

reumatoidalne zapalenie stawów

Etorykoksyb należy do wybiórczych inhibitorów cyklo-

❑

spondyloartropatie

oksygenazy 2 (COX-2). W dawkach do 150 mg/dobę po-

❑

stan po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym

woduje zależne od dawki hamowanie COX-2, pozostając

❑

ostra faza dny moczanowej

bez wpływu na COX-1. Nie hamuje prostaglandyn w żołąd-

❑

bóle dolnego odcinka kręgosłupa

ku i nie wpływa na czynność płytek krwi. Lek wykazuje dzia-

❑

bóle miesiączkowe

łanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

❑

bóle pooperacyjne

2. Proszę podać różnice dotyczące bezpieczeństwa leczenia

4. W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów etoryko-

etorykoksybem w porównaniu z diklofenakiem według bada-

ksyb w porównaniu z ibuprofenem jest…:

nia MEDAL oraz uzasadnić ewentualne ryzyko natężenia po-

❑

skuteczniejszy w terapii bólów nocnych

wikłań terapii pierwszego z wyżej wymienionych leków.

❑

bezpieczniejszy w zakresie działań niepożądanych ze

W badaniu MEDAL obserwowano istotną statystycz-

strony przewodu pokarmowego

nie mniejszą częstość występowania hepatotoksyczności
wśród

cho rych

le czo nych

eto ry ko ksy bem

vs

5. Jaka jest przewaga terapii choroby zwyrodnieniowej

diklofenakiem (przerwanie terapii wykazano u 0,3% pa-

stawów etorykoksybem w porównaniu z diklofenakiem?

cjentów leczonych etorykoksybem i 2,7% diklofena-

❑

kiem). Wykazano także porównywalną częstość ciężkich
zda rzeń nie po żą da nych do ty czą cych ukła du krą że nia

ma lepszy profil bezpieczeństwa niż diklofenak dla przewodu pokarmowego

❑

poprawia ruchomość stawów lepiej niż diklofenak

(zmiany zatorowe, śmierć z powodów sercowo-naczyniowych) w grupie chorych z zapaleniami stawów le-

6. W jakich dawkach stosowany jest etorykoksyb?

czonych etorykoksybem lub diklofenakiem. Podkreślić

❑

30, 60, 90, 120 mg

należy, że uczestnicy badania mieli wiele czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Natężenie powikłań

7. Jaki wpływ na chorobę nerek ma etorykoksyb?

związanych z terapią etorykoksybem korelowało z jego

❑

dawką i okresem terapii[28].

przeciwwskazane jest stosowanie leku u chorych z klirensem kreatyniny <30 ml/min

❑

3. Proszę podać wskazania do włączenia terapii etoryko-

terapia związana jest z mniejszym ryzykiem występowania działań niepożądanych dotyczącym nerek i retencji

ksybem.

płynu (nadciśnienie, obrzęki kończyn dolnych, przeciąże-

❑

nie układu krążenia, niewydolność serca)

choroba zwyrodnieniowa stawów
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Test
1. Działanie etorykoksybu obejmuje:

4. W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów etoryko-

A. hamowanie prostaglandyn w błonie śluzowej żołądka

ksyb:

B. hamowanie agregacji płytek krwi

A. jest skuteczniejszy niż ibuprofen w terapii bólów nocnych

C. zależne od dawki blokowanie COX-1

B. jest bezpieczniejszy niż ibuprofen w zakresie działań nie-

D. ograniczanie rozwoju procesu zapalnego w tkankach

pożądanych ze strony przewodu pokarmowego

E. wszystkie odpowiedzi prawidłowe

C. ma lepszy profil bezpieczeństwa niż diklofenak dla prze-

2. Według badania MEDAL etorykoksyb w porównaniu

D. poprawia ruchomość stawów lepiej niż diklofenak

z diklofenakiem cechował się:

E. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

wodu pokarmowego

A. wyższym odsetkiem pacjentów z bólami brzucha
B. częstszym przerywaniem leczenia z powodu działań nie-

5. Etorykoksyb stosowany jest w dawkach:
A. 5, 10, 15 i 20 mg

pożądanych
C. mniejszą hepatotoksycznością

B. 20, 40, 60, 80 mg

D. niższą śmiertelnością na skutek zdarzeń sercowo-naczy-

C. 30, 60, 90, 120 mg
D. 50, 100, 150, 200 mg

niowych
E. częstszym rozpoznawaniem wrzodów dwunastnicy

E. 100, 200, 300, 400 mg

w badaniu endoskopowym
6. Etorykoksyb a choroby nerek
3. Spośród poniższych sytuacji klinicznych etorykoksyb
znajduje zastosowanie w leczeniu:

A. przeciwwskazane jest stosowanie leku u chorych z klirensem kreatyniny <30 ml/min

1. bóle menstruacyjne u 14-letniej dziewczynki
2. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa LS
3. stan po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
4. ostra faza dny moczanowej

B. przeciwwskazane jest stosowanie leku u chorych z klirensem kreatyniny >30 ml/min
C. terapia związana jest z mniejszym ryzykiem występowania działań niepożądanych dotyczącym nerek i retencji

– A. 2, 3

płynu (nadciśnienie, obrzęki kończyn dolnych, przeciąże-

– B. 2, 4

nie układu krążenia, niewydolność serca)

– C. 1, 2, 4

D. poprawne odpowiedzi B i C

– D. 2, 3, 4

E. poprawne odpowiedzi A i C

– E. 1, 2, 3 ,4

Poprawne odpowiedzi
znajdują się za piśmiennictwem (str. 60).
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Amoksycylina z kwasem klawulanowym
w praktyce lekarza rodzinnego
Amoxicillin with clavulanic acid in family physician’s practice
Summary
The article presents diagnostic methods and recommendations for therapy with amoxicillin with clavulanic acid. The methods of differentiating
viral and bacterial infections are presented. Two case reports of patients presenting to their GP with infections requiring initiation of therapy
with amoxicillin / clavulanic acid are also included.
Keywords: amoxicillin with clavulanic acid, respiratory system infections, recommendations, family physician
Słowa kluczowe: amoksycylina z kwasem klawulanowym, infekcje układu oddechowego, rekomendacje, lekarz rodzinny

W artykule zaprezentowano metody diagnostyki oraz
rekomendacje dotyczące terapii z wykorzystaniem amoksy-

silone zalecanie makrolidów nie ma aktualnie uzasadnienia
w dostępnych obserwacjach klinicznych.

cyliny z kwasem klawulanowym. Przedstawiono metody
różnicowania infekcji wirusowych i bakteryjnych. Zamie-

Zapalenie gardła i migdałków

szczono także opisy dwóch przypadków pacjentów zgłaszających się do lekarza rodzinnego z infekcjami wymagającymi

W diagnostyce zapalenia migdałków w celu określenia

rozpoczęcia terapii z wykorzystaniem amoksycyliny z kwa-

obecności Streptococcus pyogenes wykorzystuje się szybkie

sem klawulanowym.

testy z serii Strep A. Powinno się wykonywać je po zastosowaniu oceny według skali Centor/McIssaca, zwłaszcza

Zakażenia układu oddechowego

u dzieci między 3 a 14 r.ż. (u młodszych dzieci, do 3 r.ż.,
bakterie te występują bardzo rzadko). Pozwalają one na wy-

Różnicowanie bakteryjnego i wirusowego (częstszego)

krywanie paciorkowców ropnych z grupy A. Szybkie testy są

zakażenia układu oddechowego umożliwia przede wszyst-

łatwe w zastosowaniu, a wyniki otrzymywane są po kilku mi-

kim badanie podmiotowe i przedmiotowe.

nutach. Badanie polega na pobraniu wymazu z gardła, umie-

Eksperci zwracają uwagę na ważny symptom odróżniający COVID-19 od innych infekcji: zaburzenia węchu

szczeniu paska kontrolnego w testerze i po upływie krótkiego czasu – odczytaniu wyniku.

i smaku. Wprawdzie zaburzenia powonienia wystąpić mo-

Brak antygenu Streptococcus pyogenes w diagnostyce

gą również w przypadku innych infekcji błony śluzowej no-

szybkimi testami u osób dorosłych nie musi być potwierdza-

sa, jednak u zakażonych koronawirusem utrata węchu jest

ne wynikiem posiewu wymazu z gardła, jednak brak tego

zwykle nagła. Osoby te zazwyczaj nie mają zatkanego no-

antygenu u dzieci powinien zostać potwierdzony posiewem

sa ani kataru – większość nadal może swobodnie oddy-

wymazu z gardła, jeżeli czułość zastosowanego testu jest

chać. Inne objawy typowe dla COVID-19 to gorączka, su-

mniejsza niż 90%[1].

chy kaszel, duszności .

Zapalenie gardła lub migdałków wywołane przez Strep-

[2]

Doświadczenia kliniczne uzyskane w ramach pandemii

tococcus pyogenes nie może być rozpoznane tylko na pod-

COVID-19 nie zmieniły rekomendacji w zakresie antybioty-

stawie wywiadu i badania przedmiotowego, ale na podsta-

koterapii zakażeń układu oddechowego. Obserwowane na-

wie wyniku badania mikrobiologicznego.
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• światowy lider produkcji na rynku generycznych antybiotyków 1
• 70 lat doświadczeń w produkcji antybiotyków1

Właśnie

on tak pomaga!

Szeroki zakres mocy i postaci dostosowanych do potrzeb pacjentów
w różnym wieku – od niemowlęctwa do starości 2-6
Amoksycylina z kwasem klawulanowym to połączenie rekomendowane w wybranych bakteryjnych
zakażeniach układu oddechowego w wytycznych NPOA7

Amoksiklav 400 mg+57 mg
– proszek do sporządzania
zawiesiny doustnej2

Amoksiklav Quicktab
500 mg +125 mg, 875 mg +125 mg3-4

Amoksiklav 875 mg+125 mg

– tabletki powlekane oraz granulat do
sporządzania zawiesiny doustnej5-6

• Opakowanie z licznikiem dawek
pozwalające na kontrolę przyjmowania leku

• Jedyna na rynku tabletka rozpuszczalna
w ustach lub w niewielkiej ilości wody 9

• Smak cytrynowo-brzoskwiniowo
-truskawkowy (granulat)

• Smak i zapach (wiśnia) pomagające
zwiększyć compliance u dzieci 8

• Łatwa w połykaniu

• Brak laktozy w składzie

• Smak owoców tropikalnych i słodkich
pomarańczy

• Dostępne w opakowaniu
po 14 saszetek / po 14 i 20 tabletek

• Brak aspartamu i laktozy w składzie
• Dostępne wielkości opakowań:
140 ml, 70 ml, 35 ml, dopasowane
do długości pełnej terapii

• Brak laktozy w składzie
• Dostępne w opakowaniu
po 14 tabletek
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Amoksiklav® Skład: Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (500 mg+125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające
rozpadowi w jamie ustnej: 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu
potasu; Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (875 mg+125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi
w jamie ustnej i granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 1 tabletka/1 saszetka zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu
klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (400 mg+57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg
amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane.
1 tabletka powlekana zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Wskazania: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego,
zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane), pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie
nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się
zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku. Amoksiklav 375 mg: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj.
ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia
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lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Specjalne
ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed leczeniem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny,
cefalosporyny, beta-laktamy. U pacjentów leczonych penicylinami notowano ciężkie, sporadycznie zakończone zgonem reakcje uczuleniowe (w tym reakcję
anafilaktoidalną i ciężkie niepożądane reakcje skórne). Są one bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na penicyliny i z chorobami atopowymi
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Wskazania do wykonania wymazu z gardła lub migdałków

enzae 12-69%, M. catarrhalis 4-42%. Drobnoustroje te nie

w celu identyfikacji Streptococcus pyogenes

wywołują ostrego zapalenia gardła lub migdałków, stąd nie
zaleca się leczenia ich nosicielstwa[1].

Wymaz z gardła w kierunku S. pyogenes powinien być
zlecany, gdy po przeprowadzeniu wywiadu i badania

Wskazania do tonsillektomii

przedmiotowego lekarz stwierdza ³2 punkty według skali
Centora/McIssaca albo wysokie lub średnie ryzyko według

Korzyści z tonsillektomii potencjalnie przeważają nad skut-

Walsha. Skala Centora/McIssaca ma zastosowanie zarówno

kami niepożądanymi i kosztami związanymi z wykonaniem te-

u dorosłych, jak i dzieci, natomiast skala Walsha została zwe-

go zabiegu jedynie u dzieci z ciężkimi postaciami nawracające-

ryfikowana jedynie u dorosłych .

go paciorkowcowego zapalenia gardła lub migdałków. Ciężką

[1]

postać nawracającego paciorkowcowego zapalenia gardła lub
Nosicielstwo drobnoustrojów chorobotwórczych w gardle

migdałków określa się jako 7 epizodów zakażenia w ostatnim
roku lub 5 rocznie w ciągu ostatnich 2 lat albo 3 rocznie w cią-

Jest ono przyczyną zarówno trudności diagnostycznych,

gu ostatnich 3 lat oraz stwierdzenie jednego z następujących

jak i terapeutycznych. Nosicielstwo S. aureus na błonie ślu-

kryteriów: wzrost ciepłoty ciała powyżej 38°C, powiększone

zowej gardła występuje u 10-40% zdrowych pacjentów[6,7],

lub tkliwe węzły chłonne szyjne przednie, wysięk lub nalot na

w okresach infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych

migdałkach podniebiennych, potwierdzenie zakażenia Strep-

może przekraczać 40% . Nie zaleca się terapii nosicielstwa

tococcus pyogenes w badaniu mikrobiologicznym, przebyta

S. aureus, jednak np. przed zabiegami kardiochirurgicznymi

antybiotykoterapia w przypadku potwierdzonego lub podej-

można podjąć próbę eradykacji nosicielstwa jako profilakty-

rzewanego zakażenia paciorkowcowego[1].

[8]

kę zakażeń okołooperacyjnych .
[1]

Inne drobnoustroje chorobotwórcze, które mogą być

Terapia

stwierdzane jako nosicielstwo w nosogardle, to Streptococcus pneumoniae, H. influenzae i M. catarrhalis. Częstość no-

Pacjent z paciorkowcowym zapaleniem gardła lub migdał-

sicielstwa tych drobnoustrojów zależna jest od wieku, pory

ków nie powinien kontaktować się z innymi osobami w przed-

roku, a także uczęszczania przez dziecko do żłobka lub

szkolu, szkole lub w pracy przez 24 h od zastosowania skutecz-

przedszkola[1,9] i wynosi[1,10]: S. pneumoniae 4-56%, H. influ-

nego antybiotyku (w celu ograniczenia szerzenia się zakażenia).

Tabela 1. Diagnostyka zaka¿eñ uk³adu oddechowego (Rekomendacje 2016[1])
Zaka¿enie

Objawy w wywiadzie i odchylenia
w badaniu przedmiotowym

Ostre zapalenie gard³a

ból gard³a
zaczerwienienie b³ony œluzowej gard³a

Ostre zapalenie ucha
œrodkowego

ból ucha
objawy nie¿ytowe nosogard³a
obraz otoskopowy

Ostre zapalenie jam
nosowych i zatok
przynosowych

Ostre zapalenie oskrzeli

Zaostrzenie przewlek³ej
obturacyjnej choroby
p³uc

Zapalenie p³uc

Badania dodatkowe potrzebne
do postawienia rozpoznania

nie s¹ potrzebne

ból, ucisk i obrzêk twarzy
zatkanie nosa
wyciek lub zaleganie ropy w nosie
upoœledzenie wêchu
gor¹czka

rutynowo nie s¹ potrzebne
(w niektórych przypadkach tomografia
komputerowa zatok w ramach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej)

kaszel
objawy kataralne
zaczerwienie gard³a
gor¹czka
zmiany os³uchowe nad polami p³ucnymi

rutynowo nie s¹ potrzebne
zdjêcie RTG klatki piersiowej przy podejrzeniu
zapalenia p³uc

nasilenie dusznoœci i kaszlu, zwiêkszenie iloœci odkrztuszanej wydzieliny
u osoby spe³niaj¹cej kryteria przewlek³ego zapalenia oskrzeli (produktywny
nie s¹ potrzebne
kaszel utrzymuj¹cy siê co najmniej 3 miesi¹ce w ci¹gu ostatnich 2 lat) ze
zmianami obturacyjnymi w badaniu spirometrycznym
kaszel
gor¹czka
zmiany os³uchowe nad polami p³ucnymi
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niezbêdne badanie radiologiczne klatki
piersiowej
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W nawracającym paciorkowcowym zapaleniu gardła

ci o masie ciała powyżej 40 kg wynosiła 2 × 1500-2000 mg,

stwierdzono większą skuteczność niż penicyliny antybio-

a u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg 70-90 mg/kg/dobę

tyków opornych na działanie b-laktamaz, w szczególności

w dwóch dawkach podzielonych.

działających na florę beztlenową: amoksycyliny z klawulaOstre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

nianem.

(rhinosinusitis, OZNZ)
Inne wskazania do terapii z wykorzystaniem amoksycyliny

Rozpoznanie OZNZ ustala się na podstawie wywiadu
i badania przedmiotowego. Bakteryjne OZNZ należy roz-

z klawulanianem

[1]

poznać przy obecności przynajmniej trzech z następujących
Ostre zapalenie ucha środkowego

objawów: ropny wyciek z nosa (głównie jednostronny) lub

W przypadku braku reakcji na amoksycylinę lub wcze-

ropna wydzielina w przewodach nosowych, silny ból miej-

snego nawrotu zakażenia (do 7 dni od zakończenia kuracji)

scowy (z przewagą jednej strony), gorączka (>39°C),

zalecane jest stosowanie amoksycyliny z klawulanianem

podwyższone OB/CRP, nasilenie się objawów po początko-

przez 10 dni tak, aby dawka amoksycyliny u dorosłych i dzie-

wym łagodniejszym okresie choroby.

Tabela 2. Ró¿nicowanie zaka¿eñ wirusowych (w tym COVID-19) i bakteryjnych[1,2]

Zaka¿enie

Objawy sugeruj¹ce etiologiê
wirusow¹

Odchylenia sugeruj¹ce etiologiê
bakteryjn¹

Ostre zapalenia gard³a

katar
kaszel

niewystêpowanie kaszlu i kataru
powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne przednie

Ostre zapalenie ucha
œrodkowego

czas trwania <48 h

brak poprawy po 48 h od pocz¹tku objawów
zaka¿enie u dzieci <1 r.¿.
u dzieci wysoka gor¹czka i wymioty

Ostre zapalenie jam
nosowych i zatok
przynosowych

czas trwania objawów nie¿ytu
nosogard³a <7 dni

nieustêpowanie objawów nie¿ytu
nosogard³a w ci¹gu 10 dni
pogorszenie objawów w ci¹gu 5-7 dni
ból i obrzêk twarzy

Ostre zapalenie
oskrzeli

objawy <10 dni

utrzymuj¹cy siê nasilony kaszel po 10 dniach
od pocz¹tku objawów

Zaostrzenie POChP

tym bardziej prawdopodobne,
im mniej z objawów wymienionych
w nastêpnej kolumnie

wystêpowanie 3 objawów: nasilenie dusznoœci, zwiêkszenie iloœci plwociny, zmiana charakteru plwociny na ropn¹

Zapalenie p³uc u dzieci

wiek dziecka miêdzy 4 m.¿. a 4 r.¿.

wiek dziecka inny ni¿ 4 m.¿-4 r.¿.

Badania dodatkowe
(w uzasadnionych sytuacjach
klinicznych nale¿y rozwa¿yæ test
w kierunku infekcji SARS-CoV-2)
wymaz z gard³a
szybki test na antygen Strep A

rutynowo nie s¹ potrzebne

zdjêcie RTG klatki piersiowej w celu
ró¿nicowania z ostrym zapaleniem
oskrzeli

Zapalenie p³uc u doros³ych z za³o¿enia bakteryjne

Tabela 3. Ró¿nicowanie etiologii wirusowej i bakteryjnej zapalenia gard³a na podstawie badania klinicznego[1,2]
Etiologia

Dane z wywiadu

Odchylenie w badaniu przedmiotowym

Wirusy

stan podgor¹czkowy lub gor¹czka (87,9% w COVID-19)
wydzielina œluzowa w przewodach nosowych
kaszel (suchy – 67,7% w COVID-19)
obrzêk i zaczerwienienie b³ony œluzowej gard³a
katar
migda³ki podniebienne bez nalotów w³óknikowych (poza
chrypka
mononukleoz¹ oraz infekcj¹ adenowirusow¹)
biegunka
zapalenie spojówek
bóle miêœniowe
pêcherzyki i owrzodzenia w obrêbie b³ony œluzowej jamy ustnej
utrata wêchu i smaku (mo¿e dotyczyæ równie¿ infekcji innych ni¿
i gard³a
COVID-19)

Streptococcus
pyogenes

nag³y i ostry pocz¹tek choroby
silny ból gard³a i trudnoœci w po³ykaniu
gor¹czka
nudnoœci, wymioty, ból brzucha
wiek 5-15 lat
kontakt w ci¹gu ostatnich 2 tygodni z osob¹ chor¹ na
paciorkowcowe zapalenie gard³a

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI

zaczerwienienie i obrzêk migda³ków podniebiennych
naloty w³óknikowe w kryptach migda³ków
powiêkszone i bolesne wêz³y ch³onne pod¿uchwowe
wybroczyny na b³onie œluzowej podniebienia
p³oniczopodobna osutka skórna
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Amoksycylina z klawulanianem może być zastosowana

Leczenie skorygowane u dzieci między 5 a 15 rokiem

u osób leczonych antybiotykiem, a w szczególności amo-

życia w przypadku nawrotu choroby lub stosowania w ciągu

ksycyliną, w ciągu ostatnich 4 tygodni oraz w przypadku

ostatniego miesiąca antybiotyku z jakiejkolwiek przyczyny:

niepowodzenia leczenia amoksycyliną lub wczesnego na-

zaleca się zastosowanie amoksycyliny z klawulanianem (pre-

wrotu OZNZ. Nawrót OZNZ jest definiowany jako wy-

parat 7:1 lub 14:1), tak aby dawka amoksycyliny wynosiła

stąpienie kolejnego epizodu zakażenia po okresie co naj-

90 mg/kg/dobę w 3 dawkach co 8 godzin.

mniej 10 dni bez objawów.
W leczeniu skorygowanym ostrego zapalenia jam noso-

Pozaszpitalne zapalenie płuc u dorosłych

wych i zatok przynosowych należy stosować amoksycylinę

W pierwszym rzucie pozaszpitalnego zapalenia płuc

z klawulanianem, w szczególności gdy uprzednie leczenie

u dorosłych zalecane jest zastosowanie antybiotyku skutecz-

amoksycyliną było nieskuteczne, tak aby dawka amoksycyli-

nego wobec Streptococcus pneumoniae, przede wszystkim

ny u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg wynosi-

amoksycyliny 3 × 1 g doustnie lub 4 × 1 g ampicyliny do-

ła 1500-2000 mg co 12 h przez 10 dni, a u dzieci o masie

żylnie. W wyborze antybiotyku w pozaszpitalnym zapaleniu

ciała poniżej 40 kg wynosiła 70-90 mg/kg/dobę w 2 daw-

płuc u dorosłych należy uwzględnić czynniki ryzyka wystą-

kach podzielonych przez 10 dni.

pienia rzadziej spotykanych drobnoustrojów.

Ostre zapalenie oskrzeli u dzieci i dorosłych oraz

biegu, szczególnie u chorych wymagających pozajelitowego

W pozaszpitalnym zapaleniu płuc o umiarkowanym przepodawania leków, można zastosować w pierwszym rzucie

oskrzelików u niemowląt
U małych dzieci z kaszlem produktywnym utrzymują-

amoksycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 3 × 1,2 g

cym się powyżej 4 tygodni bez tendencji malejących rozpo-

dożylnie lub doustnie amoksycylinę z kwasem klawulano-

znajemy przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli

wym w formule SR w dawce 2000/125 mg co 12 godzin.

i wtedy uzasadnione może być podanie antybiotyku (amoksycylina z kwasem klawulanowym) przez 10-14 dni.

Tabela 4. Skala punktowa oceny prawdopodobieñstwa zaka¿enia
S. pyogenes wed³ug Centora/McIssaca[1,3,4]

Infekcyjne zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc (POChP)
W leczeniu ambulatoryjnym lekami pierwszego wyboru
powinny być antybiotyki b-laktamowe wykazujące aktywność w stosunku do Haemophilus influenzae i Streptococcus
pneumoniae, amoksycylina lub amoksycylina z klawulanianem. W leczeniu szpitalnym antybiotykiem pierwszego wyboru powinna być również amoksycylina z klawulanianem.
U chorych na mukowiscydozę oraz z zaawansowaną
POChP, ze względu na częste występowanie zakażenia
o etiologii P. aeruginosa, zalecane jest stosowanie antybiotyku lub kombinacji antybiotyków działających na ten drobnoustrój w skojarzeniu: amoksycylina/klawulanian w terapii łą-

WskaŸnik
gor¹czka >38°C

1

brak kaszlu

1

powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne przednie

1

nalot w³óknikowy i obrzêk migda³ków

1

wiek 3-14 lat

1

wiek 15-44 lat

0

wiek >45 lat

-1

Tabela 5. Skala ryzyka ostrego paciorkowcowego zapalenia gard³a
wed³ug Walsha[1,5]
Poziom
ryzyka

Czêstoœæ zaka¿eñ
powodowanych
przez S. pyogenes

Kryteria w³¹czenia do kategorii,
gdy rozpoznano zapalenie gard³a

Wysokie

28%

powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne
i wysiêk na migda³kach lub
powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne
i niedawna ekspozycja na S. pyogenes

Œrednie

15%

kaszel i temperatura cia³a >38°C lub
brak kaszlu

Niskie

4%

kaszel i temperatura cia³a <38°C

czonej z cyprofloksacyną, ceftriaksonem.
Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci
W leczeniu pozaszpitalnych zapaleń płuc u dzieci w wieku między 3 tygodniem a 3 miesiącem życia należy zastosować amoksycylinę z klawulanianem w dawkach podzielo-

Liczba punktów

nych podawanych co 6-8 h, tak aby dawka amoksycyliny
Opis przypadku 1

wynosiła 100 mg/kg/dobę dożylnie.
W przypadku niestwierdzenia poprawy po zastosowaniu
antybiotyku I rzutu zalecane jest wykonanie badania radiolo-

Telekonsultacja w piątek o godzinie 11.00. Skontaktowała
się matka 5-letniego chłopca zaniepokojona utrzymującym się

gicznego klatki piersiowej.
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od miesiąca kaszlem z odpluwaniem oraz chrypką oraz wzro-

terapia amoksycyliną z powodu zapalenia górnych dróg od-

stami temperatury powyżej 38°C od 3 dni. Lekarz rodzinny

dechowych. U dziewczynki nie występują choroby przewle-

podjął decyzję o zbadaniu dziecka na terenie przychodni w tym

kłe. Lekarz rodzinny podjął decyzję o zbadaniu dziecka na

samym dniu. Z wywiadu z chłopcem i jego matką wynikało, że

terenie przychodni w tym samym dniu.
W badaniu przedmiotowym u dziewczynki stwierdzono:

pierwszymi objawami 4 tygodnie temu były katar i niewielki ból
gardła, które wystąpiły po ostatnich zajęciach na basenie i nasi-

skórę różową, bez wykwitów i obrzęków, spojówki różo-

lały się w ciągu kolejnych dni. Tym pierwszym objawom towa-

we, wilgotne, nos z wydzieliną żółto-zieloną, masywnie

rzyszyło także nasilone łzawienie z oczu i wrażliwość na świa-

spływającą po tylnej ścianie gardła, węzły chłonne szyjne

tło. U chłopca nie stwierdzano wówczas wzrostów tempera-

znacznie powiększone (do średnicy 1 cm), oddechy miaro-

tury powyżej 37,5°C. W dotychczasowej terapii stosowano

we, podczas osłuchiwania: nad płucami obustronnie szmer

krople do nosa z ksylometazoliną oraz paracetamol.

pęcherzykowy prawidłowy, czynność serca miarowa, tony

U chłopca w badaniu fizykalnym stwierdzono: stan odży-

serca głośne, dźwięczne, prawidłowo akcentowane, tonów

wiania dobry, skórę różową, bez wykwitów i obrzęków, spo-

dodatkowych czy szmerów nie stwierdzono, jama brzuszna

jówki zaczerwienione, nadmiernie wilgotne, nos drożny,

miękka, bez oporów patologicznych, bez wzmożonej pery-

z wydzieliną żółto-zieloną, węzły chłonne szyjne miernie po-

staltyki, bez objawów otrzewnowych; błona śluzowa gardła

większone (do ok. 5 mm), oddechy miarowe, podczas osłu-

bardzo zaczerwieniona, grudki chłonne na tylnej ścianie gar-

chiwania: nad płucami liczne świsty niewycofujące się przy po-

dła powiększone, migdałki podniebienne niepowiększone,

głębieniu wdechów i wydechów, czynność serca miarowa,

bez czopów ropnych. U pacjentki nie stwierdzono zmian

tony serca głośne, dźwięczne, prawidłowo akcentowane, to-

skórnych czy obrzęków. W badaniu otoskopowym – obu-

nów dodatkowych czy szmerów nie stwierdzono, jama brzu-

stronnie: bez cech stanu zapalnego, niewielkie skrócenie re-

szna podczas palpacji miękka, bez oporów patologicznych,

fleksu świetlnego. Nie stwierdzono u dziewczynki objawów

bez wzmożonej perystaltyki, bez objawów otrzewnowych;

oponowych czy ogniskowych objawów neurologicznych.

błona śluzowa gardła: obrzęknięta, grudki chłonne na tylnej

Lekarz rozpoznał nawrót ostrego zapalenia błony śluzowej

ścianie gardła powiększone, migdałki podniebienne powięk-

nosa i zatok przynosowych oraz zalecił amoksycylinę z klawu-

szone, zaczerwienione, bez czopów ropnych. W badaniu

lanianem 2000 mg co 12 h przez 10 dni, pozostanie w domu,

otoskopowym – obustronnie nie stwierdzono cech stanu za-

przyjmowanie ibuprofenu co 8 godzin, krople do nosa z oksy-

palnego, widoczne było niewielkie skrócenie refleksu świetl-

metazoliną lub ksylometazoliny (nie dłużej niż przez 5-7 dni).

nego. Nie stwierdzono objawów oponowych.

Zalecono kolejną konsultację u lekarza rodzinnego za 10 dni

Ze względu na obraz kliniczny sugerujący przewlekające

lub przy nasileniu się dotychczasowych dolegliwości.

się bakteryjne zapalenie oskrzeli lekarz zalecił antybiotyk –
amoksycylinę z klawulanianem (90 mg/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych) przez 10 dni, pozostanie w domu, podawanie paracetamolu tylko przy utrzymywaniu się temperatury powyżej 38°C, leki w aerozolu stosowane na błony
śluzowe gardła, inhalacje z solą fizjologiczną.
Zalecono kolejną konsultację u lekarza rodzinnego za 10
dni lub przy nasileniu się dotychczasowych dolegliwości.
Opis przypadku 2
Telekonsultacja w poniedziałek o godzinie 16.00. Skontaktował się ojciec 10-letniej dziewczynki z powodu utrzymującego się od 21 dni żółtego kataru, silnego bólu okolicy
nosa oraz wzrostów temperatury do ponad 39°C. Dziewczynka przebywała z rodzicami w ich domu na wsi, często
zmieniała temperaturę otoczenia, tydzień temu przebywała
w otoczeniu o temperaturze ok. 10°C przez ponad 6 godzin. W wywiadzie u dziewczynki: 14 dni temu 7-dniowa

ŚWIAT MEDYCYNY I FARMACJI

Piśmiennictwo:
1.

Hryniewicz W. i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych
zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, 2016.
2. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019
(COVID-19), Światowa Organizacja Zdrowia, 24.02.2020, s. 11-12 (ang.).
3. Centor R., Whitherspoon J., Dalton H., et al.: The diagnosis of strep
throat in adults in the emergency room. Med Decis Making 1981;1:239-46.
4. McIssac W. Goel V., To T., et al.: The validity of a sore throat score in
family practice. CMAJ 2000;163:811-5.
5. Walsh B., Bookheim W., Johnson R., et al.: Recognition of streptococcal
pharyngitis in adults. Arch Intern Med 1975;135:1493-7.
6. Berkovitch M., Bulkowstein M., Zhovtis D., et al.: Colonization rate of
bacteria in the throat of health infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
2002;63:19-24.
7. Nilsson P., Ripa T.: Staphylococcus aureus throat colonization is more
frequent than in the anterior nares. J Clin Microbiol 2006;44:3334-9.
8. Ramirez-Ronda C., Fuxench-Lopez Z., Nevrez M.: Increased pharyngeal bacterial colonization during viral illness. Arch Intern Med
1981;141;1599-603.
9. Principi N., Marchisio P., Schito G.C., et al.: Risk factors for carriage of
respiratory pathogens in the nasopharynx of healthy children. Ascanius
Project Collaborative Group. Pediatr Infect Dis J 1999;18:517-23.
10. Sulikowska A., Grzesiowski P., Sadowy E., et al.: Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis
isolated from the nasopharynx of asymptomatic children and molecular
analysis of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae strain
replacement in the nasopharynx. J Clin Microbiol 2004;42:3942-9.

68

STYCZEŃ 2021

VIII FORUM

PEDIATRÓW
Spotkanie online | 20 lutego

2021

PROGRAM KONFERENCJI
P
SESJA WARSZTATOWA || PIĄTEK – 19 lutego 2021
18:20–19:50 Zaburzenia mowy i komunikacji we wstępnej ocenie pediatry u pacjentów do 6 roku
życia – dr n. hum. Anna Zając (logopeda dyplomowany, specjalista ds. rozwoju mowy
i komunikacji)
19:50–20:50 Warsztaty USG dla pediatrów

KONFERENCJA || SOBOTA – 20 lutego 2021
9:00–10:15 SESJA I Gorączka u dzieci – aktualne rekomendacje
dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. nadzw., dr hab. n. med. Jarosław Woroń,
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Dyskusja panelowa
10:15–12:00 SESJA II Szczepienia przeciw zachorowaniu na COVID-19 i grypę
Szczepienia przeciw COVID-19. Bezpieczne, skuteczne i potrzebne
– dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, prof. NIZP-PZH
Znaczenie szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19
– dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Zmiany w programie szczepień w 2021 – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Dyskusja panelowa
12:00–12:10 Przerwa
12:10–13:10 SESJA III COVID-19 – zalecenia
Aktualne rekomendacje postępowania w szpitalu i poradni z dzieckiem z COVID-19
– prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
Prezentacja przypadków
Dyskusja
13:10–14:40 SESJA IV PIMS – nowa choroba u dzieci
Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 – podstawy diagnostyki
i leczenia – dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała
Aspekty kardiologiczne wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci powiązanego
z COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Prezentacja przypadków
Dyskusja
14:40–14:50 Przerwa
14:50–16:20 SESJA V Codzienne dylematy lekarza w postępowaniu z chorym dzieckiem
Wykład – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, dr n. med. August Wrotek
Prezentacja przypadków – lek. med. Joanna Załęska-Ponganis
Dyskusja
16:20–18:20 SESJA VI Zalecenia żywienia zdrowych niemowląt w 2021 r.
Wprowadzanie pokarmów uzupełniających – prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Napoje dozwolone i zakazane – dr hab. n. med. Andrea Horvath
Przypadki z praktyki młodej lekarki
Dyskusja

Koszt uczestnictwa – 130 zł

SERDECZNIE
SERDECZN
IE ZAPRASZAMY

www.konferencja.forumpediatrow.pl

LEKARZ RODZINNY

Lek. Katarzyna Kozikowska1,3, dr hab. n. med. Adam J. Sybilski1,2,3
1
Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Adam J. Sybilski
2
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
3
II Klinika Pediatrii CMKP w Warszawie
Dyrektor CMKP: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Zastosowanie acyklowiru w leczeniu
ospy wietrznej w dobie pandemii COVID-19
The use of acyclovir in the management of chickenpox in the COVID-19 pandemic
Summary
Chickenpox is a symptom of primary infection with the VZV chickenpox and shingles virus, occurs seasonally, the source of the infection is only
humans. Most cases are mild, but rarely the infection is asymptomatic. Clinically chickenpox has two stages – it begins with flu-like symptoms
(the precursor period), the skin lesions appear (rash period). The diagnosis is based on the clinical examination of the patient. Treatment is
based on the control of symptoms, antiviral therapy with acyclovir is necessary occasionally. Acyclovir is recommended in risk groups and is
considered a safe and well-tolerated preparation. It can be administered orally and parenterally, side effects are rare.
Keywords: chickenpox, VZV, acyclovir
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, VZV, acyklowir

Ospa wietrzna jest objawem pierwotnego zakażenia

zakażenia jest chory na ospę wietrzną, znacznie rzadziej

wirusem VZV – ospy wietrznej i półpaśca, występuje sezo-

na półpasiec. Do zakażenia dochodzi przez drogi odde-

no wo, źródłem za ka że nia jest wy łącz nie czło wiek.

chowe lub błony śluzowe poprzez kontakt bezpośredni,

W większości przypadków ospa przebiega łagodnie, ale

pośrednio lub przez kontakt z przedmiotami zanieczy-

rzadko zakażenie jest bezobjawowe. Klinicznie ospa wie-

szczonymi zawartością pęcherzyków pojawiających się

trzna przebiega dwuetapowo – zaczyna się objawami gry-

w fazie wysypkowej choroby na skórze pacjenta. Nowo-

popodobnymi (okres zwiastunowy), następnie pojawiają

rodki i niemowlęta z zespołem ospy wietrznej wrodzonej

się zmiany skórne (okres wysypkowy). Rozpoznanie ospy

nie są zakaźne dla otoczenia. Wrotami zakażenia są błony

wietrznej stawia się na podstawie badania klinicznego pa-

śluzowe oraz spojówki, skąd wirus przenika do okolicz-

cjenta. Leczenie polega na zwalczaniu objawów, wyjątko-

nych węzłów chłonnych, następnie do wątroby i śledzio-

wo konieczna jest terapia przeciwwirusowa acyklowirem.

ny, gdzie ulega replikacji. Po okresie wiremii następuje za-

Acyklowir rekomendowany jest w grupach ryzyka, uzna-

każenie komórek nabłonka skóry, błon śluzowych oraz in-

wany jest za bezpieczny i dobrze tolerowany preparat.

nych tkanek i narządów. Ostatecznie dochodzi do utajenia

Można podawać go doustnie i pozajelitowo, działania nie-

wirusa w komórkach zwojowych rdzenia i zwojach ner-

pożądane występują rzadko.

wów czaszkowych. Wirus pozostaje w uśpieniu do końca

Ospa wietrzna należy do chorób zakaźnych występu-

życia osoby zakażonej. W okresie obniżonej odporności

jących przede wszystkim w populacji pediatrycznej. Jest

może dojść do jego uaktywniania, co klinicznie manifestu-

objawem pierwotnego zakażenia wirusem VZV – ospy

je się jako półpasiec.

wietrznej i półpaśca, należącego do rodziny Herpes,

Ospa jest chorobą występującą sezonowo – szczyt za-

którego jedynym rezerwuarem jest człowiek. Źródłem

padalności przypada na późną zimę i wczesną wiosnę. Co
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kilka lat obserwuje się epizody epidemicznego jej występo-

pełnione przejrzystą, następnie mętną treścią pęcherze –

wania. Ze wstępnych danych Narodowego Instytutu

krosty zasychają w strupki. Pełna ewolucja zmian skórnych

Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny wy-

trwa około 7 dni. Wykwity pojawiają się rzutami w ciągu

nika, że w 2019 roku w Polce odnotowano 180 641 no-

pierwszych 3-4 dni choroby. Typowo osutka ma charak-

wych przypadków ospy (470,6/100 tys.) – o ponad 30 tys.

ter wielopostaciowy (tzw. obraz gwiaździstego nieba) –

więcej niż w 2018 roku (149 565 nowych przypadków,

jednoczasowo na skórze występują wszystkie etapy ewo-

389,4/100 tys.)[1]. Hospitalizacji z powodu zakażenia wiru-

lucji wykwitu. Zmiany skórne w przypadkach niepowikła-

sem ospy wymagało aż 1156 chorych .

nych ustępują samoistnie, pozostawiając przebarwiania,

[1]

W większości przypadków ospa przebiega łagodnie, ale

które z czasem znikają bez śladu.

rzadko zakażenie jest bezobjawowe. Ryzyko cięższego

Rozpoznanie ospy wietrznej stawia się na podstawie

przebiegu lub powikłań dotyczy osób >20 r.ż., kobiet

badania klinicznego pacjenta. Zazwyczaj nie jest koniecz-

w ciąży, szczególnie w II i III trymestrze, chorych z zabu-

ne wykonywanie dodatkowych testów i badań laborato-

rzeniami odporności lub z immunosupresją, w tym prze-

ryj nych. Ba da nia po moc ni cze mo gą być uży tecz ne

wlekle leczonych kortykosteroidami oraz noworodków

w przypadkach wątpliwych oraz u ciężarnych i pacjentów

matek, które zachorowały na ospę w ciągu 5 dni przed po-

z zaburzeniami odporności, u których istotne jest lecze-

rodem lub do 48 h po porodzie . Zakaźność ospy jest

nie przyczynowe.

[2]

bardzo wysoka, zaczyna się 48 h przed wystąpieniem
zmian skórnych i trwa aż do przyschnięcia wszystkich pę-

Identyfikacja czynnika etiologicznego stosowana wyjątko-

cherzyków. W kontakcie domowym zakażeniu ulegnie

wo obejmuje:

>90% narażonych. Z uwagi na możliwość przenoszenia

❑
❑

trzna nazywana jest wiatrówką.

wykrywanie DNA VZV w płynie z pęcherzyka metodą
PCR,

wirusa nawet na duże odległości w powietrzu, ospa wie-

detekcję antygenów VZV na komórkach naskórka w zeskrobinach z dna pęcherzyka metodą immunofluore-

Okres wylęgania ospy jest długi, wynosi 10-21 dni,

scencji bezpośredniej.

przy czym u noworodków i niemowląt trwa krócej, około
14 dni, natomiast u osób z immunosupresją dłużej – nawet

Różnicowanie:

do 35 dni.
Klinicznie ospa wietrzna przebiega dwuetapowo[3]. Na

❑

opryszczka zwykła,

1-2 dni przed pojawieniem się zmian skórnych obserwu-

❑

półpasiec uogólniony,

je się ob ja wy gry po po dob ne – złe sa mo po czu cie,

❑

zakażenie enterowirusami, w szczególności wirusem

objawy nieżytowe z dróg oddechowych, pogorszenie

❑

liszajec gronkowcowy,

Coxsackie,

podwyższoną temperaturę ciała, bóle głowy i mięśni,
apetytu, rzadziej występują biegunka i wymioty. Jest to

❑

ukąszenia owadów,

tzw. okres objawów zwiastunowych, po którym następu-

❑

trądzik polekowy,

je okres osutkowy, typowy dla zakażenia wirusem VZV.

❑

osutka alergiczna.

W ciągu 4 dni od pojawienia się pierwszych zmian skórnych może utrzymywać się gorączka, może dojść do po-

Ospa ma najczęściej przebieg łagodny i samoogranicza-

większenia węzłów chłonnych czy zapalenia gardła. Osut-

jący się. Leczenie u większości chorych, szczególnie pa-

ka może obejmować skórę całego ciała, w tym owłosioną

cjentów <12 r.ż. z prawidłową odpornością i łagodnym

skórę głowy. W największej ilości wykwity występują na

przebiegiem zakażenia, polega na starannej pielęgnacji

twarzy, tułowiu i dosiebnych częściach kończyn, rzadko

skóry i zwalczaniu objawów ogólnych, leczenie acyklowi-

zlokalizowane są na skórze dłoni i stóp. U około 10-20%

rem tych chorych nie jest zalecane[4]. Szczególnie dotkli-

pacjentów występują na błonach śluzowych jamy ustnej

wym symptomem, znacznie zmniejszającym komfort życia

i gardła, narządów płciowych oraz spojówkach i rogówce,

chorego, jest świąd skóry. Nasilone drapanie prowadzi do

tworząc drobne, bolesne owrzodzenia. Pojawieniu się

powstawania bolesnych nadżerek łatwo ulegających nadka-

wysypki towarzyszy nasilony świąd. Dla ospy charaktery-

żeniu i gojących się z pozostawieniem blizny. Postępowa-

styczna jest ewolucja zmian skórnych: początkowo mają

nie doraźne, objawowe, obejmuje podawanie doustnych

charakter rumieniowych plam, następnie w miejscu plam

leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych, np. para-

pojawiają się grudki, które ewoluują początkowo w wy-

cetamolu, oraz przeciwświądowych, preferencyjnie leków
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przeciwhistaminowych I generacji, np. dimetyndenu. Ko-

giczne ustępują samoistnie po kilku dniach od zaprzesta-

nieczna jest staranna, delikatna pielęgnacja skóry – co-

nia podawania leku. W większości przypadków leczenie

dzienny prysznic lub kąpiel w wodzie z dodatkiem

acyklowirem można prowadzić za pomocą preparatu po-

nadmanganianu potasu i delikatne osuszanie skóry czystym

dawanego doustnie. Z uwagi na ryzyko krystalizacji acy-

ręcznikiem. Nie należy stosować zasypek i pudrów na

klowiru w nerkach z następczą odwracalną ich dysfunkcją

zmian skórne, gdyż takie postępowanie zwiększa ryzyko

przy podaży dożylnej obowiązuje odpowiednie nawo-

powikłań – nadkażenia bakteryjnego wykwitów, które jest

dnienie pacjenta, każdorazowo podanie leku powinno

najczęstszym powikłaniem ospy . Dopuszczalne jest sto-

być poprzedzone dożylnym wlewem krystaloidów w ta-

sowanie miejscowych środków o działaniu chłodzącym, ła-

kiej samej objętości co acyklowiru, monitorowanie wykła-

godzącym podrażnienia i przeciwświądowym, np. roztwo-

dników funkcji nerek i ewentualna modyfikacja dawkowa-

ru wodnego gencjany lub pianek o działaniu łagodzącym.

nia w sytuacji niewydolności nerek.

[5]

Warto zwrócić uwagę, że korzystniejsze jest przebywanie

Terapię acyklowirem powinno się rozpocząć do 24 h od

chorego w chłodniejszym otoczeniu – niższa temperatura

wystąpienia zmian skórnych[9]. Zdrowe osoby młode i dorosłe (w tym ciężarne w II i III trymestrze ciąży) powinny przyj-

powietrza może przynieść pacjentowi ulgę.

mować doustnie 5 × 800 mg acyklowiru przez 7 dni z za-

U pacjentów z grupy ryzyka powikłań, w przypadku
ich wystąpienia, a także w sytuacji ciężkiego przebiegu za-

chowaniem przerwy nocnej. Rekomendowane dawkowa-

każenia wskazane jest leczenie przyczynowe. Lekiem

nie i czas trwania terapii w wybranych grupach u dzieci

z wyboru jest acyklowir – syntetyczny analog nukleozy-

przedstawiono w tabeli (Tabela 1)[4].

dowy o działaniu przeciwwirusowym . Acyklowir hamu-

Do najczęstszych powikłań ospy należą wtórne zakaże-

je replikację ludzkich wirusów Herpes, w tym VZV. Po

nia bakteryjne zmian skórnych[5]. Nadkażenie bakteryjne, za

podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowe-

które najczęściej odpowiadają paciorkowce grupy A oraz

go w około 15-20%. Lek dobrze penetruje do niemal

gronkowce, może być łagodne, ale w niektórych przypad-

wszystkich tkanek, przenika także przez barierę krew-

kach może prowadzić do infekcji uogólnionej. Kolejnym

[6]

-mózg. Działa selektywnie w komórkach zakażonych wi-

z możliwych powikłań jest zapalenie móżdżku przebiegające

rusem VZV – pod wpływem działania swoistej kinazy ty-

z zaburzeniami chodu i równowagi. Może także dojść do

midynowej ulega w nich przekształceniu w aktywną po-

uogólnionego zapalenia mózgu lub jałowego zapalenia opon

stać[7]. Zazwyczaj acyklowir jest do brze tolerowany.

mózgowo-rdzeniowych[10,11]. Przebieg ospy wietrznej może

Często (1/10-1/100 chorych) obserwuje się działania nie-

wikłać zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, jąder, wątro-

pożądane ze strony przewodu pokarmowego (ból brzu-

by, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej żołądka, zapale-

cha, nudności, wymioty, biegunka) oraz ból i zawroty

nie kłębuszków nerkowych czy też zapalenie stawów. Sto-

głowy[8]. Bardzo rzadko, <1/10 000 chorych, obserwo-

sunkowo rzadko u osób immunokompetentnych dochodzi

wano poważne działania neurotoksyczne – rozkojarze-

do zapalenia płuc.

nie, drżenia, drgawki, mioklonie, wyjątkowo śpiączkę.
Profilaktyka ospy wietrznej

Zazwyczaj objawy neurotoksyczności zaczynają się do
3 dni od rozpoczęcia leczenia. Szczególnie narażeni na
ich wystąpienie są chorzy z upośledzoną funkcją nerek,

Podstawą profilaktyki przeciwko ospie wietrznej są

co sprzyja kumulacji leku w surowicy. Objawy neurolo-

szczepienia prowadzone zgodnie z Programem Szczepień

Tabela 1. Rekomendowane dawkowanie i czas trwania terapii acyklowirem w leczeniu ospy wietrznej u dzieci[4]
Pacjent
Pacjenci z prawid³ow¹
czynnoœci¹ uk³adu
immunologicznego

Chorzy z upoœledzon¹
funkcj¹ uk³adu
immunologicznego

Droga
podania

Dawkowanie

Ospa wietrzna o ³agodnym
przebiegu

p.o.

20 mg/kg/ 4 × dziennie przez 5 dni
Maksymalna pojedyncza dawka po przeliczeniu na masê cia³a 800 mg

Ospa wietrzna przebiegaj¹ca
ciê¿ko/powik³ania

i.v.

30 mg/kg/dzieñ w 3 dawkach
lub 1500 mg/m2/dzieñ (>1 r.¿.) przez 7-10 dni

Przebieg ospy

Ospa wietrzna £12 m.¿.
Ospa wietrzna >12 m.¿.

30 mg/kg/dzieñ co 8 h przez 7-10 dni
i.v.
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1500 mg/m2/ dzieñ lub 30 mg/kg/dzieñ co 8 h przez 7 dni
lub i.v. 2 dni po rozwiniêciu ostatnich zmian, nastêpnie doustnie
20 mg/kg/dzieñ co 6 h przez 10 dni
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Ochronnych (PSO) na dany rok kalendarzowy. Obowiązuje
PSO na 2021 rok, opublikowany jesienią 2020 roku.
Szczepienie przeciwko ospie zaleca się wszystkim osobom, które dotychczas nie chorowały[12]. Obowiązkowa

nia do zastosowania acyklowiru nie uległy zmianie, jednak
jeszcze ważniejsza stała się szeroko rozumiana higiena
i profilaktyka chorób zakaźnych, także spowodowanych
wirusem VZV.

profilaktyka dotyczy grup ryzyka – dzieci do 12 roku życia
z upośledzoną funkcją układu immunologicznego, ostrą

Piśmiennictwo:

białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażonych
wirusem HIV oraz przed rozpoczęciem leczenia immuno-

1. Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwo-

supresyjnego lub chemioterapii oraz dzieci poniżej 12 ro-

wego Zakładu Higieny dotyczący zapadalności na choroby za-

ku życia przebywających w otoczeniu pacjentów z grup

kaźne w Polsce – materiały dostępne on-line.

ryzyka, które nie chorowały na ospę wietrzną. Dodatkową kategorię z obowiązkiem szczepienia stanowią dzieci
będące szczególnie narażone na zakażenie z przyczyn śro-

2. Lamont RF, Sobel JD, Carrington D i wsp. Varicella-zoster virus
(chickenpox) infection in pregnancy. BJOG 2011 Sep;118(10):
1155-62.

dowiskowych – przebywające w rodzinnych domach
dziecka, domach pomocy społecznej i innych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz uczęszczające do żłobków i klubów dziecięcych.
W Polsce szczepienie prowadzone jest w schemacie
dwudawkowym niezależnie od wieku, zalecany odstęp pomiędzy podaniami wynosi 6 tygodni. W przypadku chorych
przewlekle podanie szczepionki powinno być poprzedzone
konsultacją specjalistyczną z oceną stanu klinicznego i immunologicznego pacjenta.

3. Baker CJ. Choroby zakaźne u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL 2010.
4. Szenborn L, Kraszewska-Głomba B, Jackowska T i wsp. Polish
consensus guidelines on the use of acyclovir in the treatment
and prevention of VZV and HSV infections. J Infect Chemother
2016 Feb;22(2):65-71.
5. Kuchar E, Szenborn L, Lis I i wsp. Clinical Presentation of Herpes Zoster in Immunocompetent and Immunocompromised

W krajach, gdzie wprowadzono powszechne szczepienia przeciwko ospie wietrznej, notuje się mniej zachorowań

Hospitalized Children Treated With Acyclovir. J Pediatr Hematol Oncol 2016 Jul;38(5):394-7.

oraz zgonów wynikających z powikłań ospy wietrznej[13].
Zgodnie z wytycznymi Centers for Disease Control
and Prevention w profilaktyce poekspozycyjnej ospy wietrznej za równie skuteczne uznaje się zastosowanie szczepionki lub swoistej immunoglobuliny (VZIG). W wyjątko-

6. Medycyna praktyczna – materiały dostępne on-line.
7. Dzieciątkowski T., Rola A., Majewska A., Solarska M., Łuczak
M. Leki stosowane w leczeniu zakażeń herpes wirusami ludzi
Post. Mikrobiol. 2007; 46(3): 211-221.

wych sytuacjach dopuszcza się podanie acyklowiru, jednak
dane naukowe na temat skuteczności takiego postępowania są ograniczone .
[4]

8. Acyklowir, tabletki 800 mg, charakterystyka produktu leczniczego, materiały dostępne on-line.

Za istotną ekspozycję kwalifikującą pacjenta do profilaktyki uznaje się bliski kontakt z chorym w zamkniętym pomieszczeniu. Brak danych na temat czasu potrzebnego do zakażenia przy bezpośrednim narażeniu. Profilaktyka poekspozycyjna powinna być wdrożona jak najszybciej, maksymalnie

9. Klassen T. P., Hartling L., Wiebe N., Belseck E. M.: Acyclovir
for treating varicella in otherwise healthy children and adolescents. Cochrane Data-base SystRev. 2005; 19(4): CD002980.
10. Lissauer T, Clayden G. Pediatria. Elsevier 2012.

do 72 h od kontaktu z chorym na ospę wietrzną przy zastosowaniu immunoglobuliny oraz do 5 dni przy szczepieniu.
U ogólnie zdrowych osób dorosłych i dzieci bez przeciwwskazań do szczepienia za profilaktykę poekspozycyjną
z wyboru uznaje się podanie pojedynczej dawki nieskojarzonej szczepionki przeciwko ospie wietrznej, można zastosować także jedną dawkę szczepionki skojarzonej przeciwko
odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (MMRV).
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie zmieniła sposobu postępowania z chorymi na ospę wietrzną. Wskaza-
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11. Gilden D.: Varicella zoster virus and central nervous system
syndromes. Herpes 2004; 11 (Supl.2): 89-94.
12. Program Szczepień Ochronnych na rok 2021, Polska, materiały dostępne on-line.
13. Damm O, Witte J, Wetzka S i wsp. Epidemiology and economic burden of measles, mumps, pertussis, and varicella in Germany: a systematic review. Int J Public Health 2016
Sep;61(7):847-60.
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Miejsce metoprololu
o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu
chorych z niewydolnością serca i migotaniem
przedsionków.
Analiza badań klinicznych
The role of extended-release metoprolol succinate in the treatment of patients with heart failure and atrial
fibrillation. The analysis of clinical trials
Summary
Adrenergic blockers (beta-blockers, beta-adrenolytics) are one of the most important classes of drugs used in the treatment of cardiovascular
diseases, including heart failure and atrial fibrillation. Metoprolol is a representative of this group of drugs, widely used in clinical practice for
several decades. It is currently used as either metoprolol tartrate (immediate release formulation) or metoprolol succinate (extended release
formulation). The use of a controlled-release form of the drug allows to maintain its constant plasma concentration with the convenience of
once-a-day dosing. Data comparing metoprolol with other beta-blockers in patients with heart failure and atrial fibrillation are limited. It is
advisable to conduct further comparative studies of individual preparations from this group of drugs, as they differ in their pharmacological
properties, which may be reflected in their effectiveness and safety of therapy for the patient.
Keywords: metoprolol succinate, heart failure, atrial fibrillation, beta blockers
Słowa kluczowe: bursztynian metoprololu, niewydolność serca, migotanie przedsionków, b-blokery

Blokery receptorów adrenergicznych (b-blokery, leki

gotaniem przedsionków są ograniczone. Celowe jest przepro-

b-adrenolityczne, LBA) są jedną z najważniejszych grup le-

wadzenie dalszych badań porównawczych poszczególnych

ków stosowanych w terapii chorób układu sercowo-naczy-

preparatów z tej grupy leków, gdyż różnią się one właściwo-

niowego, w tym niewydolności serca i migotania przedsion-

ściami farmakologicznymi, co może mieć odzwierciedlenie

ków. Przedstawicielem tej grupy leków, szeroko stosowa-

w ich skuteczności oraz bezpieczeństwie terapii dla pacjenta.

nym w praktyce klinicznej od kilkudziesięciu lat, jest
metoprolol. Obecnie stosowany jest jako winian metopro-

Wstęp

lolu (preparat o natychmiastowym uwalnianiu) lub bursztynian metoprololu (preparat o przedłużonym uwalnianiu).

Blokery receptorów adrenergicznych (b-blokery, leki

Stosowanie postaci leku o kontrolowanym uwalnianiu po-

b-adrenolityczne, LBA) są jedną z najważniejszych grup leków

zwala zapewnić stałe jego stężenie w osoczu przy jednocze-

stosowanych w terapii chorób układu sercowo-naczyniowe-

snej wygodzie dawkowania raz dziennie.

go, w tym niewydolności serca (heart failure, HF) i migotania

Dane porównujące stosowanie metoprololu z innymi

przedsionków (atrial fibrillation, AF). Działanie tych leków po-

b-adrenolitykami u pacjentów z niewydolnością serca i mi-

lega na blokowaniu receptorów adrenergicznych typu b,
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które występują na powierzchni komórek mięśniowych, ner-

występowanie nowych napadów AF u pacjentów z grupy

wowych oraz gruczołowych w licznych tkankach i narządach.

wysokiego ryzyka. Ponadto jego stosowanie wiąże się ze

Receptory te pobudzane są przez adrenalinę lub noradrenali-

zmniejszeniem śmiertelności oraz chorobowości wśród pa-

nę uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowe-

cjentów z wymienionymi schorzeniami[3].

go, więc ich zablokowanie ogranicza skutki działania tych substancji na docelowe tkanki. Efektem działania b-blokerów jest

Bursztynian metoprololu w niewydolności serca i migotaniu

w związku z tym m.in. zmniejszenie częstotliwości rytmu ser-

przedsionków

ca oraz rozkurcz obwodowych naczyń krwionośnych.
Jednym z powszechnie stosowanych b-adrenolityków

Celem postępowania u wszystkich pacjentów z AF

jest metoprolol odkryty w 1969 roku przez Bengta Ablada

i współistniejącą niewydolnością serca, niezależnie od

i Enara Carlssona[1]. Metoprolol blokuje selektywnie recep-

wartości frakcji wyrzutowej lewej komory (left ventricular

tory b1-adrenergiczne w komórkach mięśnia sercowego,

ejection fraction, LVEF), jest między innymi zapobieganie

zmniejszając w ten sposób nachylenie fazy 4 potencjału

niepomyślnym wynikom leczenia oraz utrzymywanie do-

czynnościowego węzłów (zmniejszenie wychwytu jonów

brej jakości życia.

Na+) i wydłużając repolaryzację fazy 3 (spowolnienie uwalK+).

Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardio-

Tłumi również indukowany przez nora-

logicznego (European Society of Cardiology, ESC) dotyczą-

drenalinę wzrost wycieku jonów Ca2+ z siateczki sarkopla-

ce diagnostyki i leczenia niewydolności serca rekomendują

Ca2+

stosowanie bursztynianu metoprololu o kontrolowanym

z SR, które są podstawowymi przyczynami migotania przed-

uwalnianiu w połączeniu z inhibitorem konwertazy angio-

niania jonów

zmatycznej (SR) oraz spontaniczne uwalnianie jonów

sionków . Skutkiem działania metoprololu jest zmniejszenie

tensyny u pacjentów z objawową HF z obniżoną frakcją wy-

częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu, zmniejszenie

rzutową (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)

objętości wyrzutowej mięśnia lewej komory serca oraz ob-

w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji i ryzyka zgonu

niżenie ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki wybiórczości meto-

(IA)[5]. Zalecenie oparte jest na wynikach badania MERIT-HF,

[2]

prololu w stosunku do receptorów b1 zmniejsza się ryzyko

w którym wykazano 34% redukcję śmiertelności całkowitej

występowania działań niepożądanych związanych z obwo-

(7% vs 11%, p<0,001), 38% redukcję ryzyka zgonu

dowym działaniem leku (np. ryzyko zwężenia dróg odde-

z przyczyn sercowo-naczyniowych (p<0,001), 41% reduk-

chowych związane z blokowaniem receptorów b2 w mię-

cję ryzyka nagłego zgonu (p<0,001) oraz 49% redukcję ry-

śniach gładkich oskrzeli). Lek stosowany jest obecnie jako

zyka zgonu z powodu nasilenia HF (p=0,002) na korzyść

winian metoprololu, który jest preparatem o natychmia-

pacjentów przyjmujących bursztynian metoprololu[6]. Tera-

stowym uwalnianiu, lub bursztynian metoprololu, będący

pię za pomocą b-blokerów należy rozpoczynać u stabil-

preparatem o przedłużonym uwalnianiu. Stosowanie po-

nych pacjentów przy zastosowaniu małych dawek i stop-

staci leku o kontrolowanym uwalnianiu pozwala zapewnić

niowo zwiększać je do dawek maksymalnie tolerowanych.

jego stałe stężenie w osoczu przy jednoczesnej wygodzie

W przypadku bursztynianu metoprololu o przedłużonym

dawkowania raz dziennie. Wyrównanie stężenia meto-

uwalnianiu dawka początkowa wynosi 12-25 mg, a doce-

prololu w osoczu wpływa ponadto na większą selektyw-

lowa 200 mg dziennie.

ność w stosunku do receptorów b1 i zmniejszenie ryzyka

Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią w HF

związanego z wahaniami i przejściowym zwiększeniem

występującą niezależnie od wartości frakcji wyrzutowej lewej komory. Ogólne zasady leczenia migotania przedsion-

stężenia leku w osoczu.
Bursztynian metoprololu znajduje zastosowanie w lecze-

ków nie różnią się między pacjentami z niewydolnością ser-

niu chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńco-

ca a innymi pacjentami. W dotychczasowych badaniach kli-

wa i objawowa przewlekła HF. Stosowany jest także w pre-

nicznych nie wykazano korzystnego wpływu stosowania

wencji wtórnej po przebytym zawale serca oraz w terapii

b-blokerów na liczbę hospitalizacji i śmiertelność w grupie

zaburzeń rytmu serca, w tym częstoskurczu nadkomorowe-

pacjentów z HFrEF i współistniejącym AF[7,5]. Ponieważ jed-

go. Dane porównujące stosowanie metoprololu z innymi

nak doniesienia te opierają się na retrospektywnej analizie

b-adrenolitykami u pacjentów z niewydolnością serca i mi-

podgrup i równocześnie LBA nie zwiększały ryzyka w tej

gotaniem przedsionków są ograniczone. Z dotychczaso-

grupie chorych, nie zdecydowano o opracowaniu oddziel-

wych badań wynika natomiast, że profilaktyka za pomocą

nych rekomendacji postępowania w zależności od rytmu

odpowiedniej doustnej dawki metoprololu może zmniejszyć

serca[5]. Kotecha i wsp. zaobserwowali natomiast, że lecze-
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nie b-adrenolitykiem wiązało się ze zmniejszeniem o 33%

– Vittorio i wsp. w swoim badaniu wykazali, że akcja ser-

skorygowanego ilorazu szans wystąpienia AF u pacjentów

ca podczas maksymalnego wysiłku była wyższa u pa-

z HFrEF otrzymujących inhibitor ACE lub ARB, co podkreśla

cjentów leczonych karwedylolem (135±4 bpm) niż

znaczenie leczenia b-adrenolitykiem u pacjentów z HFrEF

metoprololem (117±6 bpm) w dawkach ekwiwalent-

i rytmem zatokowym[7].

nych, pomimo podobnych stężeń noradrenaliny[10].

U pacjentów w I-III klasie według NYHA terapia b-blo-

– Pasternak i wsp. na podstawie dużego rejestru analizo-

kerem, zazwyczaj podawanym doustnie, jest bezpieczna

wali, czy karwedylol jest związany z poprawą przeży-

i dlatego jest zalecana jako leczenie pierwszego rzutu w ce-

walności w porównaniu z bursztynianem metoprolo-

lu kontroli częstości rytmu komór, przy założeniu, że pacjent

lu[11]. Podczas średniego czasu obserwacji 2,4 roku

pozostaje w euwolemii (IB)[4,5,7]. U pacjentów z niewydolno-

zmarło 875 pacjentów leczonych karwedylolem oraz

ścią serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (LVEF <40%)

754 leczonych metoprololem. Odnotowano podobny

zalecane b-adrenolityki to metoprolol o przedłużonym dzia-

wpływ na śmiertelność, pomimo większej liczby pa-

łaniu, bisoprolol, karwedylol oraz nebiwolol[4].

cjentów leczonych karwedylolem.
– Fröhlich i wsp. badali wpływ ekwiwalentnych dawek

Metoprolol a inne leki b-adrenolityczne (LBA)

bursztynianu metoprololu oraz karwedylolu na przeżycie pacjentów z przewlekłą HF włączonych do

Pomimo szerokiego stosowania metoprololu w praktyce

dwóch rejestrów (Norwegian Heart Failure Registry

klinicznej, dotychczas opublikowano niewiele danych po-

oraz Heart Failure Registry Uniwersytetu w Heidel-

równujących jego stosowanie z innymi b-adrenolitykami

bergu w Niemczech)[12]. W analizie wielowymiarowej

u pacjentów z HF i AF. Przeprowadzenie kolejnych badań

nie wykazano różnic w śmiertelności pomiędzy tymi

wydaje się celowe z uwagi na różne właściwości farmakolo-

dwiema grupami.

giczne poszczególnych przedstawicieli tej grupy leków. Do-

– Church i wsp. przeprowadzili badanie, w którym mie-

kładna analiza porównawcza mogłaby mieć przełożenie na

rzono czas do pierwszej hospitalizacji pacjentów ze

wybór optymalnej terapii dostosowanej indywidualnie dla

skurczową HF z powodów sercowo-naczyniowych[13].

określonego pacjenta. W dalszej części pracy zawarte zosta-

W badaniu tym średni czas do pierwszej hospitalizacji

ły doniesienia oparte na przeglądzie badań przeprowadzo-

z powodów sercowo-naczyniowych był istotnie dłuż-

nym przez Vinereanu D et. al.[3]

szy u pacjentów leczonych metoprololem niż karwedylolem (331 vs 283 dni; p=0,001).
❑

Metoprolol a karwedylol

Porównanie skuteczności metoprololu i karwedylolu
u chorych z migotaniem przedsionków

❑

Porównanie skuteczności metoprololu i karwedylolu
u chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wy-

– Ozaydin i wsp. przeprowadzili randomizowane badanie kontrolowane przy użyciu placebo, w którym po-

rzutową

równali skuteczność metoprololu (n=103), karwedy– W 2003 roku Toyama i wsp. na podstawie prospek-

lolu (n=104) oraz karwedylolu + N-acetylocysteiny

tywnego badania przeprowadzonego na niewielkiej

w zapobieganiu pooperacyjnemu AF u pacjentów

grupie chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową (lecze-

poddawanych operacji pomostowania tętnic wieńco-

ni bursztynianem metoprololu – 15; leczeni karwedy-

wych (CABG) lub CABG i operacji zastawek[14]. Czę-

lolem – 15) zasugerowali, że oba leki mają podobny

stość pooperacyjnego AF była podobna w obu gru-

wpływ na czynność serca, objawy oraz aktywność

pach (metoprolol 35,9% vs 24,0% karwedylol;

współczulnego układu nerwowego .

p=0,06). Podobnie nie odnotowano różnicy w czasie

[8]

– W 2007 roku Arslan i wsp. porównali wpływ burszty-

hospitalizacji pacjentów obu grup (metoprolol 9,6 dni

nianu metoprololu oraz karwedylolu na funkcję lewe-

vs karwedylol 8,6 dni; p=0,21).

go przedsionka (LA) u 33 pacjentów z przewlekłą HF

– W 2013 roku Ulimoen i wsp. porównali wpływ stoso-

i LVEF <40%. Po 3 miesiącach obserwacji odnotowali

wania leków (diltiazemu 360 mg/dobę, werapamilu

znaczne zmniejszenie objętości lewego przedsionka

240 mg/dobę, bursztynianu metoprololu 100 mg/do-

bez względu na przyjmowany lek .

bę oraz karwedylolu 25 mg/dobę) na częstotliwość

[9]
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rytmu komór oraz występowanie objawów związa-

W trakcie 12-miesięcznej obserwacji wykazali, że czę-

nych z zaburzeniami rytmu serca u 60 pacjentów

stość występowania połączonego punktu końcowego

z utrwalonym AF. Stosowali leki przez 3 tygodnie

(MI niezakończony zgonem, śmiertelność z powodu

w losowo wybranej kolejności . Średnia dobowa

chorób układu sercowo-naczyniowego, hospitalizacja

częstość akcji serca wynosiła 96±12 bpm wyjściowo,

z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, HF, udar

[15]

82±11 bpm po podaniu metoprololu, 84±11 bpm

mózgu lub rewaskularyzacja) była mniejsza u pacjen-

po podaniu karwedylolu, 75±10 bpm po podaniu dil-

tów leczonych nebiwololem w porównaniu do leczo-

tiazemu oraz 81±11 bpm po podaniu werapamilu.

nych metoprololem (14,5% vs, 31,5%; p=0,03).

Wszystkie leki istotnie zmniejszały częstość akcji serca

Różnica ta wynikała głównie z powodu mniejszej ilości

w porównaniu z wartością wyjściową (p<0,001 dla

hospitalizacji (12,7% vs 22.2%; p=0,32). Jednakże,

wszystkich), natomiast objawy związane z arytmią zo-

porównując grupy leczonych tymi lekami, częstość

stały złagodzone przez leczenie blokerami kanału wap-

zdarzeń nie różniła się istotnie. Powyższe wyniki doty-

niowego, ale nie b-blokerami.

czą małych grup badanych (metoprolol: n=57, nebiwolol: n=55, karwedylol: n=60), dlatego wymagają

– Corino i wsp. ocenili wpływ bursztynianu metoprololu, karwedylolu, diltiazemu oraz werapamilu na zmien-

weryfikacji w większych badaniach.

ność i niemiarowość rytmu komór u 60 pacjentów
z utrwalonym migotaniem przedsionków włączonych

❑

Porównanie skuteczności metoprololu i nebiwololu
u chorych z migotaniem przedsionków

do badania skrzyżowanego z następującymi po sobie
trzema tygodniowymi etapami leczenia[16]. Przeanalizowano po pięć 20-minutowych segmentów EKG od każ-

– Erdil i wsp.[19] przeprowadzili analizę porównawczą oce-

dego pacjenta na początku badania oraz podczas ostat-

niającą skuteczność nebiwololu oraz bursztynianu me-

niego dnia każdego z etapów badania. Zarówno meto-

toprololu w zapobieganiu AF u 200 pacjentów powyżej

prolol, jak i karwedylol zmniejszały częstość akcji serca

60. roku życia po zabiegu CABG. Odnotowali podob-

(wyjściowo 110±18 bpm, metoprolol 89±16 bpm,

ną częstość występowania pooperacyjnego AF w obu

karwedylol 88±14 bpm; p<0,05 dla obu leków vs

grupach (nebiwolol 20% oraz metoprolol 18%).

wartości wyjściowe).
Metoprolol a bisoprolol
Metoprolol a nebiwolol
❑
❑

Porównanie skuteczności metoprololu i nebiwololu

Porównanie skuteczności metoprololu i bisoprololu
u chorych z niewydolnością serca

u chorych z niewydolnością serca
– Pasternak B i wsp. w oparciu o rejestr Danish National
– Tepilakov i wsp. w niewielkim badaniu porównali dzia-

Registry przeprowadzili badanie kohortowe pacjen-

łanie bursztynianu metoprololu i nebiwololu u pacjen-

tów z HF, porównując wpływ stosowania bursztynia-

tów z pozawałową dysfunkcją lewej komory i cukrzycą

nu metoprololu lub bisoprololu na ryzyko śmiertelno-

typu 2 . Wykazali, że oba leki istotnie i w podobnym

ści z jakiejkolwiek przyczyny i śmiertelności z przyczyn

zakresie zmniejszają częstość napadów bólu dławico-

sercowo-naczyniowych[20]. Czas obserwacji wynosił

wego w klatce piersiowej (odpowiednio -67,8% oraz

wśród leczonych bisoprololem średnio 2,5 roku

-73,8%) oraz dzienne zużycie nitrogliceryny (-69,1%

(1,1-3,0), a wśród leczonych metoprololem średnio

[17]

oraz -78,6%). Oba leki zwiększały również tolerancję

2,1 roku (0,9-3,0). Po tym okresie badacze odnoto-

wysiłku (+25,3% oraz +7,9%). Żaden z preparatów

wali brak różnicy pomiędzy badanymi lekami pod

nie wykazywał niekorzystnego wpływu na wymianę

względem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny

węglowodanów i spektrum lipidów we krwi.

(skorygowany HR dla bisoprololu vs metoprolol 1,02;

– Ozaydin i wsp. w prospektywnym, randomizowanym

95% CI, 0,83-1,25) oraz śmiertelności z powodów

badaniu porównali skuteczność nebiwololu, karwedy-

sercowo-naczyniowych (skorygowany HR 1,07; 95%

lolu oraz bursztynianu metoprololu u pacjentów zgła-

CI, 0,77-1,49), donosząc tym samym o podobnym

szających się z powodu ostrego zawału serca (MI) po-

wpływie bisoprololu oraz bursztynianu metoprololu

wikłanego dysfunkcją lewej komory (LVEF £45%) .

na badane zmienne.

[18]
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Podsumowanie

5.

Metoprolol jest lekiem szeroko stosowanym w praktyce

6.

klinicznej od kilkudziesięciu lat. Posiada stabilną pozycję obok
innych b-adrenollityków i pomimo obecności na rynku nowszych preparatów z tej grupy, nadal jest przydatnym lekiem
w zapobieganiu AF oraz w terapii HF. Metoprolol był

7.

przedmiotem wielu badań, w których oceniony został jako
lek badany, natomiast dotychczas opublikowano niewiele

8.

doniesień, które porównywałyby bursztynian metoprololu
z innymi lekami b-adrenolitycznymi.
W badaniach przeprowadzonych wśród pacjentów

9.

z niewydolnością serca porównywano bursztynian metoprololu z karwedylolem, nebiwololem i bisoprololem.
W większości wyżej przytoczonych badań stosowanie me-

10.

toprololu było związane z podobnymi lub lepszymi wynikami niż w przypadku innych b-blokerów w odniesieniu do
punktów końcowych, takich jak zgon lub hospitalizacje. Wy-

11.

niki te potwierdzają słuszność stosowania bursztynianu metoprololu w leczeniu HF, zgodne z aktualnymi wytycznymi

12.

ESC[5]. W badaniach przeprowadzonych wśród pacjentów
z migotaniem przedsionków porównano stosowanie bursztynianu metoprololu z karwedylolem oraz nebiwololem.
Wyniki przytoczonych badań również wykazały, że meto-

13.

prolol dawał podobne efekty jak inne leki b-adrenolityczne.
W świetle przytoczonych wyników badań należy podkreślić, że leki b-adrenolityczne są jednak heterogenne pod

14.

względem właściwości farmakologicznych, co może mieć
odzwierciedlenie w ich skuteczności oraz bezpieczeństwie terapii dla pacjenta. Celowe więc jest przeprowadzenie dal-

15.

szych badań porównawczych poszczególnych preparatów
z tej grupy leków, gdyż ich wyniki mogą być pomocne w praktyce klinicznej przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia[21].

16.
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Iwabradyna u chorych z niewydolnością serca.
Opis przypadku
Ivabradine in patients with heart failure. Case report
Summary
Chronic heart failure is the most common cause of hospitalization, disability and mortality in cardiovascular diseases. Most often, it’s a form
of descending coronary artery disease, hypertension, tachyarrhythmia and bradyarrhythmia, and a complication of oncological treatment.
Ivabradine, by reducing the heart rate, inhibit the progression of HF in patients with existing HF.
Keywords: heart failure, tachyarrhythmia, ivabradine
Słowa kluczowe: niewydolność serca, tachyarytmia, iwabradyna

Niewydolność serca (NS) jest najczęstszą przyczyną ho-

Podstawą strategii leczenia pacjentów z NS jest optyma-

spitalizacji, niepełnosprawności oraz śmiertelności w obrębie

lizacja farmakoterapii celem poprawy nie tylko rokowania,

chorób układu krążenia. Najczęściej jest formą zejściową

ale także jakości życia. Wieloletnie obserwacje oraz wyniki

choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, tachyarytmii

wieloośrodkowych badań klinicznych wskazują, że jednym

lub leczenia onkologicznego. Iwabradyna poprzez redukcję

z podstawowych czynników ryzyka progresji NS jest czę-

częstości rytmu serca może hamować progresję NS u cho-

stość rytmu serca. Ten modyfikowalny czynnik ryzyka wpływa zarówno na patofizjologię choroby wieńcowej, jak rów-

rych z już istniejącą NS.

nież na wystąpienie i przebieg NS. Podwyższone tętno ma
Wprowadzenie

wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez zwiększenie zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego, a w konse-

Niewydolność serca (NS), mimo postępu w zakresie

kwencji niedokrwienie mięśnia sercowego[11]. Iwabradyna

diagnostyki, jak i leczenia, pozostaje najczęstszą przyczy-

jest pierwszym przedstawicielem nowej grupy leków, która

ną za rów no ho spi ta li za cji, nie peł no spraw no ści, jak

poprzez selektywne hamowanie prądu jonowego If modu-

i śmiertelności w obrębie chorób układu sercowo-naczy-

luje aktywność rozrusznika serca w węźle zatokowo-przed-

niowego. Dane epidemiologiczne wskazują, że NS doty-

sionkowym, zapewniając redukcję częstości tętna. Siła dzia-

czy aż 1-2% populacji ogólnej, a odsetek ten będzie rósł

łania leku zależna jest od częstości depolaryzacji – i tak silniej

w kolejnych dekadach . NS w znaczący sposób wpływa

działa u pacjentów z wyższą częstością tętna, słabiej u cho-

i będzie jeszcze bardziej wpływać na obciążenie systemu

rych z wyjściowo wolniejszą częstością rytmu[4,5,9,11]. Specy-

opieki zdrowotnej w kolejnych latach. Najczęściej NS jest

ficzne działanie tego leku powoduje więc niskie ryzyko bra-

formą zejściową takich chorób jak choroba wieńcowa,

dykardii. Iwabradyna zmniejsza częstości rytmu serca po-

[11]

nad ci śnie nie tęt ni cze czy ta chy a ryt mie lub efek tów

przez wydłużenie czasu depolaryzacji, nie wpływając

ubocznych terapii onkologicznej. Dlatego tak ważne jest

jednocześnie na siłę skurczu, relaksację, przewodzenie, rzut

podjęcie działań profilaktycznych mających na celu jak naj-

serca oraz wartość ciśnienia tętniczego[2,3]. Redukcja końco-

lepszą kontrolę czynników sprzyjających wystąpieniu NS,

wo-skurczowego wymiaru lewej komory, zachowanie wy-

jak i progresji NS.

miaru końcowo-rozkurczowego, a przez to rzutu serca/ob-
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jętości wyrzutowej LK, prowadzi do poprawy rezerwy

w skojarzeniu z b-adrenolitykami oraz innymi terapiami ser-

wieńcowej oraz zmniejszenia przeciążenia lewej komory .

cowo-naczyniowymi. Dobra tolerancja leku obserwowana

Wyniki badań eksperymentalnych wskazują na istotną reduk-

jest w wśród pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, CAD

cję gęstości włókien kolagenowych, zwiększenie gęstości na-

lub NS, jak też u pacjentów z współchorobowością, w tym

czyń włosowatych, a także miejscową stymulację układu

astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz z cukrzy-

RAA . Zmiany te prowadzą ostatecznie do poprawy

cą (brak niekorzystnego wpływu na metabolizm glukozy)[1].

ukrwienia mięśnia sercowego oraz zapobiegają niekorzyst-

Inną ważną zaletą jest brak wpływu na ciśnienie krwi lub in-

nemu remodelingowi

ne parametry hemodynamiczne, takie jak inotropizm, luzi-

[15]

[7]

.

[10,14]

tropizm oraz dromotropizm mięśnia serca[2,3].
Właściwości farmakologiczne iwabradyny

Dwa najczęstsze działania niepożądane to bradykardia
oraz zaburzenia widzenia. Terapia iwabradyną była przery-

Właściwości farmakologiczne iwabradyny zostały zawar-

wana z powodu bradykardii u 3-4% leczonych pacjentów[1].

te w tabeli 1. W przypadku iwabradyny nie jest wymagane

Opisywane objawy wizualne występują w ciągu pierwszych

dostosowanie dawki leku u pacjentów z niewydolnością ne-

2 miesięcy leczenia, a u 1% pacjentów wymagają przerwania

rek i klirensem kreatyniny powyżej 15 ml/min lub u pacjen-

terapii. Spowodowane są wpływem iwabradyny na kanały jo-

tów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Lek ten

nowe siatkówki (Ih prądu) należące do tej samej rodziny co

zaś jest przeciwskazany m.in. w przypadku ciężkiej niewy-

kanały If prądu w węźle zatokowo-przedsionkowym[11].

dolności wątroby[1,16]. Dodatkowo należy unikać jednoczesnego podawania inhibitorów CYP3A4 (przeciwgrzybicze

Iwabradyna w badaniach klinicznych

azolowe, makrolidy, inhibitory proteazy HIV itp.), jako że
iwabradyna metabolizowana jest przez ten sam enzym.

Najważniejszym badaniem potwierdzającym skuteczność

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie iwabradyny

terapii u chorych z NS jest badanie SHIFT (Systolic Heart

z werapamilem lub diltiazemem.

Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial).
Do badania włączono chorych z objawową NS z LVEF
£35% oraz z rytmem zatokowym o częstości ³70/min.

Dawkowanie

W badaniu wykazano w stosunku do grupy leczonej placeIwabradyna jest dostępna w tabletkach powlekanych

bo istotną redukcję częstości występowania głównego punk-

5 mg i 7,5 mg. W leczeniu przewlekłego NS zalecana dawka

tu końcowego, na który składały się łącznie zgon z przyczyn

początkowa iwabradyny wynosi 5 mg dwa razy na dobę

sercowo-naczyniowych i hospitalizacja z powodu dekom-

z maksymalną 7,5 mg dwa razy na dobę po 2 tygodniach. Je-

pensacji NS (o 18%, p<0,0001). Szczegółowa analiza wy-

śli tętno spoczynkowe nadal przekracza 60 uderzeń na minu-

ników dowiodła 9% redukcji ryzyka zgonu z przyczyn ser-

tę, należy zwiększyć dawkę do dwóch tabletek na dobę po
7,5 mg. Jeżeli tętno spoczynkowe jest poniżej 50 uderzeń/min lub jeśli u pacjenta wystąpią objawy związane z bradykardią, iwabradynę należy zmniejszyć do 2,5 mg dwa razy
na dobę. U pacjentów w wieku ³75 lat zaleca się stosowanie
mniejszej dawki początkowej (2,5 mg dwa razy na dobę).
Bezpieczeństwo działania
Iwabradyna jest lekiem o potwierdzonym i korzystnym
profilu tolerancji, zarówno w monoterapii, jak i po podaniu

Tabela 2. Schemat dawkowania iwabradyny w zale¿noœci od odpowiedzi klinicznej i czêstoœci rytmu
Ocena za 2-4 tygodni

Dawka pocz¹tkowa
5 mg dwa razy na dobê.
U pacjentów z zaburzeniami przewodzenia lub
u innych pacjentów,
u których bradykardia
mo¿e prowadziæ do zaburzeñ hemodynamicznych, nale¿y rozpocz¹æ
terapiê w dawce 2,5 mg
dwa razy na dobê

❑ Jeœli czêstoœæ akcji serca >60



uderzeñ na minutê i dobrze tolerowana, nale¿y zwiêkszyæ dawkê
do 7,5 mg dwa razy na dobê
❑ Jeœli czêstoœæ akcji serca 50-60
uderzeñ na minutê, wskazanie
utrzymania dawki
❑ Jeœli czêstoœæ akcji serca <50
uderzeñ na minutê lub Ÿle tolerowana, nale¿y zmniejszyæ dawkê do 2,5 mg dwa razy na dobê

Tabela 1. Farmakokinetyka iwabradyny
Biodostêpnoœæ

Maksymalne stê¿enie
we krwi

Czas
pó³trwania

Droga
eliminacji

Metabolizm

Ponad 40%

Po 60-120 min

11 godz.

80% ka³
20% mocz

G³ównie w w¹trobie przy
udziale cytochromu P4503A4
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cowo-naczyniowych i aż 25% redukcji ryzyka hospitalizacji

kwencji jakość życia pacjentów z NS (w grupie iwabradyny

z powodu nasilenia objawów NS . Znacznie korzystniejsze

wydłużenie wysiłku zwiększyło się z 14,8 do 28,2 min

efekty działania leku potwierdzono w grupie chorych,

(p<0,0001), a maksymalne zużycie tlenu poprawiło się

u których wyjściowo HR ³75/min. Stwierdzono 17% re-

z 13,5 do 17,9 ml/kg na minutę (p<0,0001)).

[4,5]

dukcję całkowitego ryzyka zgonu (p=0,0109), 17% reduk-

Dillinger i wsp. wykazali również korzystny wpływ na

cję ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych

zmniejszenie częstości rytmu serca po zastosowaniu iwabra-

(p=0,0166), 30% redukcję ryzyka hospitalizacji z powodu

dyny[10]. Obserwowano istotne obniżenie występowania ob-

NS (p<0,0001) oraz aż 39% redukcję ryzyka zgonu z po-

jawów dławicy piersiowej oraz epizodów niedokrwienia

wodu NS (p<0,0006). Ponadto dołączenie iwabradyny

mięśnia sercowego. Wydaje się, że redukcja HR poprzez

w istotnym stopniu zmniejszyło ryzyko drugiej i kolejnej ho-

zmniejszenie zużycia tlenu w komórkach mięśnia sercowe-

spitalizacji. Biorąc pod uwagę istotne ryzyko śmiertelności

go, wydłużenie czasu perfuzji rozkurczowej i czasu wyrzutu

wewnątrzszpitalnej związanej z ponowną hospitalizacją, wy-

LK wpływa na rezerwę przepływu wieńcowego i w istotny

niki badania SHIFT jednoznacznie dowodzą znaczenia istot-

sposób przyczynia się do zwiększenia progu niedokrwienia

ności kontroli częstości rytmu serca u chorych z NS. Analiza

oraz zapewnia poprawę rokowania u pacjentów z dławicą

populacji chorych z NS w badaniu SHIFT wykazała ścisły

piersiową. Iwabradyna korzystnie wpływa również na funk-

związek między stopniem redukcji częstości tętna a popra-

cję śródbłonka naczyniowego, co wykazano w badaniach

wą jakości życia oraz poprawą klasy NYHA już po 4 miesią-

eksperymentalnych[14].

cach leczenia.
W badaniu INTENSIFY (Practical daily effectiveNess and

Przypadek kliniczny

TolEraNce of ivabradin in chronic Systolic heart failure in
Germany) dołączenie iwabradyny do dotychczasowego

Kobieta, lat 62, z wywiadem przewlekłej NS z obniżoną

schematu leczenia wiązało się ze zmniejszeniem nasilenia

frakcją wyrzutową lewej komory rozpoznaną przed kilku la-

objawów klinicznych, poprawą klasy NYHA, a w konse-

ty, z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, po przebytej

kwencji korzystnie wpływało na jakość życia oraz aktywność

w 2004 r. mastektomii prawostronnej z następczą chemio-

zawodową[7,8]. Podobnie w badaniu CARVIVA dowiedziono

terapią antracyklinami, z astmą oskrzelową, niedoczynnością

znaczącą, 27% poprawę wyników testu 6-minutowego

tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto w trakcie leczenia

marszu, możliwość wykonania wysiłku anaerobowego za-

substytucyjnego oraz wieloletnim nikotynizmem (od 2004 r.

równo w monoterapii, jak też w połączeniu z karwedylo-

niepaląca), została przyjęta w trybie pilnym z SOR do Kliniki

lem[6]. Korzystny wpływ na tolerancję wysiłku fizycznego za-

Kardiologii z powodu utrzymującej się od kilku tygodni ni-

Redukcja

skiej tolerancji wysiłku fizycznego, duszności, nietypowych

częstości rytmu oraz poprawa parametru VmaxO2 przekła-

dolegliwości bólowych w klatce piersiowej oraz uczucia

dały się na istotną poprawę aktywności fizycznej, a w konse-

zmęczenia. Pacjentka zgłaszała uczucie ogólnego osłabienia

obserwowano także w badaniu Sarullo i wsp.

[7]

Ryc. 1. Koronarografia – prawid³owy obraz naczyñ wieñcowych
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przy minimalnych wysiłkach fizycznych z towarzyszącą szyb-

twierdzono optymalną kontrolę rytmu serca – HR śr. 74/min

ką czynnością serca.

(58-107/min). Zarejestrowano pojedyncze pobudzenia

Przy przyjęciu do kliniki chora w stanie średnim. W ba-

komorowe i nadkomorowe, w tym jedną salwę czterech

daniu przedmiotowym HR ok. 110/min, RR 150/80 mmHg,

pobudzeń. Bez pauz >2 sekund, bez bradykardii <40/min.

nad polami płucnymi słyszalne objawy bronchospastyczne.

Wobec zgłaszanych przy przyjęciu dolegliwości bólowych

W zapisie EKG tachykardia zatokowa 110/min (Rycina 2).

w klatce piersiowej w ramach pogłębienia diagnostyki

W wykonanym badaniu echokardiograficznym uwidocznio-

w kierunku tła niedokrwiennego spadku frakcji wyrzutowej

no powiększoną lewą komorę serca LVEDD 60 mm z uo-

wykonano badanie koronarograficzne. W badaniu uwidocz-

gólnioną hipokinezą mięśnia serca i EF ok. 26%, podwyż-

niono prawidłowy obraz naczyń wieńcowych (Rycina 1).

szone ciśnienie napełniania LK (E/e’ 15). Nie uwidoczniono

Pacjentkę wypisano do dalszej opieki ambulatoryjnej w po-

cech istotnej wady serca. W porównaniu do badania wyko-

radni kardiologicznej.

nanego kilka miesięcy wcześniej zwracało uwagę istotne po-

Po 6 miesiącach pacjentkę ponownie przyjęto do Kliniki

szerzenie jamy LK oraz znaczący spadek frakcji wyrzutowej

Kardiologii celem oceny klinicznej skuteczności farmakotera-

(wówczas EF 38-40%). W trakcie hospitalizacji zintensyfiko-

pii. Przy przyjęciu do kliniki pacjentka była w stanie ogólnym

wano dotychczasowe leczenie NS – zwiększono dawkę diu-

dość dobrym, bez dolegliwości spoczynkowych. W badaniu

retyku, dołączono eplerenon w dawce 25 mg/dobę. Ponad-

przedmiotowym czynność serca 58/min, ciśnienie tętnicze

to, biorąc pod uwagę wywiad astmy oskrzelowej i obserwo-

154/66 mmHg, masa ciała 80 kg, nad polami płucnymi obu-

wane objawy bronchospastyczne, zmieniono dotychczas

stronnie szmer pęcherzykowy, prawidłowy, zwracały uwa-

stosowany karwedylol na nebiwolol. Po kilku dniach, wobec

gę niewielkie obrzęki podudzi. W badaniach laboratoryj-

braku objawów ostrej NS, ze względu na utrzymującą się

nych: NT-pro-BNP 388 pg/ml, TSH 10,25 uIU/ml, FT3

czynność serca >75/min do terapii dołączono iwabradynę

2,81 pg/ml, FT4 1,10 pg/ml, prawidłowe wartości transami-

w dawce 2 × 5 mg. W kontrolnym badaniu holtera EKG po-

naz, glikemii oraz parametrów wydolności nerek. W zapisie

Ryc. 2. Elektrokardiogram wykonany przy przyjêciu do kliniki (HR 110/min, przesuw 25 mm/sek)

Ryc. 3. Elektrokardiogram wykonany po kilku dniach hospitalizacji (HR 85/min, przesuw 25 mm/sek) po w³¹czeniu iwabradyny

ŚWIAT MEDYCYNY I FARMACJI

89

STYCZEŃ 2021

KARDIOLOGIA

EKG – rytm zatokowy miarowy z HR 71/min, oś pośrednia,

mem zatokowym i spoczynkową czynnością serca ³70/min,

QTc 438 ms.

pomimo leczenia LBA w dawkach udokumentowanych

W trakcie hospitalizacji wykonano ponownie badanie

w badaniach klinicznych (maksymalnie tolerowanych), ACEI

echokardiograficznie, w którym stwierdzono poprawę funk-

(lub ARB) i MRA (lub ARB) – klasa zaleceń IIaB. Ponadto lek

cji skurczowej lewej komory z nieco gorszą kurczliwością

ten należy rozważyć w celu zmniejszenia ryzyka hospitaliza-

podstawnego i częściowo środkowego segmentu ściany

cji z powodu HF lub zgonu z przyczyn sercowo-naczynio-

dolnej, dolno-bocznej i bocznej, EF 40%. Także wielkość ja-

wych u objawowych pacjentów z LVEF £35%, rytmem za-

my lewej komory uległa nieznacznej redukcji – LVEDd

tokowym i spoczynkową czynnością serca ³70/min, pomi-

57 mm. Napływ mitralny o typie zaburzeń relaksacji. Prawi-

mo leczenia LBA w dawkach udokumentowanych

dłowa kurczliwość wolnej ściany prawej komory. TAPSE

w badaniach klinicznych (maksymalnie tolerowanych), ACEI

18 mm. Nie uwidoczniono cech podwyższonego ciśnienia

(lub ARB) i MRA (lub ARB) – klasa zaleceń IIaC[1].
Obecnie w Polsce iwabradyna jest dostępna i refundo-

w prawej komorze (Rycina 4).
W trakcie hospitalizacji w kontrolnym badaniu holtera

wana dla pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frak-

EKG oraz rutynowych zapisach EKG – bez zaburzeń rytmu

cją wyrzutową lewej komory oraz rytmem zatokowym

i przewodzenia (Rycina 5). Aktualnie pacjentka przebywa

z częstością akcji serca ³75 uderzeń/min potwierdzonym

pod opieką poradni kardiologicznej. Podczas kolejnych wizyt

w badaniu EKG. Jednakże na podstawie dostępnych reje-

ambulatoryjnych oraz obecnie (z uwagi na aktualny stan epi-

strów epidemiologicznych wyraźnie widoczne jest, że lek

demiologiczny) podczas telekonsultacji pacjentka w stanie

ten stosowany jest jedynie u niewielkiego odsetka pacjen-

dobrym, stabilnym, bez dolegliwości. Zgłasza poprawę sa-

tów. Ponadto ostatnie wyniki badań klinicznych zastosowa-

mopoczucia, istotną poprawę wydolności fizycznej. Warto-

nia iwabradyny u pacjentów z niewydolnością serca po za-

ści ciśnienia tętniczego oraz częstości rytmu serca w normie.

wale serca wyraźnie wskazują na konieczność dalszych

Miejsce iwabradyny w wytycznych

towywanych obecnie wytycznych ESC.

zmian strategii optymalizacji kontroli rytmu serca w przygo-

Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej

Wnioski

i przewlekłej niewydolności serca z 2016 roku zalecają, że
Właściwości farmakologiczne i skuteczność kliniczna iwa-

iwabradynę należy rozważyć w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji z powodu HF lub zgonu z przyczyn sercowo-na-

bradyny sprawiają, że jest to ważny wybór terapeutyczny dla

czyniowych u objawowych pacjentów z LVEF £35%, ryt-

pacjentów z HF. Korzystna korelacja stopnia redukcji rytmu

Ryc. 4. Badanie echokardiograficzne po 6 miesi¹cach stosowania iwabradyny
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serca z redukcją ryzyka zgonu, zmniejszeniem nawrotów
hospitalizacji, a przez to poprawą rokowania oraz jakości życia pacjentów sprawia, że iwabradyna jest ważnym elemen-

Piśmiennictwo:
1.

tem terapii wybranych pacjentów z HF.
Ryc. 5. Elektrokardiogram wykonany przy wypisie z kliniki, HR
71/min, przesuw 50 mm/sek

2.

3.

4.
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Przewaga inhibitorów kinaz
cyklinozależnych 4 i 6 nad chemioterapią
w leczeniu zaawansowanego
hormonowrażliwego, HER2-ujemnego
raka piersi
Superiority of cyklin-dependant kinase 4 and 6 inhibitors over chemotherapy in the treatment of advanced,
hormone-sensitive, HER2 negative breast cancer
Summary
Systemic treatment of advanced (locally advanced inoperable or metastatic) hormone-positive, HER2 negative breast cancer has made
tremendous progress over the last decades from ovarectomy to combination of hormone therapy with molecularly targeted agents. Recent
years have established combination of CDK 4 and 6 inhibitors with hormone therapy as a standard treatment for majority of patients with
this diagnosis. Increasingly mature data form clinical trials show not only improvement in progression free survival but also in overall survival,
while maintaining (and in some cases even improving) quality of life and favourable toxicity profile. This article discusses the mechanism of
action of three registered CDK 4/6 inhibitors and their current position in the treatment of breast cancer. We also discussed role of
chemotherapy in the paliative treatment of breast cancer in the context of changing guidelines.
Keywords: breast cancer, hormonotherapy, CDK 4 and 6 inhibitors, palbociclib, ribociclib, abemaciclib
Słowa kluczowe: rak piersi, hormonoterapia, inhibitory CDK 4 i 6, palbocyklib, rybocyklib, abemacyklib, chemioterapia

W leczeniu systemowym zaawansowanego (miejscowo

omówiono mechanizm działania trzech zarejestrowanych

zaawansowanego nieoperacyjnego bądź przerzutowego)

leków z grupy inhibitorów CDK 4/6 oraz ich aktualne miej-

hormonowrażliwego, HER2-ujemnego raka piersi w ciągu

sce w terapii raka piersi. Przedyskutowano również rolę

ostatnich dziesięcioleci dokonał się olbrzymi postęp – od

chemioterapii w paliatywnym leczeniu raka piersi w kontek-

owariektomii do kombinacji hormonoterapii z lekami ukie-

ście zmieniających się wytycznych.

runkowanymi molekularnie. Ostatnie lata ugruntowały pozycję inhibitorów kinaz cyklinozależnych 4 i 6 w skojarzeniu

Wstęp

z hormonoterapią jako standardu postępowania u większości pacjentów z tym rozpoznaniem. Coraz bardziej dojrzałe

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym

dane z badań klinicznych pokazują nie tylko wydłużenie cza-

u kobiet oraz wiodącą przyczyną zgonów w grupie chorych

su wolnego od progresji choroby, ale również wydłużenie

na nowotwory złośliwe[1]. Najczęściej diagnozowanym pod-

czasu przeżycia całkowitego, przy utrzymaniu (a w nie-

typem jest rak luminalny HER2-ujemny, stanowiący ok. 70%

których przypadkach wręcz poprawie) jakości życia chorych

wszystkich rozpoznań[2]. Również w stadium zaawansowa-

oraz korzystnym profilu toksyczności. W niniejszym artykule

nym ok. 2/3 raków piersi wykazuje obecność receptorów
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hormonalnych. Pomimo znacznego postępu w diagnostyce

Kinazy zależne od cyklin kontrolują postęp cyklu komór-

i leczeniu raka piersi, ok. 25% pacjentek leczonych z inten-

kowego. Kinazy 4 i 6 powodują fosforylację białka retinobla-

cją radykalną doświadczy wznowy bądź rozsiewu[2,3]. Prze-

stoma (Rb), co powoduje przejście komórki z fazy G1 do fa-

rzutowy rak piersi pozostaje chorobą nieuleczalną, ze śre-

zy S cyklu komórkowego. Rozwój hormonooporności w ra-

dnią czasu przeżycia ok. 3 lata oraz 5-letnim odsetkiem

ku piersi związany jest z rozregulowaniem szlaku cyklin

[4,5]

przeżyć na poziomie ok. 25% .

D-kinazy zależnej od cykliny 4 i 6 – białka Rb. Ponadto, ko-

Podstawową metodą terapii dla chorych z HR+/HER2-

mórki HR+/HER2-ujemnego raka piersi często charakteryzu-

-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi jest hormonote-

ją się nadekspresją cykliny D, prowadząc do nieprzerwanego

rapia. Dostępne opcje lecznicze obejmują tamoksyfen, ste-

pobudzenia szlaku cyklina D1-CDK4/6. Zahamowanie kinaz

roidowe i niesteroidowe inhibitory aromatazy, fulwestrant,

4 i 6 skutkuje defosforylacją białka Rb, co w rezultacie hamu-

a w wybranych przypadkach – octan megestrolu. Jakkolwiek

je niekontrolowany postęp cyklu komórkowego (Ryc. 1)[8].

są to terapie efektywne (wydłużają zarówno czas wolny od

Obecnie w praktyce klinicznej dostępne są 3 leki z grupy in-

progresji, jak i przeżycie całkowite), podstawowym proble-

hibitorów CDK 4/6 – palbocyklib, rybocyklib i abemacyklib.

mem w codziennej praktyce klinicznej pozostaje rozwój

Palbocyklib jest selektywnym, odwracalnym inhibitorem

hormonooporności[6]. Oporność pierwotna oznacza nawrót

kinaz zależnych od cyklin (CDK) 4 i 6. Lek oceniono w pa-

w trakcie dwóch pierwszych lat leczenia uzupełniającego

nelu badań klinicznych PALOMA (Palbociclib: Ongoing Trials

bądź progresję w trakcie 6 miesięcy terapii z powodu za-

in the management of Breast Cancer). Badanie PALOMA-1

awansowanego nowotworu. Z kolei wtórna hormonoopor-

było otwartym, wieloośrodkowym, randomizowanym ba-

ność definiowana jest jako późny nawrót w trakcie hormo-

daniem II fazy, do którego włączono pomenopauzalne pa-

noterapii uzupełniającej (powyżej dwóch lat terapii) w ciągu

cjentki z HR+/HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem

roku od zakończenia leczenia uzupełniającego lub progresja

piersi. Pacjentki przydzielono do dwóch grup. Chore włą-

>6 miesięcy w trakcie hormonoterapii nowotworu zaawan-

czono do grupy 1, bazując tylko na statusie receptorów hor-

sowanego[7]. W zasadzie u wszystkich chorych leczonych pa-

monalnych i HER2, podczas gdy do grupy 2 włączano cho-

liatywnie dochodzi do rozwoju oporności na prowadzoną

re z amplifikacją genu kodującego cyklinę D1, utratą genu

terapię. Przeciwdziałanie bądź opóźnianie rozwoju tego zja-

białka p16 bądź z obiema tymi cechami. Następnie obydwie

wiska było przedmiotem licznych badań klinicznych. Więk-

grupy randomizowano do dwóch ramion w stosunku 1:1:

szość prób zakończyła się niepowodzeniem i poza eweroli-

palbocyklib 125 mg/dzień 21 dni, następnie 7 dni przerwy

musem leki te nie weszły do praktyki klinicznej.

plus letrozol 2,5 mg/dziennie w trybie ciągłym bądź do mo-

Dopiero opracowanie inhibitorów kinaz cyklinozależ-

noterapii letrozolem. Pierwszorzędowym punktem końco-

nych okazało się prawdziwym przełomem w terapii prze-

wym był czas wolny od progresji, drugorzędowymi punkta-

rzutowego raka piersi.

mi końcowymi – przeżycia całkowite, odsetek odpowiedzi
obiektywnych, korzyść kliniczna, czas trwania odpowiedzi

Mechanizm działania inhibitorów CDK 4/6

oraz bezpieczeństwo[9]. W 2020 roku opublikowano zaktualizowane dane dotyczące OS – wyniosło 37,5 m (95% CI

Ryc. 1. Szlak CDK-Rb-E2F kontrolowany przez cykliny

31,4-47,8) w ramieniu z palbocyklibem i letrozolem oraz
34,5 m (27,4-42,6) w ramieniu z letrozolem (95% CI
623-1,294; p=0,281). Klinicznie nieistotny trend w grupie
otrzymującej palbocyklib obecny był we wszystkich podgrupach, jednak z uwagi na małą liczbę pacjentów do interpretacji danych należy podchodzić z ostrożnością[10].
Badaniem, które ugruntowało pozycję palbocyklibu
w tym wskazaniu, było badanie PALOMA-2. Kryteria włączenia były analogiczne jak w badaniu PALOMA-1.
Badanie III fazy PALOMA-2 miało najdłuższy okres obserwacji spośród wszystkich badań oceniających inhibitory
CDK 4/6 u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi nieotrzymujących wcześniejszego leczenia z powodu choroby
zaawansowanej. Po 37,6 miesiącach obserwacji w ramieniu
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palbocyklibu z letrozolem obserwowano wydłużenie PFS

nych. Dzięki temu po zmniejszeniu dawki leku obserwuje się

w porównaniu do ramienia placebo z letrozolem we wszy-

szybki powrót do stanu wyjściowego, bez potrzeby stoso-

stkich podgrupach pacjentów z HR+/HER2-ujemnym za-

wania czynników wzrostu oraz bez niekorzystnego wpływu

awansowanym rakiem piersi .

na efektywność terapii[14].

[11]

W badaniu PALOMA-3 pacjenci z HR+/HER2-ujemnym

Na podstawie wyników przytoczonych powyżej badań

zaawansowanym rakiem piersi pacjenci randomizowani byli

potwierdzono efektywność kliniczną palbocyklibu, co utoro-

w stosunki 2:1 do ramienia palbocyklibu bądź placebo w sko-

wało drogę do rejestracji przez Europejską Agencję Leków

jarzeniu z fulwestrantem. Do badania kwalifikowano pacjent-

(EMA) i amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA)

ki niezależnie od statusu menopauzalnego (u pacjentek

do stosowania w zaawansowanym HR+/HER2-ujemnym

przedmenopauzalnych stosowano farmakologiczną supresję

raku piersi w ramach leczenia pierwszej linii w skojarzeniu

jajników, ta grupa stanowiła ok. 21% pacjentek włączonych

z letrozolem bądź w skojarzeniu z fulwestrantem u chorych

do badania). Dozwolone było stosowanie jednej linii che-

z progresją choroby po wcześniejszym leczeniu hormonalnym.

mioterapii i co najmniej jednej linii leczenia hormonalnego

Efektywność kliniczna kolejnego z inhibitorów CDK 4/6,

z powodu choroby zaawansowanej. W pierwotnej analizie

rybocyklibu, oceniona została w ramach badań klinicznych

OS wynosił 34,9 miesiąca w grupie otrzymującej palbocyklib

MONALEESA (Mammary Oncology Assesment of LEE011’s

z fulwestrantem oraz 28,0 miesięcy w grupie otrzymującej

(Ribiciclib’s) Efficacy and Safety).

placebo z fulwestrantem (HR 0,81; 95% CI, 0,64-1,03;
p=0,09). Różnica ta nie była znamienna statystycznie .
[12]

W analizie podgrup zaprezentowanej w październiku

Badanie MONALEESA-2 to wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy. 668 pomenopauzalnych pacjentek
uprzednio nieleczonych z powodu zaawansowanego raka

2020 r. podczas 12 European Breast Cancer Conference

piersi zrandomizowano w stosunku 1:1 do ramienia z rybo-

wykazano wydłużenie OS u pacjentów zarówno z przerzu-

cyklibem (600 mg/dobę przez 21 dni, następnie 7 dni prze-

tami trzewnymi, jak i bez przerzutów trzewnych, u pacjen-

rwy) w skojarzeniu z letrozolem (2,5 mg w trybie ciągłym)

tów nieotrzymujących wcześniejszej chemioterapii z powo-

bądź do ramienia placebo w skojarzeniu z letrozolem. Pod-

du zaawansowanego raka piersi, u chorych z chorobą hor-

czas drugiej analizy okresowej średni okres obserwacji wy-

monowrażliwą oraz u pacjentów z mniejszą liczbą

nosił 26,4 miesiąca. Średni PFS wyniósł 25,3 miesiąca [95%

wcześniejszych linii leczenia. Średnia mediana OS u pacjen-

(CI) 23,0-30,3] dla ramienia rybocyklib plus letrozol oraz

tów bez wcześniejszej chemioterapii wyniosła 39,7 miesiąca

16,0 miesięcy (95% CI 13,4-18,2) dla skojarzenia placebo

w grupie otrzymującej palbocyklib z fulwestrantem w po-

plus letrozol (HR 0,568; 95% CI 0,457-0,704; log-rank

równaniu do 29,5 miesiąca w grupie otrzymującej placebo

p=9,63 × 10-8). Dane dotyczące przeżycia całkowitego

z fulwestrantem .

pozostają niedojrzałe, z 116 zgonami – 50 w ramieniu z ry-

[13]

Profil toksyczności palbocyklibu został opisany i scharakteryzowany na podstawie danych zebranych w badaniach

bocyklibem i 66 w ramieniu placebo (HR 0,746; 95% CI
0,517-1,078)[15].

klinicznych PALOMA 1-3. Najczęściej występującymi (³2%)

Skuteczność rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem

działaniami niepożądanymi palbocyklibu w stopniu nasilenia

oceniono w badaniu MONALEESA-3. Pacjenci randomizo-

³3 według CTC AE były: neutropenia, leukopenia, niedo-

wani byli w stosunku 2:1 do ramienia rybocyklib + fulwe-

krwistość, zmęczenie i zakażenia. Najczęściej występującymi

strant bądź placebo plus fulwestrant jako pierwsza bądź dru-

(³20%) działaniami niepożądanymi o dowolnym stopniu

ga linia hormonoterapii z powodu choroby zaawansowanej.

ciężkości były: neutropenia, zakażenia, leukopenia, zmęcze-

Rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem istotnie wydłużył

nie, nudności, zapalenie jamy ustnej, niedokrwistość, łysienie

czas przeżycia całkowitego w porównaniu do ramienia z pla-

i biegunka. Dawkę zmniejszono lub zmodyfikowano z po-

cebo. Szacunkowe przeżycie całkowite w 42 miesiącu wy-

wodu jakiegokolwiek działania niepożądanego u 1/3 pacjen-

nosiło 57,8% (95% CI, 52,0 to 63,2) w ramieniu z rybocy-

tów otrzymujących palbocyklib w randomizowanych bada-

klibem oraz 45,9% (95% CI, 36,9 to 54,5) w ramieniu

niach klinicznych, niezależnie od kombinacji stosowanych le-

z placebo, z 28% redukcją ryzyka zgonu (HT,0,72; 95% CI

ków. Warto przy tym zaznaczyć, że neutropenia wywołana

0,57-0,92; p=0,00455).

przez palbocyklib powstaje na drodze innego mechanizmu

Szczególnie interesujące z klinicznego punktu widzenia są

niż w przypadku chemioterapii. Palbocyklib powoduje za-

wyniki badania MONALEESA-7 – wieloośrodkowego, ran-

trzymanie cyklu komórkowego, jednak bez obumierania

domizowanego, kontrolowanego placebo badania kliniczne-

proliferujących prekursorów granulocytów obojętnochłon-

go III fazy oceniającego skojarzenie rybocyklibu bądź placebo

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI

99

STYCZEŃ 2021

ONKOLOGIA

z hormonoterapią u przed- i okołomenopauzalnych chorych

Abemacyklib jest inhibitorem CDK 4/6. W analizach en-

z HR+/HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi. Jest

zymatycznych w największym stopniu hamuje cyklinę

to grupa o szczególnie niekorzystnym rokowaniu. Pacjentów

D1/CDK, w mniejszym stopniu do CDK 9, w najmniejszym

zrandomizowano w stosunku 1:1 do ramienia z rybocykli-

zaś stopniu do CDK 6. Jako jedyny z zarejestrowanych le-

bem bądź placebo. Obydwie grupy otrzymywały goserelinę

ków podawany jest w trybie ciągłym, 2 razy na dobę. War-

w dawce 3,6 mg co 28 dni. Ponadto pacjenci otrzymywali IA

tość kliniczną leku oceniono w randomizowanych badaniach

(letrozol bądź anastrozol) lub tamoksyfen w trybie ciągłym.

klinicznych o akronimie MONARCH.

Do badania włączono 672 chorych. Zaobserwowano

MONARCH-1 było jednoramiennym badaniem 2 fazy.

83 zgony spośród 335 pacjentów (24,8%) w ramieniu z ry-

Do terapii kwalifikowano pacjentki z HR+/HER2-ujemnym

bocyklibem oraz 109 zgonów pośród 337 pacjentów

przerzutowym rakiem piersi po uprzedniej hormonoterapii

(32,3%) w ramieniu placebo. Dodanie rybocyklibu do tera-

oraz 1 bądź 2 liniach chemioterapii. Abemacyklib w dawce

pii hormonalnej skutkowało istotnym statystycznie wydłuże-

200 mg był podawany w trybie ciągłym do czasu progresji

niem przeżycia całkowitego. Szacunkowe przeżycie całko-

bądź nieakceptowalnej toksyczności. 132 pacjentów prze-

wite po 42 miesiącach wynosiło 70,2% (95% CI,

było średnio 3 (od 1 do 8) linie leczenia systemowego z po-

63,5-76,0) w ramieniu z rybocyklibem oraz 46,0% (95%

wodu choroby przerzutowej, 90,2% miało przerzuty

CI, 32,0-58,9) w grupie placebo .

trzewne. PFS wyniósł 6,0 miesiąca, a OS 17,7 miesiąca.

[17]

Bezpieczeństwo terapii rybocyklibem zostało ocenione
w trzech omówionych powyżej badaniach klinicznych. Naj-

Tym samym potwierdzono skuteczność kliniczną abemacyklibu
jako monoterapii w grupie chorych po wielu liniach terapii[19].

częściej występującymi działaniami niepożądanymi i najczę-

MONARCH-2 było randomizowanym, wieloośrodko-

stszymi działaniami niepożądanymi w stopniu 3/4 według

wym badaniem III fazy oceniającym skuteczność skojarzenia

CTC AE (zgłaszanymi z częstością odpowiednio ³20%

abemacyklibu z fulwestrantem w porównaniu do placebo

i ³2%) były: zakażenia, neutropenia, leukopenia, ból głowy,

z fulwestrantem w ramach II linii leczenia, po progresji na

kaszel, nudności, uczucie zmęczenia, biegunka, wymioty,

wcześniejszej hormonoterapii. W badaniu tym udowodnio-

zaparcia, łysienie i wysypka oraz zakażenia, neutropenia, leu-

no istotne statystycznie wydłużenie OS (9,4 miesiąca) w po-

kopenia, niedokrwistość, nieprawidłowe wyniki testów

pulacji chorych na HR+/HER2-ujemnego raka piersi po

czynnościowych wątroby, limfopenia, hipofosfatemia i wy-

progresji na wcześniejszej hormonoterapii, niezależnie od

mioty. Zmniejszenie dawki z powodu działań niepożąda-

statusu menopauzalnego. Istotnemu wydłużeniu uległ rów-

nych, bez względu na ich przyczynę, miało miejsce u 37,3%

nież czas do włączenia chemioterapii[20].

pacjentów przyjmujących rybocyklib w badaniach klinicznych

MONARCH-3 to podwójnie zaślepione, randomizowa-

III fazy, niezależnie od leczenia skojarzonego, trwałe prze-

ne badanie kliniczne 3 fazy oceniające abemacyklib lub pla-

rwanie leczenia zgłoszono u 7,0% pacjentów. Neutropenia

cebo w skojarzeniu z niesteroidowym inhibitorem aromata-

była najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym

zy. Włączono 493 pomenopauzalne pacjentki z zaawanso-

(73,7%), natomiast gorączkę neutropeniczną zaraportowa-

wanym hormonozależnym, HER2-ujemnym rakiem piersi

no jedynie u około 1,4% pacjentów w trakcie terapii. W za-

bez wcześniejszego leczenia z powodu choroby przerzuto-

leżności od stopnia nasilenia postępowanie w przypadku

wej. Pacjenci otrzymywali abemacyklib bądź placebo (150 mg

neutropenii obejmowało: kontrolę parametrów morfotycz-

dwa razy dziennie w trybie ciągłym) plus anastrozol w daw-

nych krwi, wstrzymanie podawania leku i/lub modyfikację

ce 1 mg lub letrozol 2,5 mg w trybie ciągłym. PFS był istot-

dawki. Częstość przypadków zakończenia leczenia z powo-

nie wydłużony w ramieniu z abemacyklibem (HR, 0,54;

du neutropenii była niska (0,8%). Typowym dla rybocyklibu,

95% CI, 0,41-0,72; p=0,00021; mediana nie została osią-

a nieobserwowanym w przypadku terapii innymi cyklibami

gnięta, 14,7 miesięcy dla ramienia z placebo)[21].

działaniem niepożądanym, jest wydłużenie odstępu QTc.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są

Nie jest to więc najprawdopodobniej efekt klasy. Wydłuże-

kolejno: biegunka, zakażenia, neutropenia, niedokrwistość,

nie odstępu QTc było obserwowane głównie podczas

zmęczenie, nudności, wymioty i spadek apetytu. Biegunka

pierwszego cyklu leczenia. W badaniu MONALEESA-7 czę-

jest najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym. Czę-

stsze występowanie wydłużenia odstępu QTc (>60 ms

stość jej występowania była największa w pierwszym miesią-

w porównaniu do wartości wyjściowej) obserwowano w ra-

cu leczenia abemacyklibem, ulegając zmniejszeniu w okresie

mieniu otrzymującym skojarzenie rybocyklibu z tamoksyfenem.

późniejszym. We wszystkich badaniach mediana czasu, jaki

.

upłynął do momentu wystąpienia biegunki po raz pierwszy,

Z tego powodu taka kombinacja nie jest obecnie zalecana

[15-18]
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wynosiła 6 do 8 dni, a mediana czasu trwania biegunki wy-

lifikować do terapii abemacyklibem pacjentów z istotnymi

nosiła 9 do 12 dni (w stopniu 2 według CTC AE) i 6 do

chorobami przewodu pokarmowego, ponieważ nudności,

8 dni (stopnień III). Nasilenie biegunki zmniejszało się do po-

wymioty i biegunka są najczęściej opisywanymi skutkami

ziomu wyjściowego lub do mniejszego stopnia po zastoso-

ubocznymi leku. Natomiast, przynajmniej hipotetycznie,

waniu leczenia wspomagającego, na przykład loperamidu

abemacyklib może być lekiem z wyboru u pacjentów

i/lub po modyfikacji dawki.

z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego z uwa-

Neutropenię zgłaszano często (45,1%), a zmniejszenie
liczby granulocytów obojętnochłonnych stopnia III lub IV

gi na lipofilność, zdolność do hamowania pompy P-gp oraz
inne, dodatkowe mechanizmy działania (CDK1 i CDK2).

(wykryte w badaniach laboratoryjnych) zgłoszono u 28,2%
pacjentek otrzymujących abemacyklib w skojarzeniu z inhibi-

Rola chemioterapii w leczeniu zaawansowanego raka piersi

torami aromatazy lub fulwestrantem. Mediana czasu, jaki
upłynął do momentu wystąpienia neutropenii stopnia III lub

W hormonozależnym, HER2-ujemnym zaawansowa-

IV, wynosiła od 29 do 33 dni, a mediana czasu upływające-

nym raku piersi preferowaną opcją leczniczą jest obecnie

go do chwili jej ustąpienia wynosiła od 11 do 15 dni. Go-

skojarzenie hormonoterapii z inhibitorem CDK4/6 (według

rączkę neutropeniczną zgłoszono u 0,9% pacjentów.

konsensusu ABC 5 optymalnie w ramach pierwszej linii),

Odchyleniem w badaniach laboratoryjnych niebędącym

bądź w zależności od dostępności w drugim rzucie w skoja-

de facto działaniem niepożądanym jest zwiększenie stężenia

rzeniu z fulwestrantem. Przy wyborze strategii terapeutycz-

kreatyniny obserwowane u 98,3% pacjentek. Wśród pa-

nej pacjentów z przerzutami trzewnymi należy dokładnie

cjentek otrzymujących tylko inhibitor aromatazy lub fulwe-

ocenić pacjenta pod kątem występowania wyznaczników

strant wzrost stężenia kreatyniny w surowicy wynosił 78,4%

tzw. kryzy narządowej i potrzeby szybkiej kontroli choroby.

osób. Abemacyklib powoduje zwiększenie stężenia kreaty-

Zgodnie z wytycznymi ABC 5 kryza narządowa jest definio-

niny w surowicy w wyniku zahamowania aktywności trans-

wana jako ciężka dysfunkcja narządowa wyrażona poprzez

porterów wydzielania kanalikowego w nerkach, ale bez po-

objawy, wyniki badań laboratoryjnych oraz szybką progresję

gorszenia czynności kłębuszków nerkowych

.

[19-22]

Jak do tej pory, nie przeprowadzono randomizowanych

choroby nowotworowej. Nie jest to obecność przerzutów
trzewnych sama w sobie. Stan taki wymaga pilnego wdroże-

badań klinicznych porównujących konkretne preparaty

nia najbardziej efektywnej terapii. Przykładem może być

względem siebie. Takich informacji być może dostarczy

narastający poziom bilirubiny 1,5 > GGN przy braku dia-

trwające badanie SONIA – wieloośrodkowe, randomizowa-

gnozy zespołu Gilberta bądź mechanicznej przeszkody

ne badanie kliniczne III fazy. Pierwszorzędowym punktem

w odpływie żółci. Szacunkowo ok. 10-15% pacjentów z za-

końcowym jest ocena, czy terapia skojarzona niesteroido-

awansowanym rakiem piersi będzie prezentować objawy kryzy

wym inhibitorem aromatazy + inhibitor CDK 4/6 jako le-

narządowej – ta populacja chorych to kandydaci do chemiote-

czenie pierwszej linii, a w przypadku progresji – terapia ful-

rapii[7]. Ponadto, kryza narządowa oraz masywne zajęcie narzą-

westrantem, poprawia PFS w porównaniu do monoterapii

dów trzewnych (w ocenie badacza) były kryteriami wyklucze-

niesteroidowym IA z następową terapią skojarzoną fulwe-

nia w badaniach PALOMA-2, PALOMA-3, MONALEESA-3

strant + inhibitor CDK 4/6 w przypadku progresji[23].

i MONARCH-3. W przypadku konieczności zastosowania le-

Wybór konkretnego preparatu pozostaje na ten mo-

czenia cytostatycznego preferowana jest monoterapia, a wy-

ment w gestii klinicysty, z uwzględnieniem chorób współist-

bór podyktowany powinien być wcześniej stosowanymi leka-

niejących pacjenta oraz profilu toksyczności leku. Przykłado-

mi, ich toksycznością, czasem wolnym od nawrotu, a także

wo, dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczynio-

preferencjami pacjentki (proponować można m.in. schematy

wego palbocyklib wydaje się najkorzystniejszą opcją, mając

oparte na winorelbinie bądź kapecytabinie).

na uwadze zwiększone ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych podczas terapii abemacyklibem oraz wydłużenie

Podsumowanie

odstępu QT w trakcie terapii rybocyklibem. Ponadto palbocyklib wydaje się również najbezpieczniejszą opcją u pacjen-

Aktualnie jesteśmy świadkami olbrzymiego postępu, jaki

tów z niewydolnością nerek i u pacjentów w trakcie polite-

dokonuje się w terapii zaawansowanego raka piersi.

rapii (>5 leków) z powodu chorób współistniejących. Jest to

Omówione w powyższym artykule leki umożliwiają długo-

szczególnie istotne w populacji starszych pacjentów, gdzie

trwałą kontrolę nad tą nieuleczalną chorobą. W dużych,

sytuacje te często współistnieją. Z ostrożnością należy kwa-

wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach klinicz-
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nych udowodniono ich wpływ na czas wolny od progresji
oraz przeżycie całkowite. Profil toksyczności jest przewidywalny, a skutki uboczne łatwo poddają się leczeniu. Pomimo
bezsprzecznej przełomowej roli, jaką inhibitory CDK 4/6

12.

odgrywają w leczeniu raka piersi, przedmiotem dyskusji pozostaje m.in. optymalna sekwencja terapii (I vs II linia) czy
identyfikacja biomarkerów pozwalających przewidzieć odpowiedź na terapię. Ponadto trwają badania kliniczne

13.

z udziałem inhibitorów CDK 4/6 w leczeniu przedoperacyjnym i uzupełniającym, tak więc można przypuszczać, że
również w tych wskazaniach znajdą zastosowanie.

14.
15.
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Mebeweryna
w leczeniu zaburzeń czynnościowych jelit
Role of mebeverine in treatment of functional bowel disorders
Summary
Functional gastrointestinal disorders (FGIDs), such as irritable bowel syndrome (IBS) or other bowel disorders (like functional constipation,
functional diarrhea or functional abdominal bloating) classified using the Rome Foundation criteria are frequently diagnosed in the general
population. Due to their complexed pathophysiology the treatment is so far aimed towards relieving gastrointestinal and psychological
symptoms mainly. The article presents characteristics of mebeverine, one of medications used in reducing symptoms of FGIDs.
Keywords: antispasmodics, irritable bowel syndrome, functional constipation, functional diarrhea, functional abdominal bloating
Słowa kluczowe: leki rozkurczowe, zespół jelita drażliwego, zaparcie czynnościowe, biegunka czynnościowa, wzdęcie czynnościowe

Czynnościowe zaburzenia jelit klasyfikowanie i rozpo-

czy też zaburzenia w zakresie mikroflory jelitowej, a także

znawane zgodnie z Kryteriami Rzymskimi IV są schorzenia-

zmiany na poziomie ośrodkowego układu nerwowego[1-3,6].

mi często diagnozowanymi w populacji ogólnej. Złożona pa-

Etiopatogeneza zaburzeń czynnościowych jelit jest zatem

tofizjologa tych zaburzeń obejmująca zaburzenia osi mózgo-

wieloczynnikowa. Bazę zaburzeń stanowią nieprawidłowo-

wo-jelitowej z nakładającymi się na nie wieloma innymi

ści osi jelitowo-mózgowej, gdzie główny element stanowić

czynnikami jest nadal ukierunkowana głównie na łagodzenie

może mikrobiota jelitowa wpływająca między innymi na ak-

objawów z przewodu pokarmowego. Artykuł przedstawia

tywność układu immunologicznego jelita. Zaburzenie fizjolo-

charakterystykę mebeweryny – leku rozkurczającego mię-

gicznej mikrobioty (dysbioza), dieta FODMAPs (dieta z za-

śnie gładkie przewodu pokarmowego i łagodzącego dolegli-

wartością węglowodanów łatwo fermentujących, słabo

wości bólowe występujące w przypadku zaburzeń czynno-

wchłanianych i o wysokim ciśnieniu osmotycznym), zwięk-

ściowych jelit.

szona reaktywność organizmu na bodźce stresowe, istnienie

Czynnościowe zaburzenia jelit

współistniejące zaburzenia psychiczne wpływają na zwięk-

niekorzystnych czynników psychospołecznych czy też
szenie przepuszczalności bariery jelitowej, co może indukoWedług aktualnie obowiązującej klasyfikacji zaburzeń in-

wać zaburzenia funkcji motoryczno-sensorycznych jelita[6].

terakcji jelitowo-mózgowych czynnościowe zaburzenia jelit

Zaburzenia jelitowe według Kryteriów Rzymskich IV

rozpoznajemy na podstawie Kryteriów Rzymskich IV z 2016

obejmują: zespół jelita nadwrażliwego – IBS (irritable bowel

roku[1-5]. W dokumencie tym sformułowanie „czynnościowe”

syndrome; C1), zaparcie czynnościowe (C2), biegunkę

z niektórych nazw zostało usunięte, gdyż zmiany patogene-

czynnościową (C3), wzdęcia czynnościowe (C4), nieokre-

tyczne w tych chorobach obejmują w dużej mierze zaburze-

ślone zaburzenia czynnościowe jelit (C5) i zaparcia wywoła-

nia osi mózgowo-jelitowej, na które dodatkowo wpływają

ne opioidami (C6).

zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Ponadto

W zespole jelita drażliwego wyróżnia się 4 podtypy:

czynnikami nasilającymi powyższe zaburzenia są współistnie-

C1a: IBS – C (postać IBS z przewagą zaparć – constipation),

jąca nadwrażliwość trzewna, zaburzenia immunologiczne

C1b: IBS – D (postać z przewagą stolców biegunkowych –
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diarrhea), C1c: IBS – M (postać mieszaną – mixed) i C1d:
IBS – U (postać niesklasyfikowaną – unclassified)

.

[1-3,6]

Zespół jelita nadwrażliwego, rozpoznawany częściej
u kobiet, jest schorzeniem spotykanym na wszystkich szero-

weryna, poza swoim działaniem przeciwbólowym wykazują
również działanie w biegunkowej postaci IBS. Farmakoterapia powinna być prowadzona równolegle z postępowaniem
dietetycznym i modyfikacją stylu życia[8-10].

kościach geograficznych, a częstość jego występowania na
świecie w populacji ogólnej szacuje się na około 11%, róż-

Mebeweryna

niąc się znacznie w zależności od poszczególnych kontynentów i krajów. W rozwoju choroby biorą udział czynniki ge-

Mebeweryna to b-fenyloetylaminowa pochodna rezer-

netyczne, jest on też częstszy u pacjentów, którzy przebyli

piny. Stosowana jest w gastroenterologii w postaci chloro-

ostry infekcyjny epizod zapalenia żołądkowo-jelitowego (tak

wodorku mebeweryny od lat 60. ubiegłego wieku, choć

zwany poinfekcyjny IBS). IBS charakteryzuje się nawracają-

mechanizm jej działania nie jest nadal do końca poznany[10,11].

cym bólem brzucha, pojawiającym się przeciętnie co naj-

Mebeweryna bezpośrednio blokuje zależne od napięcia

mniej 1 raz na dzień w ciągu tygodnia w przeciągu ostatnich

kanały sodowe i hamuje wewnątrzkomórkową akumulację

3 miesięcy, związanym z defekacją lub zmianą zarówno ryt-

jonów wapnia. Hamująco wpływa również na wychwyt

mu (częstości) wypróżnień, jak i konsystencji (wyglądu) stol-

zwrotny noradrenaliny, a także wykazuje miejscowe działa-

ca. Typowo obecne są zaburzenia pod postacią zaparć, bie-

nie znieczulające. Wybiórcze działanie mebeweryny na

gunki lub naprzemiennie zaparć i biegunki, jak również

przewód pokarmowy tłumaczone jest jej wpływem na

wzdęć i uczucia nadmiernego rozdęcia brzucha[6,7].

zwrotne wchłanianie wody w jelicie grubym[11].

Zaparcie czynnościowe to utrudnione, rzadkie lub nie-

Efekt farmakodynamiczny mebeweryny przejawia się

pełne oddawanie stolca, a biegunka czynnościowa to nawra-

rozkurczeniem mięśni gładkich, bez powodowania ich hipo-

cające luźne lub wodniste stolce, niespełniające kryteriów

tonii oraz bez zaburzenia prawidłowej perystaltyki jelit (jak

rozpoznania IBS, chociaż mogą występować w nich zarów-

bywa w przypadku leków antycholinergicznych)[12-16].

no ból brzucha, jak i wzdęcia, jednak objawy te nie są obja-

Mebeweryna stosowana jest doustnie (w postaci kapsułek o przedłużonym działaniu lub tabletek), a jej absorpcja

wami dominującymi .
[6]

Wzdęcia czynnościowe określane są jako uczucie pełno-

jest szybka i całkowita. Wielokrotne podawanie leku nie po-

ści, ucisku, zatrzymania gazów, które można ocenić obiek-

woduje znaczącej, a tym samym toksycznej kumulacji sub-

tywnie przy pomocy pomiaru obwodu brzucha, niespełnia-

stancji czynnej leku[12-16].

jące kryteriów innych zaburzeń czynnościowych jelit[6].

Mebeweryna metabolizowana jest przez esterazy oso-

Nieokreślone zaburzenia czynnościowe jelit to występo-

czowe do nieczynnych metabolitów: kwasu weratrowego

wanie objawów jelitowych, których nie da się wyjaśnić przy-

i alkoholu mebeweryny, a następnie do demetylowanego

czyną organiczną i niespełniające kryteriów diagnostycznych

kwasu karboksylowego, które wydalane są z moczem. Kwas

IBS, zaparć, biegunki czynnościowej czy też wzdęć czynno-

karboksylowy, będący głównym metabolitem mebeweryny

ściowych[6].

w osoczu, eliminowany jest również drogą nerkową[12-16].

W farmakoterapii zaburzeń czynnościowych jelit stoso-

W stanie stacjonarnym leku okres półtrwania mebewe-

wane są preparaty działające objawowo i dobierane w za-

ryny w postaci metabolitu wynosi 5,77 godziny, a jej stęże-

leżności od charakteru zgłaszanych przez chorego dolegli-

nie maksymalne 804 ng/ml. Biodostępność mebeweryny

wości. W łagodzeniu dolegliwości bólowych stosowane są

podawanej w postaci kapsułek o przedłużonym działaniu

leki antycholinergiczne, spazmolityczne oraz przeciwwzdę-

wynosi 97%[12-16].

ciowe. Należą do nich między innymi drotaweryna, mebe-

Mebeweryna charakteryzuje się rzadko występującymi

weryna, trimebutyna, alweryna, hioscyna, bromek pinawe-

działaniami niepożądanymi, ponieważ nie wykazuje działania

rium, olejek mięty pieprzowej oraz symetykon. Zastosowa-

antycholinergicznego. Nie obserwuje się niepożądanych

nie znajdują również leki modyfikujące czucie trzewne

działań wynikających z zablokowania układu przywspółczul-

(trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory zwrot-

nego (w tym na przykład zahamowania perystaltyki, sucho-

nego wychwytu serotoniny, antagoniści receptorów seroto-

ści w jamie ustnej, suchości skóry i błon śluzowych czy też

ninergicznych). Stosowane są probiotyki, jak również leki

występowania tachykardii). Stwierdzano nieliczne działania

pobudzające bądź hamujące wydzielanie w jelicie grubym (li-

niepożądane pod postacią reakcji nadwrażliwości (zwłaszcza

naklotyd, lubiproston, loperamid, laktuloza). Wymienione

występowanie zmian skórnych), a także zaburzeń ze strony

powyżej leki cholinolityczne i spazmolityczne, w tym mebe-

układu immunologicznego czy też reakcji nadwrażliwości
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(pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy,
wysypka).

poprawy jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Prospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzone w kohorcie

W przypadku przedawkowania może wystąpić pobu-

pacjentów z zespołem jelita drażliwego stosujących mebe-

dzenie ośrodkowego układu nerwowego, chociaż zasto-

werynę, którego wyniki przedstawiono w 2014 roku, poka-

sowanie mebeweryny w zbyt wysokich dawkach nie pro-

zało znaczącą poprawę jakości życia ocenianej za pomocą

wadziło do wystąpienia objawów przedawkowania, a je-

kwestionariuszy[22].

śli objawy te wystąpiły, to były one łagodne i szybko
ustępujące

[12-16]

Ze względu na małą liczbę działań niepożądanych, dobrą
akceptację leku przez chorych i poprawę jakości życia, po-

.

W przeprowadzonych badaniach przedklinicznych doty-

mimo braku twardych dowodów na skuteczność mebewe-

czących bezpieczeństwa stosowania leku nie wykazano

ryny, wydaje się ona dobrym wyborem u chorych z czynno-

szkodliwego działania zarówno na płodność mężczyzn, jak

ściowymi zaburzeniami pracy jelit, zwłaszcza tych, w których

i kobiet, lecz toksyczny wpływ na reprodukcję nadal nie zo-

biegunka jest objawem dominującym.

stał wystarczająco zbadany, chociaż w badaniach genotoksyczności nie wykazano szkodliwego działania mebewery-
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ny zarówno in vivo, jak i in vitro. W przypadku ciąży ze
względu na ograniczone dane kliniczne mebeweryna nie jest
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na medal!
Nedal (Nebivololum). Skład i postać: Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 85,96 mg laktozy jednowodnej w 1
tabletce. Wskazania: Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego. Leczenie stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub
więcej). Leczenie objawowe stabilnej choroby wieńcowej serca. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Nadciśnienie tętnicze: Dorośli: Dawka wynosi jedną tabletkę (5 mg) na dobę, najlepiej przyjmowaną o stałej porze
każdego dnia. Działanie obniżające ciśnienie tętnicze występuje po l-2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach optymalne działanie leku może wystąpić dopiero po 4 tygodniach. Leczenie skojarzone z innymi lekami
przeciwnadciśnieniowymi: Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą być stosowane w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotąd, addycyjne działanie przeciwnadciśnieniowe
obserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania leku Nedal z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg. Pacjenci z niewydolnością nerek: Zalecana dawka początkowa dla pacjentów z niewydolnością nerek wynosi 2,5 mg na
dobę. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Pacjenci z niewydolnością wątroby: Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie leku
Nedal u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w wieku powyżej 65 lat zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg.
Jednocześnie, ze względu na ograniczone doświadczenie u osób w wieku powyżej 75 lat, należy zachować ostrożność i ściśle obserwować pacjentów. Dzieci i młodzież: Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca
się stosowania u dzieci i młodzieży. Przewlekła niewydolność serca: Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca należy rozpocząć poprzez stopniowe zwiększanie dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej, określonej
dla każdego pacjenta. Pacjenci powinni mieć stabilną przewlekłą niewydolność serca bez ostrej niewydolności przez ostatnie sześć tygodni. Zaleca się, aby lekarz prowadzący miał doświadczenie w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.
U pacjentów otrzymujących leki działające na układ sercowo-naczyniowy, w tym leki moczopędne i (lub) digoksynę, i (lub) inhibitory ACE, i (lub) antagonistów receptora angiotensyny II, dawkowanie tych leków powinno być ustabilizowane
podczas ostatnich dwóch tygodni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nedal. Dawkę początkową należy zwiększać co 1-2 tygodnie w zależności od tolerancji leku przez pacjenta: 1,25 mg nebiwololu, zwiększyć do 2,5 mg nebiwololu raz
na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i następnie do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg nebiwololu raz na dobę. Rozpoczęcie leczenia i każde zwiększenie dawki powinno być wykonane pod nadzorem
doświadczonego lekarza, trwającym co najmniej 2 godziny, dla upewnienia się, że stan kliniczny pacjenta pozostaje stabilny (zwłaszcza ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca, zaburzenia przewodzenia, objawy nasilenia niewydolności
serca). Występowanie działań niepożądanych może uniemożliwiać leczenie maksymalną zalecaną dawką leku. W razie konieczności dawkę podtrzymującą można również stopniowo zmniejszać i ponownie zwiększać, jeżeli jest to
wskazane. Podczas stopniowego zwiększania dawki, w przypadku nasilenia niewydolności serca lub nietolerancji leku, najpierw zalecane jest zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie konieczności, natychmiastowe przerwanie leczenia
(w przypadku ciężkiego niedociśnienia tętniczego, nasilenia niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsu kardiogennego, objawowej bradykardii lub bloku przedsionkowo-komorowego). Leczenie stabilnej przewlekłej
niewydolności serca nebiwololem jest zwykle leczeniem długotrwałym. Nie zaleca się nagłego przerywania leczenia nebiwololem, ponieważ może to prowadzić do przejściowego nasilenia niewydolności serca. Jeśli przerwanie leczenia
jest konieczne, dawka powinna być zmniejszana stopniowo, o połowę co tydzień. Pacjenci z niewydolnością nerek: Nie jest wymagane dostosowanie dawki w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności nerek, gdyż dawkę
zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Brak doświadczenia u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥ 250 μmol/l). Dlatego stosowanie nebiwololu u tych pacjentów
nie jest zalecane. Pacjenci z niewydolnością wątroby: Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie leku Nedal u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie jest
wymagane dostosowanie dawki, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Dzieci i młodzież: Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci i
młodzieży. Choroba wieńcowa: Dorośli - Leczenie stabilnej choroby wieńcowej należy rozpocząć poprzez stopniowe zwiększanie dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej określonej dla każdego pacjenta. Dawkę
początkową należy zwiększać co 1-2 tygodnie w zależności od tolerancji leku przez pacjenta: 1,25 mg nebiwololu, zwiększyć do 2,5 mg nebiwololu raz na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i następnie do 10 mg raz na dobę. Maksymalna
zalecana dawka wynosi 10 mg nebiwololu raz na dobę. Pacjenci z niewydolnością nerek - Nie jest wymagane dostosowanie dawki w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności nerek, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do
dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Brak doświadczenia u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥ 250 μmol/l). Dlatego stosowanie nebiwololu u tych pacjentów nie jest zalecane. Pacjenci
z niewydolnością wątroby - Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie leku Nedal u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku - Nie jest wymagane dostosowanie
dawki, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Dzieci i młodzież - Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży. Sposób podawania:
Tabletkę lub jej części należy połknąć, popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Tabletki mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez pokarmu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby. Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków
o działaniu inotropowym dodatnim. Dodatkowo, podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, Nedal jest przeciwwskazany w zespole chorej zatoki, w tym bloku zatokowo-przedsionkowym; bloku serca drugiego i trzeciego stopnia (bez
rozrusznika); skurczu oskrzeli i astmie oskrzelowej w wywiadzie; nieleczonym guzie chromochłonnym nadnerczy; kwasicy metabolicznej; bradykardii (czynność serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia); niedociśnieniu
tętniczym (skurczowe ciśnienie tętnicze krwi < 90 mmHg); ciężkich zaburzeniach krążenia obwodowego. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków blokujących
receptory beta-adrenergiczne. Znieczulenie ogólne: Utrzymująca się blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie wprowadzenia do znieczulenia oraz intubacji. Jeśli blokada receptorów beta-adrenergicznych
jest przerywana w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego, należy przerwać podawanie beta-adrenolityków co najmniej na 24 godziny przed zabiegiem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania niektórych
środków znieczulających, wpływających depresyjnie na mięsień sercowy. Można zapobiec wystąpieniu reakcji ze strony nerwu błędnego poprzez dożylne podanie atropiny. Układ sercowo-naczyniowy: Nie należy stosować leków betaadrenolitycznych u pacjentów z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca, aż do ustabilizowania się ich stanu. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczenie beta-adrenolitykami należy przerywać stopniowo, tj. przez ponad 1-2
tygodnie. W razie konieczności należy w tym samym czasie rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu dławicy piersiowej. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać bradykardię: jeśli częstość tętna wynosi
poniżej 50-55 uderzeń na minutę w spoczynku i (lub) pacjent odczuwa objawy wskazujące na bradykardię, dawkę należy zmniejszyć. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych: u pacjentów z
zaburzeniami krążenia obwodowego (choroba lub objaw Raynauda, chromanie przestankowe), ponieważ może wystąpić zaostrzenie tych zaburzeń; u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia, z powodu wydłużenia przez betaadrenolityki czasu przewodzenia; u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala z powodu ryzyka niehamowanego skurczu tętnic wieńcowych za pośrednictwem receptorów alfa: leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą
zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicowych. Zwykle nie zaleca się jednoczesnego podawania nebiwololu z antagonistami wapnia typu werapamilu i diltiazemu, z lekami przeciwarytmicznymi klasy I oraz z lekami
przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo. Metabolizm/układ endokrynologiczny: Nedal nie wpływa na stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą. Mimo to należy zachować ostrożność u tych pacjentów, ponieważ nebiwolol może
maskować niektóre objawy hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca). Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy tachykardii w nadczynności tarczycy. Nagłe odstawienie produktu może nasilić objawy. Układ
oddechowy: U pacjentów z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc leki blokujące receptory beta-adrenergiczne należy stosować ostrożnie, ponieważ leki te mogą nasilać zwężenie dróg oddechowych. Inne: Pacjenci z łuszczycą w
wywiadzie powinni przyjmować beta-adrenolityki jedynie po dokładnym rozważeniu. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz ciężkość reakcji anafilaktycznych. Rozpoczęcie leczenia
przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnej obserwacji. Nie należy nagle przerywać leczenia, chyba że jest to wyraźnie zalecone. Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Oddzielnie wymieniono objawy niepożądane występujące podczas
leczenia nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca ze względu na różnice pomiędzy chorobami podstawowymi. Nadciśnienie tętnicze Zgłoszone działania niepożądane, które w większości przypadków miały nasilenie od
łagodnego do umiarkowanego, wymieniono poniżej według klasyfikacji układowo-narządowej oraz częstości występowania: często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); bardzo rzadko (<1/10000); nieznana
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość; Zaburzenia psychiczne: Niezbyt często: koszmary senne, depresja;
Zaburzenia układu nerwowego: Często: bóle głowy, zawroty głowy, parestezje; Bardzo rzadko: omdlenia; Zaburzenia oka: Niezbyt często: zaburzenia widzenia; Zaburzenia serca: Niezbyt często: bradykardia, niewydolność serca,
spowolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego/blok przedsionkowo-komorowy; Zaburzenia naczyniowe: Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze, chromanie przestankowe (lub jego nasilenie); Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i śródpiersia: Często: duszność, Niezbyt często: skurcz oskrzeli; Zaburzenia żołądka i jelit: Często: zaparcia, nudności, biegunka, Niezbyt często: niestrawność, wzdęcia, wymioty; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt
często: świąd, wysypka rumieniowa, Bardzo rzadko: nasilenie łuszczycy; Częstość nieznana: pokrzywka. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niezbyt często: impotencja; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: zmęczenie,
obrzęk. Podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne obserwowano także następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, splątanie, oziębienie/zasinienie kończyn, objaw Raynauda, suchość oczu
i zespół oczno-śluzówkowo-skórny typowy dla praktololu. Przewlekła niewydolność serca Dostępne są dane dotyczące działań niepożądanych występujących u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca pochodzące z jednego
kontrolowanego placebo badania klinicznego z udziałem 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol i 1061 pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym działania niepożądane, których związek z leczeniem oceniano jako możliwy,
zostały zgłoszone łącznie przez 449 pacjentów otrzymujących nebiwolol (42,1%) w porównaniu do 334 pacjentów otrzymujących placebo (31,5%). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących
nebiwolol były bradykardia i zawroty głowy, oba wystąpiły u około 11% pacjentów. Częstość występowania wśród pacjentów otrzymujących placebo wynosiła odpowiednio około 2% i 7%. Stwierdzono następujące częstości występowania
działań niepożądanych (których związek z lekiem oceniano przynajmniej jako możliwy), które uznano za specyficznie związane z leczeniem przewlekłej niewydolności serca: nasilenie niewydolności serca wystąpiło u 5,8% pacjentów
otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 5,2% pacjentów otrzymujących placebo; ortostatyczne niedociśnienie tętnicze odnotowano u 2,1% pacjentów otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 1,0% pacjentów otrzymujących
placebo; nietolerancja leku wystąpiła u 1,6% pacjentów otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 0,8% pacjentów otrzymujących placebo; blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia wystąpił u 1,4% pacjentów otrzymujących
nebiwolol w porównaniu do 0,9% pacjentów otrzymujących placebo; obrzęki kończyn dolnych odnotowano u 1,0% pacjentów otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 0,2% pacjentów otrzymujących placebo. Zgłaszanie
podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.
gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 14542 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku Nedal
5 mg x 28 tabl. wynosi w PLN: 17,95. Kwota dopłaty pacjenta (We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji) wynosi w PLN: 10,05. ChPL: 2020.03.16.
* Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.
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Mebeweryna 200 mg 30 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU
Auroverin MR, 200 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Skład: każda kapsułka zawiera 200 mg mebeweryny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka zawiera do 23,81 mg sacharozy. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie zespołu jelita drażliwego. Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: jedna kapsułka 200 mg dwa razy na dobę, przyjmowane jedna rano i jedna wieczorem. Auroverin
MR nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat, gdyż bezpieczeństwo stosowania i skuteczność
w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone. Szczególne grupy pacjentów: nie przeprowadzono badań dotyczących
dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie przewiduje się specyficznego ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.
Działania niepożądane: Odnotowano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu do obrotu.
Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości ich występowania. Nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne), pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wysypka. Numer pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu: 24186. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Odpłatność: Produkt
leczniczy pełnopłatny. Podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lokal 27,
01-909 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce produktu leczniczego (data ostatniej
rewizji dokumentu: październik 2019). Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa, tel. +22 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl, www.aurovitas.pl.
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1. Auroverin MR, data wprowadzenia na rynek 02.2018 r, dane IMS Date view z 08.2020 r.
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