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Znaczenie interakcji leków staje siê coraz bardziej istotne we wspó³cze-
snej farmakoterapii, w tym tak¿e w otolaryngologii. Jednak oprócz korzyst-
nego efektu ³¹czenia leków, zwiêkszaj¹cego synergizm ich dzia³ania, nale¿y
mieæ równie¿ na uwadze mo¿liwoœæ zwiêkszenia ryzyka wyst¹pienia nieko-
rzystnych objawów ubocznych przy ³¹cznym stosowaniu ró¿nych farmaceu-
tyków. W pracy omówiono interakcjê leków najczêœciej stosowanych w oto-
laryngologii, w tym antybiotyków, leków przeciwbólowych, przeciwzapal-
nych i przeciwgor¹czkowych, leków przeciwhistaminowych, mukolitycznych
i przeciwkaszlowych oraz preparatów stosowanych w farmakoterapii zawro-
tów g³owy.
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Drug interaction is a very important issue of the contemporary farmacotherapy,
and may play a role in the management of otolaryngologic disorders.
However, apart from a beneficial effect of multi-drug treatment, the increased
risk of undesirable side effects must be considered when such therapy is
applied to a patient.
The article overviews the interactions of the drugs that are used in
otolaryngology, including antibiotics, analgesic and anti-inflammatory agents,
antihistamines, mucolytic and anti-tussive drugs, and the medications used
to treat vertigo and dizziness.
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Znaczenie interakcji leków staje siê coraz bardziej
istotne we wspó³czesnej farmakoterapii, tak¿e w otola-
ryngologii.

Dziêki korzystnym skojarzeniom leków uzyskujemy
synergizm ich dzia³ania, który pomaga w leczeniu wielu
schorzeñ o wielow¹tkowej patologii. Z drugiej strony nie
wolno zapominaæ, ¿e w wyniku stosowania politerapii
mo¿e dochodziæ równie¿ do niekorzystnych interakcji po-
miêdzy lekami, a ich skutkiem jest zmniejszenie skutecz-
noœci i zwiêkszenie czêstoœci dzia³añ niepo¿¹danych pro-
wadzonego leczenia [1].

Mo¿na w tym miejscu zadañ pytanie, jakie jest prak-
tyczne znaczenie oraz zasiêg niekorzystnych interakcji
pomiêdzy jednoczeœnie stosowanymi lekami? Danymi
polskimi na ten temat nie dysponujemy, natomiast dane
amerykañskie za rok 2001 wskazuj¹, ¿e w USA z powo-
du niekorzystnych interakcji pomiêdzy lekami zmar³o a¿
7000 osób. Podczas planowania racjonalnej farmakote-
rapii nale¿y wiêc tak dobieraæ leki, aby zminimalizowaæ
ryzyko wyst¹pienia niekorzystnych interakcji pomiêdzy
nimi oraz zmniejszyæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
chorób polekowych.

W otolaryngologii stosuje siê najczêœciej kilka grup
leków. Nale¿¹ do nich: antybiotyki, leki przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgor¹czkowe, leki przeciwhista-
minowe, leki mukolityczne i przeciwkaszlowe, leki sto-
sowane w farmakoterapii zawrotów g³owy.

Antybiotyki
Najczêœciej stosowanymi w otolaryngologii antybio-

tykami i chemioterapeutykami s¹ antybiotyki beta-lak-
tamowe, makrolidy i fluorochinolony.

Pencyliny i cefalosporyny

Penicyliny stosowane parenteralnie mog¹ zwiêkszaæ
ryzyko wyst¹pienia krwawieñ u pacjentów stosuj¹cych
doustne leki przeciwzakrzepowe. Wyj¹tek stanowi¹ naf-
cylina i dikloksacyklina, których stosowanie mo¿e byæ
zwi¹zane z wystêpowaniem opornoœci na dzia³anie do-
ustnych leków przeciwzakrzepowych. Ampicylina
zmniejsza z kolei biodostêpnoœæ atenololu z przewodu
pokarmowego.

Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), 73-78

LECZENIE I OPERACJE W OTOLLECZENIE I OPERACJE W OTOLLECZENIE I OPERACJE W OTOLLECZENIE I OPERACJE W OTOLLECZENIE I OPERACJE W OTOLARYNGOLARYNGOLARYNGOLARYNGOLARYNGOLOGIIOGIIOGIIOGIIOGII



74 Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), 73-78

Ryzyko wyst¹pienia krwawienia mog¹ nasilaæ tak¿e
cefalosporyny posiadaj¹ce w swojej strukturze ugrupo-
wanie metylotetrazolotiolowe (Cefazolina, Cefoperazon,
Cefotetan). Cefalosporyny z wymienionym powy¿ej
ugrupowaniem maj¹ tak¿e zdolnoœæ do hamowania de-
hydrogenezy aldehydu octowego i w przypadku spo¿ycia
alkoholu mog¹ byæ przyczyn¹ wyst¹pienia reakcji disul-
firamowej. Nefrotoksycznoœæ mo¿e byæ nasilana przy
³¹cznym stosowaniu cefalosporyn z aminoglikozydami
i diuretykami pêtlowymi. Nie nale¿y równie¿ stosowaæ
leków z grupy antiacida u pacjentów przyjmuj¹cych cefa-
klor i cefpodoksym, ze wzglêdu na zmniejszenie wch³a-
niania antybiotyków i ograniczenie ich skutecznoœci kli-
nicznej. Leki blokuj¹ce receptor H2 z kolei mog¹ ograni-
czaæ absorpcjê z przewodu pokarmowego cefuroksymu.

Makrolidy

Szczególn¹ grupê antybiotyków, je¿eli chodzi o pro-
blem interakcji z innymi stosowanymi równoczeœnie le-
kami, stanowi¹ makrolidy. Wykazuj¹ one powinowac-
two do izoenzymów cytochromu P450 i mog¹, poprzez
hamowanie ich aktywnoœci, zaburzaæ metabolizm innych
równoczeœnie stosowanych leków. Zdolnoœæ do interak-
cji izoenzymów cytochromu P450 nie jest jednakowa dla
wszystkich makrolidów. Najwiêksza charakteryzuje ery-
tromycynê i jej cykliczny 11, 12 wêglan (Davercin). Nie-
co mniejsze ryzyko niekorzystnych interakcji wi¹¿e siê
ze stosowaniem klarytromycyny i roksytromycyny, a prak-
tycznie nie wystêpuje u pacjentów leczonych spiramycy-
n¹ oraz azytromycyn¹.

Wymienione powy¿ej makrolidy wp³ywaj¹ g³ównie
na aktywnoœæ jednego z izoenzymów cytochromu P450
– CYP 3A4, który jednak metabolizuje wiele leków sto-
sowanych w codziennej praktyce lekarskiej. Najwa¿niej-
sze z nich przedstawiono w tabeli I.

kokinetyczne z innymi równoczeœnie stosowanymi leka-
mi. Skutkiem tej interakcji jest najczêœciej wzrost toksycz-
noœci leków, których metabolizm zosta³ zahamowany.

W latach 80. zwrócono uwagê, ¿e u niektórych pa-
cjentów leczonych fluorochinolonami oraz niestereoido-
wymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) wystêpuj¹ ob-
jawy neurotoksycznoœci objawiaj¹ce siê drgawkami.

Jak wykazano, niektóre NLPZ nasilaj¹ wychwyt flu-
orochinolonów (cyprofloksacyna) do oœrodkowego uk³a-
du nerwowego co powoduje antagonistyczny wp³yw na
receptor GABAA [1]. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e nie
wszystkie NLPZ w równym stopniu potêguj¹ antagoni-
styczny wp³yw fluorochinolonów na receptor GABAA.
Wiêksze ryzyko wystêpuje u pacjentów przyjmuj¹cych
flurbiprofen, indometacynê, ketoprofen, naproksen i ibu-
profen. Dzia³ania takiego nie wykazuj¹ diklofenak i pi-
roksykam [2].

Coraz bardziej istotne staj¹ siê interakcje antybioty-
ków z hormonaln¹ doustn¹ antykoncepcj¹ [3]. Ich me-
chanizm zwi¹zany jest z udzia³em bakterii jelitowych
w reakcji dekoniugacji sk³adowej estrogennej. Istotny
wp³yw ma fakt, ¿e w¹trobowo-jelitowe kr¹¿enie etyny-
loestradiolu (wchodz¹cego w sk³ad œrodków antykoncep-
cyjnych) jest mo¿liwe wy³¹cznie po odszczepieniu reszt
glukuronowych w jelicie, a proces ten dokonuje siê przy
udziale bakterii. Antybiotyki wywo³uj¹c dyzbakteriozê
przewodu pokarmowego mog¹ zaburzaæ ten proces, cze-
go skutkiem mo¿e byæ zmniejszenie skutecznoœci hor-
monalnej antykoncepcji doustnej. Antybiotyki i chemio-
terapeutyki, które mog¹ zmniejszaæ skutecznoœæ œrodków
antykoncepcyjnych przedstawiono w tabeli II.

Tabela I. Leki metabolizowane przez CYP 3A4

Leki antyarytmiczne
Antagoniœci wapnia
Inhibitory proteaz
Steroidy
Statyny (z wyj¹tkiem fluwastatyny)
Benzodwuazepiny
Opioidy

Tabela II. Antybiotyki i chemioterapeutyki zmniejszaj¹ce skutecznoœæ œrodków
antykoncepcyjnych stosowanych doustnie

Amoksycylina
Kloksacylina
Cefalosporyny
Erytromycyna
Klarytromycyna
Co-Trimoksazol

Zahamowanie metabolizmu erytromycyny i klarytro-
mycyny przez inne leki posiadaj¹ce zdolnoœæ do inhibicji
CYP 3A4 mo¿e wi¹zaæ siê z wyd³u¿eniem odstêpu QT
w zapisie EKG, a skutkiem tego mo¿e byæ wyst¹pienie
arytmii typu torsade de pointes.

Fluorochinolony

Fluorochinolony (cyprofloksacyna) mog¹ hamowaæ
aktywnoœæ CYP 1A2 (metabolizuje teofilinê) oraz CYP
3A4. Z tego wzglêdu mog¹ wchodziæ w interakcje farma-

Leki przeciwbólowe i przeciwgor¹czkowe
Najczêœciej stosowan¹ grup¹ leków dla z³agodzenia

bólu i gor¹czki s¹ niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ) oraz paracetamol.

NLPZ ze wzglêdu na swoje w³asnoœci farmakodyna-
miczne (hamowanie aktywnoœci cykloksygenazy) oraz far-
makokinetyczne (wi¹zanie z bia³kami krwi, wp³yw na ak-
tywnoœæ izoenzymów cytochromu P450) mog¹ wchodziæ
w interakcje z innymi lekami. NLPZ charakteryzuj¹ siê
wysokim powinowactwem do bia³ek krwi, st¹d te¿ nale-
¿y zachowaæ daleko id¹c¹ ostro¿noœæ u pacjentów przyj-
muj¹cych równoczeœnie inne leki, które ze wzglêdu na
wi¹zanie z bia³kami osocza mog³yby zostaæ wyparte przez
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Tabela III. Stopieñ powinowactwa niesteroidowych leków przeciwzapalnych do
bia³ek osocza

Lek % wi¹zania z bia³kami osocza

Diklofenak 99,7
Naproksen 99,7
Meloksykam 99,5
Ibuprofen 99
Flurbiprofen 99
Ketoprofen 99
Nabumeton 99
Piroksykam 99
Kwas tiaprofenowy 98
Celekoksyb 97
Aspiryna 90
Indometacyna 90
Rofekoksyb 85

Tabela V. Podzia³ leków przeciwhistaminowych

Pierwsza generacja Druga generacja

Cyproheptadyna Azelastyna
Dimetynden Akrywastyna
Hydroksyzyna Cetyryzyna
Klemastyna Lewocetyryzyna
Prometazyna Emedastyna

Feksofenadyna
Loratadyna
Dezloratadyna

Tabela IV.     Choroby, w których zastosowanie terapeutyczne znajduj¹ leki
przeciwhistaminowe

1. Alergiczne zapalenie nosa i zatok, jamy ustnej, gard³a i krtani
2. Alergiczne choroby skóry
3. Alergiczne choroby narz¹du wzroku
4. Alergia i nietolerancja pokarmowa
5. Ostre reakcje alergiczne
6. Astma oskrzelowa

NLPZ. Konsekwencj¹ tego mo¿e byæ wzrost ich frakcji
wolnej i pojawienie siê dzia³añ niepo¿¹danych. Dotyczy
to przede wszystkim pacjentów przyjmuj¹cych doustne
leki antykoagulacyjne, doustne leki przeciwcukrzycowe
– pochodne sulfonylomocznika oraz digoksynê. Nie
wszystkie NLPZ charakteryzuj¹ siê równym stopniem
wi¹zania z bia³kami krwi, st¹d znajomoœæ ich powino-
wactwa do bia³ek osocza pozwala na dobranie najw³a-
œciwszego leku w danej sytuacji klinicznej. Wi¹zanie
NLPZ z bia³kami przedstawiono w tabeli III.

NLPZ mog¹ zmniejszaæ skutecznoœæ leków wielu
grup stosowanych w leczeniu nadciœnienia têtniczego
(diuretyki, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki beta-
adrenolityczne), w wyniku czego zmniejsza siê skutecz-
noœæ farmakoterapii nadciœnienia têtniczego [7,8].

Mechanizm interakcji NLPZ z inhibitorami konwer-
tazy angiotensyny (IKA) oraz lekami beta-adrenolitycz-
nymi (LBA) dotyczy zahamowania syntezy naczynioroz-
szerzaj¹cych prostaglandyn, która odbywa siê g³ównie
przy udziale COX-1, a enzym ten jest hamowany przez
klasyczne NLPZ. Nale¿y wspomnieæ, ¿e nie wszystkie
NLPZ w równym stopniu os³abiaj¹ dzia³anie IKA w nad-
ciœnieniu. Silniejszy wp³yw wykazuj¹ idometacyna oraz
naproksen, s³abiej natomiast dzia³aj¹ ibuprofen i sulin-
dak, natomiast wybiórcze inhibitory COX-2 wykazuj¹
minimalny efekt os³abiaj¹cy dzia³anie IKA. Dodatkowo,
podczas ³¹cznego stosowania leków tych dwóch grup
nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ wyst¹pienia bradykar-
dii, do której dochodzi w wyniku polekowej hiperkalie-
mii. Na powik³anie to szczególnie nara¿eni s¹ pacjenci
w podesz³ym wieku z towarzysz¹c¹ cukrzyc¹ i chorob¹
niedokrwienn¹ serca.

NLPZ mog¹ tak¿e zmniejszaæ skutecznoœæ terapii
lekami moczopêdnymi, a w szczególnoœci diuretykami
pêtlowymi (DP). Interakcje te s¹ zwi¹zane bezpoœrednio
z mechanizmami dzia³ania DP, które stymuluj¹ wytwa-
rzanie prostaglandyn i rozszerzenie naczyñ, zwiêkszaj¹

przep³yw nerkowy, zwiêkszaj¹ diurezê oraz dzia³aj¹ po-
przez bezpoœrednie zahamowanie transportu elektroli-
tów w czêœci wstêpuj¹cej pêtli Henlego. Nale¿y przypo-
mnieæ, ¿e NLPZ nie zmniejszaj¹ efektu diuretycznego
tiazydów, ale mog¹ zmniejszaæ ich efekt hipotensyjny.

NLPZ nasilaj¹ tak¿e nefro- i ototoksycznoœæ ami-
noglikozydów. Nie nale¿y kojarzyæ NLPZ ze steroidami
podawanymi systemowo, gdy¿ zwiêksza to ryzyko wyst¹-
pienia gastropatii i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e nie nale¿y stoso-
waæ jednoczasowo dwóch lub wiêcej NLPZ, gdy¿ nie
prowadzi to do ich synergizmu terapeutycznego, nato-
miast zwiêksza ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹da-
nych. Godne polecenia jest natomiast kojarzenie NLPZ
z paracetamolem, z uwagi na wystêpowanie synergizmu
dzia³ania przeciwbólowego i przeciwgor¹czkowego. Efekt
dzia³ania paracetamolu mo¿e byæ s³abszy u kobiet przyj-
muj¹cych doustne œrodki antykoncepcyjne z uwagi na to,
¿e nasilaj¹ one glukuronidacjê paracetamolu, zwiêkszaj¹
jego klirens osoczowy i skracaj¹ okres pó³trwania. U pa-
cjentów przyjmuj¹cych metamizol (Pyralgin) ³¹cznie nie
powinno stosowaæ siê pochodnych fenotiazyny (Dipher-
gan), gdy¿ mo¿e to prowadziæ do wyst¹pienia ciê¿kiej
hipotermii.

Leki przeciwhistaminowe
Leki przeciwhistaminowe (LP) stosowane s¹ w wie-

lu schorzeniach, w których potwierdzono przyczynowy
udzia³ histaminy (tabela IV ).

LP dzielimy na 2 generacje, a kryterium tego podzia³u
jest wybiórczoœæ ich dzia³ania receptorowego i ró¿nice
w parametrach farmakokinetycznych (tab. V).
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LP drugiej generacji charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ czê-
stoœci¹ wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych w porów-
naniu do leków pierwszej generacji. Nie nale¿y zapo-
mnieæ, ¿e astemizol i terfenadyna zosta³y wycofane z u¿y-
cia ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wystêpowania groŸnych dla
¿ycia i niejednokrotnie œmiertelnych zaburzeñ rytmu ser-
ca. Pojawia³y siê one w sytuacji zahamowania metaboli-
zmu astemizolu i terfenadyny w wyniku niekorzystnych
interakcji z innymi równoczeœnie stosowanymi lekami
[4]. Na kardiotoksycznoœæ terfenadyny zwróci³ uwagê
w 1990 roku Monahan i od tej pory rozpoczêto poszuki-
wanie przyczyn, które mog³y indukowaæ wystêpowanie
arytmii komorowych. Jak póŸniej wykazano, w wyniku
interakcji terfenadyny i astemizolu z innymi lekami do-
chodzi do wyd³u¿enia odstêpu QT w zapisie EKG, co
jest œciœle skorelowane z wp³ywem tych leków na kana³y
potasowe miêœnia sercowego. Skutkiem dzia³ania LP na
kana³y potasowe jest znaczny wzrost ryzyka wyst¹pienia
arytmii typu torsade de pointes.

Dzia³anie arytmogenne niektórych LP (terfenady-
na, astemizol, ebastyna) mo¿e ujawniæ siê szczególnie
u osób z wrodzonym wyd³u¿eniem QT, leczonych rów-
noczeœnie lekami, które tak¿e powoduj¹ wyd³u¿anie QT
oraz lekami wywo³uj¹cymi zaburzenie jonowe w postaci
hipokaliemii, hipomagnezemii np. diuretykami, gliko-
kortykosteroidami.

Zahamowanie metabolizmu LP w wyniku interakcji
z innymi lekami mo¿e zwiêkszaæ ryzyko dzia³añ niepo-
¿¹danych, które przedstawiono w tabeli VI.

Ostro¿noœæ przy stosowaniu LP nale¿y zachowaæ
szczególnie u pacjentów stosuj¹cych du¿e dawki prepa-
ratów o d³ugim dzia³aniu, a tak¿e u chorych przyjmuj¹-
cych równolegle leki antyarytmiczne. Dla tych w³aœnie
pacjentów szczególnie wskazane s¹ preparaty, które nie
ulegaj¹ metabolizmowi przy udziale izoenzymów cytochro-
mu P450, do których nale¿y cetyryzyna i dezloratadyna.

Cyproheptadyna (Peritol, Protadyna)

Trójpierœcieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)
potêguj¹ cholinolityczne dzia³anie cyproheptadyny. Cy-
proheptadyna potêgujê natomiast efekt leków dzia³aj¹-
cych depresyjnie na oœrodkowy uk³ad nerwowy (OUN).

Dimetynden (Fenistil)

Dimetynden nasila dzia³anie leków powoduj¹cych
depresjê OUN. Leki antycholinergiczne i TLPD nasila-
j¹ objawy cholinolityczne po zastosowaniu dimetynde-
nu. Dimetynden os³abia dzia³anie leków mukolitycznych
i mukokinetycznych.

Hydroksyzyna (Hydroxizinym, Atarax)

Hydroksyzyna wykazuje synergizm dzia³ania z leka-
mi wp³ywaj¹cymi depresyjnie na OUN. Nasila dzia³anie
cholinolityków.

Klemastyna (Clemastin)

Klemastyna nasila dzia³anie amin katecholowych,
TLPD, œrodków nasennych, uspokajaj¹cych i anksjoli-
tyków. Zmniejsza skutecznoœæ fenytoiny oraz doustnych
leków przeciwzakrzepowych. Nasila efekt cholinolitycz-
ny innych równoczeœnie podanych leków wykazuj¹cych
takie dzia³anie.

Prometazyna (Diphergan, Promethazine, Polfergan)

Prometazyna oprócz dzia³ania przeciwhistaminowe-
go, wykazuje efekt cholinolityczny, dopaminolityczny,
alfa-1-adrenolityczny oraz antyserotoninowy. W zwi¹z-
ku z tym mo¿e ograniczaæ efekt dzia³ania leków wykrztu-
œnych, mukolitycznych i mukokinetycznych, antagoni-
zuje dzia³anie efedryny i jej pochodnych, silnie wi¹¿e siê
z bia³kami krwi (93%) i mo¿e wypieraæ z tych po³¹czeñ
inne leki nasilaj¹c ich toksycznoœæ [5,6].

Prometazyna zmniejsza efekt dzia³ania doustnych
leków hipoglikemizuj¹cych. Nasila natomiast depresyj-
ny wp³yw na OUN innych równoczeœnie stosowanych
leków. Jak wskazuje praktyka, prometazyna jest czêsto
stosowana w farmakoterapii chorób infekcyjnych dróg
oddechowych pomimo, ¿e takie postêpowanie nie ma
uzasadnienia. Równoczeœnie zapomina siê o mo¿liwoœci
wyst¹pienia powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych zwi¹za-
nych ze stosowaniem prometazyny, szczególnie u dzieci
do 2 roku ¿ycia, u których jest ona przeciwwskazana.

Wskazaniami do stosowania prometazyny s¹ skórne
odczyny alergiczne z towarzysz¹cym œwi¹dem, odczyny
poprzetoczeniowe i obrzêk naczynioruchowy u pacjen-
tów powy¿ej 2 roku ¿ycia.

W oficjalnych materia³ach informacyjnych dotycz¹-
cych leku podane jest ostrze¿enie, ¿e prometazyny nie na-
le¿y stosowaæ w kaszlu i zaka¿eniach dróg oddechowych,

Tabela VI. Najczêstsze objawy niepo¿¹dane pojawiaj¹ce siê po zastosowaniu
leków przeciwhistaminowych pierwszej i drugiej generacji

Leki pierwszej generacji Leki drugiej generacji

nadmierna sedacja bóle g³owy

zaburzenia koncentracji suchoœæ w ustach

nudnoœci sedacja

wymioty uczucie znu¿enia

pobudzenie apetytu nudnoœci
i przyrost masy cia³a wymioty

objawy dysuryczne

zaburzenia rytmu serca

kontaktowe zapalenie skóry

agranulocytoza
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a zatem w przypadkach, w których jak wskazuje prakty-
ka, prometazyna jest najczêœciej stosowana. Znaczny efekt
cholinolityczny leku prowadzi do zahamowania wydzie-
lania oskrzelowego, zagêszczenia wydzieliny i niekorzyst-
nego wp³ywu na klirens œluzowo-rzêskowy.

Prometazyna mo¿e powodowaæ tak¿e objawy nie-
po¿¹dane ze strony OUN – sennoœæ, zawroty i bóle g³owy,
zaburzenia koncentracji, niewyraŸne widzenie, ataksjê,
os³abienie miêœniowe. Mo¿e spowodowaæ paradoksalne
pobudzenie OUN z halucynacjami, drgawkami i obja-
wami encefalopatii. U dzieci z gor¹czk¹ po zastosowa-
niu leku mog¹ wyst¹piæ zaburzenia pozapiramidowe oraz
mo¿e dochodziæ do wystêpowania bezdechów sennych.
Publikacje analizuj¹ce przyczyny nag³ych zgonów nie-
mowl¹t i ma³ych dzieci klasyfikuj¹ stosowanie prometa-
zyny jako istotny czynnik ryzyka wystêpowania tych zgo-
nów [5, 6].

Ketotifen (Ketotifen, Ketof, Zaditen)

Ketotifen nasila efekt wszystkich grup leków dzia³a-
j¹cych depresyjnie na OUN. Stosowany ³¹cznie z lekami
hipoglikemizuj¹cymi mo¿e byæ przyczyn¹ odwracalnej
trombocytopenii.

Fenspiryd (Eurespal)

Fenspiryd, oprócz efektu przeciwzapalnego, anty-
bronchokonstrykcyjnego i przeciwhistaminowego wyka-
zuje tak¿e efekt alfa-1-adrenolityczny. Mo¿e zatem an-
tagonizowaæ obkurczaj¹ce naczynia dzia³anie efedryny
i jej pochodnych oraz fenylefryny.

Azelastyna (Allergodil)

Azelastyna nasila dzia³anie leków wp³ywaj¹cych de-
presyjnie na OUN. Przy ³¹cznym stosowaniu z cymetydy-
n¹ mo¿liwe jest wyst¹pienie objawów cholinolitycznych
oraz zwiêkszenie aktywnoœci enzymów w¹trobowych.

Cetyryzyna (Allertec, Amertil, Letizen, Virlix, Zyrtec)

Cetyryzyna nie jest metabolizowana przez izoenzy-
my cytochromu P450. Zastosowana ³¹cznie z lekami an-
tycholinergicznymi mo¿e zwiêkszaæ czêstoœæ wystêpowa-
nia ich objawów niepo¿¹danych.

Lewocetyryzyna (Xyzal)

Lewocetyrazyna nie wchodzi w istotne klinicznie
interakcje z innymi równoczeœnie stosowanymi lekami.
Jest lekiem bezpiecznym.

Ebastyna (Kestine)

Ebastyna jest metabolizowana przez CYP 3A4
i w przypadku zahamowania jej metabolizmu mo¿e do-
chodziæ do wzrostu kardiotoksycznoœci leku i zwiêk-
szenia ryzyka wyst¹pienia arytmii torsade de points.
Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ podczas równoczesnego
stosowania ebastyny z innymi lekami maj¹cymi zdolnoœci

wyd³u¿ania QT oraz lekami, które mog¹ byæ przyczyn¹
wyst¹pienia hipokaliemii.

Feksofenadyna (Telfast)

Antiacida (œrodki zmniejszaj¹ce kwaœnoœæ soku ¿o-
³¹dkowego) zmniejszaj¹ biodostêpnoœæ feksofenadyny
z przewodu pokarmowego, st¹d te¿ zaleca siê, aby odstêp
pomiêdzy podaniem leków wyniós³ minimum 2 godziny.

Loratadyna (Aleric, Claritine, Flonidan, Loratine,
Loratadyna, Rotadin)

Loratadyna jest metabolizowana przy udziale CYP
3A4 i CYP 2D6. Zahamowanie jej metabolizmu nie skut-
kuje wyd³u¿eniem QT. Mo¿e jednak powodowaæ sennoœæ,
suchoœæ w jamie ustnej oraz wzrost mielotoksycznoœci.

Dezloratadyna (Aerius)

Dezloratadyna jest jednym z 12 czynnych metaboli-
tów loratadyny. Nie wchodzi w istotne klinicznie inte-
rakcje z innymi równoczeœnie stosowanymi lekami. Jest
lekiem bezpiecznym.

Mizolastyna (Mizollen)

Mizolastyna zwiêksza stê¿enie w osoczu digoksyny
i teofiliny w przypadku ³¹cznego podania. Nasila tak¿e uczu-
cie sennoœci u pacjentów stosuj¹cych benzodwuazepiny.

Leki wykrztuœne

Ambroksol (Aflegan, Ambroheksal, Ambroksol, Ambrosol,
Bronchopront, Deflegmin, Flavamed, Mucosolvan,
Mukobron)

Ambroksolu nie nale¿y stosowaæ ³¹cznie z lekami
hamuj¹cymi odruch kaszlowy i cholinolitykami ze wzglê-
du na os³abienie dzia³ania leku.

Bromheksyna (Bisolvon, Bromhexin, Flegamina)

Bromheksyny nie nale¿y kojarzyæ z lekami przeciw-
kaszlowymi i cholinolitykami.

Acetylocysteina (Acetylocysteina, ACC, Acypront,
Fluimucil, Tussicom)

Acetylocysteiny nie nale¿y podawaæ w jednym czasie
z penicylinami pó³syntetycznymi, erytromycyn¹, tetracy-
klin¹ i cefuroksymem. Pomiêdzy ich podaniem nale¿y za-
chowaæ minimum 2-godzinn¹ przerwê. Stosowanie ace-
tylocysteiny z lekami przeciwkaszlowymi mo¿e powodo-
waæ zaleganie w uk³adzie oddechowym rozrzedzonej wy-
dzieliny. Acetylocysteina nasila dzia³anie nitrogliceryny.

Karbocysteina (Cimolan, Mukopront, Mukolina)

Efekt farmakologiczny karbocysteiny zmniejszaj¹
cholinolityki, preparatu nie nale¿y stosowaæ ³¹cznie z le-
kami przeciwkaszlowymi.
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Gwajafenezyna (wchodzi w sk³ad preparatów Guajazyl,
Robitussin, Coldrex Broncho)

Gwajafenazyny nie nale¿y stosowaæ równoczeœnie
z lekami przeciwkaszlowymi.

Leki przeciwkaszlowe

Butamirat (Sinecod)

Butamirat nie wchodzi w interakcje z innymi rów-
noczeœnie stosowanymi lekami.

Dekstometorfan (Acodin, Tussal, Tussidex)

Dekstometorfan jest metabolizowany przez CYP
2D6 i dlatego nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy jego rów-
noczesnym stosowaniu z lekami, które mog¹ hamowaæ
aktywnoœæ tego izoenzymu (inhibitory wychwytu zwrot-
nego serotoniny z wyj¹tkiem citalopramu, flufenazyny,
haloperidolu, cymetydyny, lansoprazolu, terbinafiny,
kwasu walproinowego) ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zwiêk-
szenia czêstoœci wystêpowania objawów niepo¿¹danych
(upoœledzenie oddychania, nudnoœci, zawroty g³owy).

Dekstrometorfan nasila dzia³anie na OUN leków
uspokajaj¹cych, nasennych, neuroleptyków i leków
anksjolitycznych.

Leki stosowane w terapii zawrotów g³owy
W farmakoterapii zawrotów g³owy stosuje siê neu-

roleptyki, dimenhydrinat, betahistynê i nicergolinê [9].

Obecnie popularne s¹ tak¿e preparaty z mi³orzêbu ja-
poñskiego. W przypadku ich stosowania nale¿y uwzglêd-
niæ fakt, ¿e wykazuj¹ one synergiczny efekt antyagrega-
cyjny z innymi lekami o dzia³aniu przeciwp³ytkowym.
W przypadku takiego po³¹czenia zwiêksza siê ryzyko
powik³añ krwotocznych.

Dimenydrinat (Aviomarin) mo¿e maskowaæ objawy
uszkodzenia s³uchu oraz b³êdnika, które s¹ indukowane
przez leki ototoksyczne. Wykazuje tak¿e efekt synergicz-
ny z innymi lekami uspokajaj¹cymi, przeciwlêkowymi
oraz nasennymi.

Ma³e niebezpieczeñstwo wyst¹pienia interakcji ce-
chuje terapiê nicergolin¹. Nale¿y j¹ ostro¿nie kojarzyæ
z lekami o dzia³aniu wazodilatacyjnym, gdy¿ w wyniku
dzia³ania synergicznego mo¿e dojœæ do spadku ciœnienia
têtniczego krwi.

Wysok¹ skutecznoœæ w zwalczaniu zawrotów g³owy
wykazuje betahistyna (Betaserc). Dzia³a ona przez uk³ad
histaminergiczny, st¹d te¿ nie nale¿y jej stosowaæ z anta-
gonistami histaminy, które mog¹ ograniczaæ jej efekt te-
rapeutyczny.

Jak widaæ z przedstawionych powy¿ej danych, inte-
rakcje leków nie s¹ zjawiskiem rzadkim w farmakotera-
pii otolaryngologicznej. Nale¿y raz jeszcze podkreœliæ, ¿e
podczas stosowania politerapii nale¿y tak dobieraæ leki,
aby ryzyko wyst¹pienia niekorzystnych interakcji z in-
nymi lekami by³o jak najmniejsze.


