
oksybutynina a suchość w ustach
lewotyroksyna po śniadaniu
ASA w zakrzepicy żył głębokich
memantyna w łagodnych zaburzeniach poznawczych



Pacjentka o BMI 30, która zgłosiła się do przeglądu lekowego, skarżyła się
głównie na suchość w jamie ustnej, od dłuższego czasu bardzo nasiloną,
oraz mocno wysuszone usta. U pacjentki występują czasem problemy
żołądkowo-jelitowe – biegunki od czasu do czasu, które leczy samodzielnie
loperamidem. Jeden raz pacjentka upadła w niedalekiej przeszłości, zdarzały
się jej zawroty głowy. Od czasu do czasu na twarzy pacjentki pojawia się
rumień (zaczerwienienia). Zdarzają się skurcze mięśni i obrzęki łydek.
Pacjentka nie ma problemów z zaparciami, łatwo zasypia wieczorem.

W przeszłości pacjent miał jeden raz epizod zakrzepowo-zatorowy i
zdiagnozowaną zakrzepicę żył głębokich. Pacjent cierpi na nietrzymanie
moczu, niedoczynność tarczycy, jaskrę, depresję, lekkie zaburzenia
poznawcze, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę typu II.

Ciśnienie pacjent mierzy regularnie, 1 raz dziennie (dostępny dzienniczek
pomiarów) – ciśnienie jest w normie, pojawiają się zapisy tętna poniżej 60/
min, ale rzadko. Pacjent udostępnił mi badania z 30.03.2022 – lipidogram,
mocz, enzymy wątrobowe, TSH, jonogram, glukoza na czczo – są w normie.
Poziom sodu jest w dolnej granicy normy.

Pacjentka nie stosuje żadnych diet, ogranicza ilość cukru w diecie, ale z
trudnościami. Nie pije alkoholu, kawę pije z umiarem, za to pije dużo herbaty
czarnej. Pije mało wody w ciągu dnia. Ostatnio zauważyła niestrawność po
niektórych produktach żywnościowych – np. pieczarkach.

Pacjentka nie jest do końca samodzielna, zakupy i wyjścia z domu odbywają
się pod opieką rodziny. Ma małą aktywność fizyczną, na przegląd lekowy
przybyła w towarzystwie opiekuna.

Pacjent jest pod opieką lekarza rodzinnego oraz kardiologa.





Zadbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu, co jest niezwykle ważne
szczególnie jeśli chodzi o prewencję zakrzepicy i jest podstawową składową
profilaktyki. Wypijanie codziennie porcjami około 1,5 l wody (można dodać
do wody plasterki cytryny, pomarańczy lub liście mięty). Zadbanie o
codzienny ruch — unikanie pozostawania w bezruchu i długiego siedzenia;
często zmienianie pozycji ciała i krótkie spacery. Ruch oraz nawodnienie
pomogą również w zredukowaniu skurczy mięśni.

Częściowa, chociaż zamiana herbaty czarnej na różne herbaty ziołowe –
np. rumiankową czy miętową, albo mieszanki ziołowe szeroko dostępne w
sklepach zielarskich lub aptekach. Herbata czarna powoduje zwiększenie
wydalania moczu, co sprzyja odwodnieniu oraz powoduje większe parcie na
pęcherz. Wskazane jest niesłodzenie herbat – można spróbować dodawanie
coraz mniejszej ilości cukru, aż zredukowanie do zera. Herbaty ziołowe są
bardzo aromatyczne, a dodawanie cukru może zaburzyć ich prawdziwy smak.

W związku z pojawiającymi się czasem biegunkami propozycja zadbania o
unikanie produktów, które mogą być słabo tolerowane i ciężkostrawne (np.
wspomniane pieczarki). W przypadku pojawienia się biegunki oprócz
elektrolitów i loperamidu można zastosować lek z Saccharomyces boulardii (2
× 1 kapsułka), który skraca czas trwania biegunki oraz reguluje florę jelitową. 

Zalecenie stosowania leku Memotropil 1200 mg 2 razy dziennie po 1 tabletce
po śniadaniu i obiedzie, zgodnie z pierwotną instrukcją dawkowania na
recepcie lekarskiej, aby jego skuteczność była odpowiednia.

Zalecenie stosowania Euthyrox zawsze rano, na czczo 1/2 h przed posiłkiem,
wypiciem kawy czy herbaty oraz w odstępie czasowym od innych leków, aby
zapewnić odpowiednie wchłanianie leku.



Lek IPP może powodować przy długofalowym stosowaniu problemy
zdrowotne np. niewchłanianie się niektórych witamin i minerałów,
osteoporozę, a także przerost złej flory bakteryjnej — lekarz rodzinny
sprawdzi zasadność kontynuowania terapii tym lekiem — tzn. czy nadal są
wskazania do stosowania leku oraz, czy korzyści ze stosowania leku
przewyższają ryzyko jego stosowania. Podobnie z lekiem Acard – lekarz
rodzinny zadecyduje czy lek powinien być kontynuowany, czy nadal są
wskazania do jego stosowania.

Zalecenie stosowania leku Metformax 500 mg 2 razy dziennie zaraz przed
posiłkami w celu optymalizacji działania leku.

Leki takie jak Driptane i Biomentin, które mogą powodować i nasilać
działania niepożądane, w tym szczególnie suchość w ustach — lekarz
rodzinny zadecyduje o możliwości zamiany tych preparatów.



Leku Driptane, który jest lekiem niewskazanym w populacji geriatrycznej wg
kryteriów potencjalnie niepoprawnej farmakoterapii ze względu na bardzo
silne działanie antycholinergiczne — powoduje dużą suchość w ustach u
pacjentki i rumień na twarzy, możliwe również, że przyczynia się do objawów
splątania czy pogłębia zaburzenia poznawcze. Zaproponowałam ewentualną
zamianę Driptane na lek o bardziej wybiórczym działaniu na pęcherz
moczowy – solifenacynę.

Leku Biomentin, który wchodzi w interakcję z lekiem Driptane (zwiększa on
działanie antycholinergiczne Driptane). Poprosiłam o weryfikację korzyści
stosowania Biomentin – w kontekście występowania działań niepożądanych
(zawroty głowy, zaburzenia równowagi stwarzające ryzyko upadku, reakcje
psychotyczne) i znikomej skuteczności – porównywalnej z placebo w postaci
łagodnej choroby Alzheimera czy przy zastosowaniu off-label.

Leku IPP, który był wdrożony razem z lekiem Pradaxa. Pacjentka nie stosuje
już leku Pradaxa. Poprosiłam o weryfikację korzyści stosowania preparatu
pod kątem niepożądanych działań przewlekłego stosowania inhibitorów
pompy protonowej. Pacjent nie miał wg wywiadu gastrologicznych wskazań
do stosowania leku.

Leku Acard – lek jest bez wskazań w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, poprosiłam o sprawdzenie, czy nie wystarczy stosowany przez
pacjenta Vessel Due F.

W związku z występowaniem wyżej wymienionych problemów lekowych
zarekomendowałam lekarzowi rodzinnemu weryfikację stosowania
następujących leków pod kątem zbędnej terapii oraz działań
niepożądanych:





Lekarz rodzinny przychylił się do mojej rekomendacji odstawienia leku
Driptane i Biomentin. Lek IPP oraz Acard zalecił pacjentowi stosować 3 razy
w tygodniu – do dalszej późniejszej weryfikacji. Lekarz wypisał pacjentowi
wniosek na pieluchomajtki oraz zalecił obserwację czy pacjent będzie w
ogóle potrzebował lek na nietrzymanie moczu.

Pacjent po odstawieniu Driptane po miesiącu od odstawienia leku nie zgłasza
zwiększonego problemu nietrzymania moczu w porównaniu z czasem,
kiedy lek był stosowany. Pacjent nie zgłasza problemów gastrologicznych
przy redukcji dawkowania leku IPP.

Pacjent zastosował się do reszty zaleceń: stara się pić więcej wody i
zwiększył dawkowanie leku Memotropil do 2 x dziennie po 1. Stosuje lek
Euthyrox zawsze w odstępie czasowym od innych leków i śniadania. Zażywa
Metformax na początku posiłków.



 

https://przypadki-apteczne.pl/
https://przypadki-apteczne.pl/wp-content/uploads/2021/12/IPOF-szablon.pdf

