
lerkanidypina po śniadaniu
sylimaryna a interakcje z lekami
witamina D u cukrzyków
atorwastatyna a ból i pieczenie nóg



ból kręgosłupa promieniujący do kończyn dolnych i pośladka
ból prawego kolana
ból, obrzęki i pieczenie nóg – głównie łydek

Pacjentka skarży się na:

Podejrzewa, że lek Sortis wywiera niekorzystne działanie na mięśnie.
Z wywiadu zebranego przez farmaceutę wynika, że:

Do apteki zgłosiła się 80 – letnia kobieta (ZW), prosząc o wykonanie
przeglądu lekowego. 

Pacjentka ma zmiany zwyrodnieniowe i skrzywienie kręgosłupa oraz
dyskopatię (wertebroplastyka w III 2022 r.). Nauczyła się radzić sobie z
bólem, pomimo poruszania się przy pomocy chodzika chce być aktywna, ulgę
przynosi częsta zmiana pozycji ciała. Chora stara się przyjmować jak najmniej
leków przeciwbólowych, w zależności od nasilenia dolegliwości stosuje 1-2
tabl. leku Doreta oraz doraźnie preparaty z paracetamolem (wie, że Apap i
Paracetamol są odpowiednikami, jednak uważa, że jeden z nich działa silniej).
Terapia przeciwbólowa przynosi zadawalające efekty.

Pacjentka przyjmuje Sortis 40 regularnie, jednak obawia się, że ból i pieczenie
nóg może być działaniem niepożądanym leku. Badania laboratoryjne z lipca
2021 roku wskazują na podwyższony poziom trójglicerydów, brak
aktualnych oznaczeń lipidogramu.



Pacjentka ma nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową. Sama zmienia
dawkowanie leku Primacor 10 (stosuje ½, czasem 1 tabletkę po śniadaniu,
doraźnie kolejną tabletkę przy wysokim ciśnieniu, gdy odczuwa gorąco na
twarzy). Ciśnienie skurczowe wynosi najczęściej 130-140 mmHg (118-151
mmHg), rozkurczowe około 70 mmHg (52-83 mmHg), puls 60-70 (51-80).
Chora przyjmuje lek Beto ZK 50 (metoprololu bursztynian) w schemacie ½-0-1
oraz Metocard 50 (metoprololu winian) doraźnie przy kołataniu serca (1-3
razy w tygodniu).

Pacjentka interesuje się zdrowym stylem życia i posiada sporą wiedzę
medyczną. W trosce o swoje zdrowie stosuje kilka preparatów
witaminowych o statusie leku (m.in. Vigantoletten 1000 – 1 tabl. dziennie -
samodzielnie zmniejszyła zalecone dawkowanie). Oświadcza, że ich
przyjmowanie skonsultowała z lekarzem, unika suplementów diety.

Stosuje naprzemiennie Polprazol 20 (omeprazol) i Controloc 20 (pantoprazol),
ponieważ uważa, że taka „osłona” jest konieczna podczas przyjmowania dużej
ilości leków. Pacjentka nie ma ani nie miała w przeszłości żadnych problemów
z błoną śluzową żołądka. Twierdzi, że preparaty zostały dołączone do terapii
jako „leki osłonowe”. Pojawiające się sporadycznie dolegliwości żołądkowe od
wielu lat skutecznie leczy naparem z siemienia lnianego.

Pacjentka choruje na cukrzycę. Poziom cukru mierzonego glukometrem na
czczo mieści się najczęściej w granicach 120-130 mg/dl (107-150mg/dl),
podczas dnia najczęściej około 150 mg/dl (81-283 mg/dl). Stosuje regularnie
insuliny Novomix 30 i Novorapid oraz nieregularnie lek Avamina (podczas
obiadu, jedynie przy hiperglikemii).



Pacjentka ma hiperlipidemię, zawał w wywiadzie, jest po
angioplastyce balonowej (2017 r.). Densytometria wskazuje na obniżoną
gęstość mineralną kości. Pacjentka nie suplementuje wapnia.

Regularnie prowadzi pomiar ciśnienia oraz stężenia glukozy, wyniki
zapisuje w dzienniczku, potrafi reagować na zmiany ciśnienia oraz
glikemii. 

Stara się stosować dietę cukrzycową – unika cukru, klusek, pierogów i
makaronu. Czasem je ciastka i owoce.

Pomimo poruszania się za pomocą chodzika większość prac domowych
wykonuje sama. Rodzina robi zakupy oraz pomaga chorej przy znoszeniu
chodzika ze schodów.

Pacjentka nie pije alkoholu i nie pali papierosów.

Swój stan zdrowia ocenia jako średni. Posiada średnie wykształcenie. 

Dodatkowo:







Lek Primacor należy stosować minimum 15 minut przed śniadaniem.
Proszę przez 7 kolejnych dni przed wizytą lekarską wykonywać 2 pomiary
ciśnienia tętniczego - rano i wieczorem o stałych porach, przed przyjęciem
leków obniżających ciśnienie oraz przed jedzeniem. Jeśli zajdzie taka
potrzeba, dodatkowy pomiar w przypadku gorszego samopoczucia (należy
zapisać niepokojące objawy w adnotacjach). Na podstawie dzienniczka z
wynikami pomiarów lekarz oceni skuteczność leczenia nadciśnienia
tętniczego oraz przedstawi dalsze rekomendacje.

Lek Avamina proszę przyjmować regularnie – codziennie podczas obiadu,
niezależnie od poziomu cukru we krwi. Jest to lek, który nie tylko reguluje
stężenie cukru, ale także korzystnie wpływa na poziom cholesterolu i
trójglicerydów. W odróżnieniu od insuliny nie obniży on szybko poziomu
cukru, stosowanie obu leków jednocześnie jest jednak skuteczniejsze niż
stosowanie każdego z nich osobno. Poprosiłam lekarza o weryfikację dawki
leku.

Należy odstawić Sylimarol. Jest to lek, który może wchodzić w interakcje z
innymi przyjmowanymi przez Panią preparatami. W przypadku niestrawności
może Pani pić napar z mięty lub melisy, a także przyjmować lek Rapacholin C,
który nie wchodzi w interakcje. Proszę także unikać soku z grejpfruta,
ewentualnie spożywać go 4 godziny przed/po zażyciu innych leków (w celu
uniknięcia interakcji).

W przypadku gorączki w przebiegu przeziębienia proszę zastąpić Polopirynę S
paracetamolem. Jest to preparat bezpieczniejszy, który może Pani łączyć z
innymi lekami. Polopiryna S może niekorzystnie wpływać na ciśnienie tętnicze
oraz poziom cukru we krwi.



Należy zwiększyć dawkowanie leku Vigantoletten 1000 do 2 tabletek
dziennie (np. 2 tabletki rano podczas posiłku). Dla wygody i bezpieczeństwa
suplementacji rekomenduję dokończyć opakowanie i zamienić preparat na
inny w dawce 2000 j.m., nie zawierający cukru (np. Ibuvit D3 2000). Jeżeli nie
miała Pani oznaczanego poziomu witaminy D3, rekomenduję wykonać
badanie – przekazałam zalecenia lekarzowi.

witamin z grupy B, witaminy C, E, Rutinoscorbinu oraz Asparginu

leków Polprazol/Controloc

Lekarz zweryfikuję zasadność stosowania:

Proszę pamiętać, że spośród wszystkich witamin najważniejsza jest
suplementacja witaminy D3. To jej niedobór jest najbardziej
prawdopodobny i zgodnie z opinią naukowców dawka dobowa większości
osób dorosłych wynosi 2000 j.m. 

Są to leki, które mogą powodować działania niepożądane, w tym zwiększać
ryzyko osteoporozy. Ma Pani obniżoną gęstość mineralną kości, więc dalsze
stosowanie tych leków przy braku wskazań do ich stosowania jest
niekorzystne. Lekarz podejmie decyzję odnośnie ich dalszego przyjmowania.
Może pani nadal stosować siemię lniane, pamiętając o zachowaniu
odpowiedniego odstępu czasu (2-3 godziny) między jego zażyciem a
przyjęciem innych leków lub posiłkiem. Pomimo złożonej farmakoterapii
stosowanie innych leków osłonowych nie jest konieczne, jeśli jednak chciałaby
Pani przyjmować lek osłonowy, rekomenduję probiotyk.

Przekazałam lekarzowi Pani obawy dotyczące stosowania leku Sortis. Jeśli
zajdzie taka potrzeba, lekarz zleci odpowiednie badania i oceni, czy ból mięśni
jest spowodowany stosowanym lekiem.

Podczas podania insuliny proszę pamiętać żeby za każdym razem zmieniać
miejsce wkłucia. Zalecane jest jednorazowe stosowanie igieł. Wielokrotne
użycie tej samej igły może powodować podanie zbyt małej lub zbyt dużej
ilości leku, ponieważ igła może się zatkać.



raz w miesiącu wykonywać pełny dobowy profil glikemii: pomiary na
czczo, przed każdym głównym posiłkiem oraz 1-2 h po każdym głównym
posiłku, przed snem oraz w nocy między godziną 2:00 a 4:00
raz w tygodniu skrócony profil glikemii: pomiar rano na czczo oraz 1-2
h po każdym głównym posiłku (4 oznaczenia w ciągu doby)
codziennie minimum 1-2 pomiary glikemii, w tym na czczo.

Podczas pomiaru cukru nie należy wyciskać krwi z palca, ponadto do
pomiaru powinno się używać pierwszej kropli krwi – inaczej może dojść do
zafałszowania wyników. Do rekomendacji dołączam instrukcję dotyczącą
pomiaru cukru glukometrem.

Proszę:

Dodatkowy pomiar w przypadku złego samopoczucia.

unikać tłuszczów zwierzęcych (np. masło, tłuste mięsa, tłusty nabiał) oraz
tłuszczów obecnych w wyrobach cukierniczych. Zalecane jest spożywanie
tłustych ryb oraz olejów roślinnych. Rekomenduję stosowanie oleju
lnianego, który zawiera zdrowe kwasy omega-3. Lekarz oceni zasadność
zmiany leku obniżającego cholesterol i/lub włączenia do terapii kwasów
omega 3.
zwiększyć ilość wapnia w diecie (chudy nabiał, ryby, nasiona roślin
strączkowych, kapusta, sezam, orzechy). Ponadto rekomenduję
suplementację wapnia (np. lek Calperos 1000) - przekazałam informacje
lekarzowi, który przedstawi Pani dalsze zalecenia.
unikać posiłków o wysokim indeksie glikemicznym (które powodują
gwałtowny wzrost poziomu cukru) - nie rozgotowywać potraw, unikać
smażenia i duszenia, a do posiłków z dużą zawartością węglowodanów
dodawać białko i zdrowe tłuszcze. Do rekomendacji dołączam informacje
o indeksie glikemicznym poszczególnych produktów, która może być
pomocna podczas komponowania posiłków.
unikać nadmiernego spożycia soli
regularnie spożywać posiłki o stałych porach, a leki popijać wodą

Proszę pamiętać, że prawidłowo zbilansowana dieta jest niezbędna
zarówno w profilaktyce jak i leczeniu wielu chorób. W Pani przypadku
zarówno cukrzyca, podwyższony poziom trójglicerydów, jak i obniżona
mineralizacja kości wymagają stosowania odpowiedniej diety. Należy:



Pomiar ciśnienia tętniczego jest prowadzony regularnie. Wyniki ciśnienia
skurczowego mieszczą się w zakresie 120 - 150 mm Hg. Pacjentka przyjmuje
1/2 lub 1 tabletkę leku Primacor 10 po śniadaniu oraz doraźnie przy wysokim
ciśnieniu. Lek powinien być zażywany minimum 15 minut przed posiłkiem, a
linia podziału ułatwia tylko przełamanie tabletki w celu łatwiejszego
połknięcia, a nie podział na równe części. Przy schemacie 1/2-0-0
rekomenduję zastąpić odpowiednikiem, który można dzielić (Lercan).
Poinformowano pacjentkę o konieczności stosowania leku przed posiłkiem.

Metoprololu bursztynian (Beto ZK 50) stosowany jest regularnie, dodatkowo
przy kołataniu serca pacjentka zażywa winian metoprololu (Metocard 50).
Ponadto codziennie stosuje Valsacor oraz doraźnie Diuver. 

Zalecono pomiar ciśnienia tętniczego przez 7 dni przed wizytą lekarską 2 razy
dziennie o stałych porach (przed przyjęciem leków hipotensyjnych oraz przed
jedzeniem). Proszę o weryfikację leczenia nadciśnienia tętniczego. 

Pacjentka prawidłowo przyjmuje insuliny. Uważa, że dobrze reguluje poziom
cukru przy pomocy insulin, a lek Avamina stosuje nieregularnie - gdy ma
podwyższony poziom cukru. Proszę o weryfikację dawkowania metforminy
oraz przedstawienie rekomendacji.

Podczas wywiadu farmaceutycznego moją uwagę zwróciły pobrudzone krwią
dzienniczek do zapisywania wyników pomiaru oraz kosmetyczka z
glukometrem. Zaobserwowałam następujące nieprawidłowości: wyciśnięcie
kropli krwi, wytarcie jej chusteczką ("aby wynik nie był za wysoki"), a następnie
ponowne wyciśnięcie kropli krwi. Poinstruowano pacjentkę jak prawidłowo
wykonywać pomiar cukru we krwi glukometrem.

Zalecono oznaczanie raz w miesiącu pełnego dobowego profilu glikemii, raz
w tygodniu skróconego dobowego profilu glikemii oraz codziennie 2
pomiary, w tym na czczo. Dodatkowe oznaczenia zalecono w przypadku złego
samopoczucia.



Proszę o weryfikację zasadności stosowania leków Controloc oraz Polprazol.
Leki stosowane są zamiennie jako osłona przy zażywaniu innych preparatów.

Pacjentka nie zgłasza objawów refluksu czy zapalenia błony śluzowej żołądka i
nie widzę wskazań do stosowania gastroprotekcji. Ponadto stosowanie IPP > 8
tygodni jest przeciwwskazane w geriatrii niezależnie od stanu klinicznego
pacjenta.

Rekomenduję odstawić lek w schemacie: przez 2 tygodnie 1 kapsułka co 2 dni,
kolejne 2 tygodnie 1 kapsułka co 3 dni, następnie odstawić. IPP mogą
prowadzić do niedoborów magnezu, żelaza, witaminy B12 oraz wapnia.

Pacjentka ma obniżoną gęstość mineralną kości, dlatego oprócz odstawienia
IPP proponuję dołączenie do terapii leku z jonami wapnia (np. Calperos
1000). Proszę o weryfikację zasadności suplementacji wapnia oraz ewentualne
określenie dawkowania preparatu.

Zalecono pacjentce zwiększenie ilości wapnia w diecie, a w celu ochrony błony
śluzowej żołądka picie naparu z siemienia lnianego około 2-3 godziny przed/
po zażyciu leków (pacjentka przyznaje, że czasami tak robi, a kuracja jej
pomaga). Na życzenie pacjentki IPP można zastąpić probiotykiem.

Zwiększono dawkowanie leku Vigantoletten do 2000 j.m. Proszę rozważyć
zasadność oznaczenia witaminy D3. Zarekomendowano zamianę preparatu na
inny lek – np. Ibuvit D3 2000 – nie zawiera sacharozy, uproszczenie
schematu dawkowania (1 kapsułka podczas posiłku).

Odstawiono lek Sylimarol, który może wchodzić w interakcje (inhibicja
izoenzymów cytochromu P450) oraz nasilać działanie innych leków. W
przypadku niestrawności zalecono picie naparu z mięty i melisy lub
zastąpienie lekiem Raphacholin C, który nie wchodzi w wyżej wymienionej
interakcje.



Pacjentka w trosce o swoje zdrowie przyjmuje Vit. B compositum, witaminę
E, witaminę C, Rutinoscorbin oraz Aspargin (nie kupuje suplementów diety,
wybiera leki). Proszę o weryfikację zasadności zmniejszenia ilości stosowanych
preparatów.

W związku z podwyższonym poziomem trójglicerydów zalecono
zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, izomerów trans
nienasyconych kwasów tłuszczowych (np. w wyrobach cukierniczych) na rzecz
tłustych ryb oraz olejów roślinnych bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe
(np. olej lniany). Proszę zweryfikować zasadność zmiany dawki
atorwastatyny i/ lub dołączenia do terapii kwasów omega-3. Pacjentka
skarży się na ból i pieczenie nóg, które mogą świadczyć o rabdomiolizie,
proszę więc o wykonanie stosownych badań.

Zalecono, aby w przypadku wystąpienia gorączki w przebiegu przeziębienia,
Polopirynę S zastąpić paracetamolem, który cechuje się wyższym profilem
bezpieczeństwa.

Przeprowadzono edukację na temat roli diety w profilaktyce i leczeniu chorób
oraz przedstawiono zalecenia dietetyczne.







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

