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TAK BYŁO- Niepożądane działanie leku – każde 

niekorzystne i niezamierzone działanie produktu 

leczniczego występujące podczas stosowania dawek 

zalecanych w leczeniu chorób, w celach 

profilaktycznych, diagnostycznych lub modyfikacji 

funkcji fizjologicznych. 

A TAK JEST OBECNIE 

Niepożądane działanie leku – każde niekorzystne i 

niezamierzone działanie produktu leczniczego. 



TYPY NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKÓW 

A 

Związane z 

mechanizmem 

działania leków 

oraz zastosowaną 

dawką. 

Stanowią              

70-80% DNL. 

         B 

Brak korelacji          

z dawką 

- atopia 

-  idiosynkrazja 

C 

Związek z dawką            

i czasem podawania                                      

- DNL związane są ze 

skumulowaną dawką 

całkowitą 

D 

Opóźnione                 

E 

Związane z 

odstawieniem leku                 

F 

Nieoczekiwane 

niepowodzenie 

leczenia                

 



NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW                  

– DLACZEGO  TAK WAŻNE 

 2,2 mln hospitalizacji rocznie i około           

106 000 zgonów 
(Lazaron, JAMA, 1998, 279, 1200) 

 Niepożądane działania leków zajmują 4-6 

miejsce w klasyfikacji zgonów w USA, 10-20% 

środków przeznaczanych na ochronę zdrowia 

jest zużywane z powodu niepożądanych 

działań leków 
(Dane WHO, 2001) 

 Koszty: zgony + zachorowania z powodu ADR 

w USA w roku 2000 – 177,4 mld dolarów 
(Frank, J. Am. Pharm. Assoc.., 2002, 141, 192) 



RACJONALNA  FARMAKOTERAPIA 

SKUTECZNA 

BEZPIECZNA 



Współczynnik korzyść/ryzyko                       

w farmakoterapii 

• rejestracja oznacza udowodnienie korzyści ze 

stosowania leku w danym wskazaniu, które 

przekracza ryzyko związane z jego stosowaniem 

• korzystny współczynnik korzyść/ryzyko, nigdy 

nie jest potwierdzeniem bezwzględnej 

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku 

• ocena stosunku korzyść/ryzyko ma odniesienie 

do grupy chorych, która uczestniczyła                           

w badaniach klinicznych 

Zatem stosowanie leku w innym wskazaniu lub 

innej grupie chorych może powodować inną ocenę 

bezpieczeństwa stosowania. 



Alergia na leki 

 

 

Zwykle znane są 

czynniki ryzyka 

Niealergiczna 

nadwrażliwość na leki 

 

Nie znane są czynniki 

ryzyka 

Stany  nadwrażliwości  na  leki 



Alergia na leki 

 

Ig-E zależna 

Ig-E niezależna 

Niealergiczna 

nadwrażliwość na leki,  

Np. zalicza się do niej 

nadwrażliwość na 

NLPZ, leki 

cytostatyczne 

Stany  nadwrażliwości  na  leki 
(podział wg Europejskiej Akademii Alergologii                      

i Immunologii Klinicznej) 



Niepożądane działania leków 

onkologicznych ze strony układu sercowo-

naczyniowego  

• Dysfunkcja lewej komory- antracykliny, 

cyklofosfamid, ifosfamid, cisplatyna, 

mitomycyna, imatinib, alemtuzumab, 

transtuzumab, interferon –alfa 

• Niedotlenienie mięśnia sercowego- 5-FU, 

kapecytabina, interferon-alfa 

• Obniżenie ciśnienia krwi- etopozyd, 

retinoidy, cytokiny , przeciwciała 

monoklonalne, karboplatyna 



Niepożądane działania leków 

onkologicznych ze strony układu sercowo-

naczyniowego 

• Wzrost ciśnienia tętniczego krwi- 
bewacizumab, interferon-alfa, cisplatyna 

• Powikłania zakrzepowo-zatorowe- 
talidomid, bewacizumab, irinotekan, 
cisplatyna 

• Zwolnienie rytmu serca- paklitaksel, 
talidomid, cisplatyna, 5-FU 

• Wydłużenie QTc (ryzyko arytmii 
komorowej- trójtlenek arsenu  



Skórne objawy niepożądane 

• Głównie występują po inhibitorach receptora 
nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), ale 
także mogą występować po lapatynibie 

• Co robić – unikać długich kąpieli w wannie 

• Mydła o pH zbliżonym do 5,5, unikanie 
przegrzewania i wysuszania skóry 

• Regularne stosowanie emolientów 

• W przypadku trądzika stosowanie miejscowych i 
ogólnych leków przeciwtrądzikowych, w tym 
miejscowych preparatów metronidazolu 
(szczególnie w trądziku różowatym) 



Inne dermatologiczne działania 

niepożądane  

 

 

• Modyfikacje w zakresie owłosienia skóry 

głowy- imatinib, nilotinib, dazatinib 

• Hiperpigmentacja – imatinib 

• Zaburzenia dotyczące paznokci 









Ból neuropatyczny jako niepożądane 

działanie chemioterapii onkologicznej 

• Dotyczy ponad 30% leczonych 

chemioterapią ( Melzack, Wall 2013) 

• Występuje najczęściej po: 

- Alkaloidach Vinca 

- Taksanach 

- Pochodnych platyny 

- Bortezomibie ( ból ten dobrze reaguje na 

zastosowanie oksykodonu)  



Jerrold S. Meyer, Linda F. Quenzer: Psychopharmacology; Sinauer Associates, 2013 
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Alodynia, 

Ból zależny od ukł. współczulnego 

Ból   neuropatyczny 



Harriott A.M.: Contribution of Primary Afferent Channels to Neuropathic Pain. Current Pain & Headache Reports 2009 
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William R. Kennedy.: The Journal of Pain, 2010.  



Inne polekowe działania niepożądane 

w chemioterapii onkologicznej 

• Toksyczność w stosunku do przewodu 
pokarmowego 

• Hepatotoksyczność 

• Toksyczność w stosunku do przewodu 
pokarmowego (żołądek, jelita, trzustka) 

• Nefrotoksyczność 

• Toksyczność w stosunku do gonad 

• Mielotoksyczność   
 

 


