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RATIONAL VERTIGO PHARMACOTHERAPY
– BRAND-NAME OR GENERIC DRUGS?

Jednà z najwa˝niejszych metod leczenia
zawrotów g∏owy jest farmakoterapia. ˚eby
mo˝na by∏o zaoferowaç pacjentowi skutecznà
i jednoczeÊnie bezpiecznà farmakoterapi´,
muszà zostaç spe∏nione liczne warunki, wÊród
których najistotniejszy wydaje si´ dobór leku,
i to zarówno pod wzgl´dem jego mechanizmu
dzia∏ania, ryzyka wystàpienia objawów niepo˝àdanych, jak i ceny. Lekarz, który ma podjàç
decyzj´ o wyborze farmakoterapii, staje niejednokrotnie przed dylematem: czy zastosowaç lek
oryginalny, czy mo˝e w celu ograniczenia wydatków pacjenta zaproponowaç mu terapi´ lekiem
generycznym? B∏´dem jest uto˝samianie kosztów terapii z kosztem pojedynczej dawki leku
(tabletka, ampu∏ka), poniewa˝ kosztem farmakoterapii sà wszystkie elementy zwiàzane z przyjmowaniem przez pacjenta leku, w tym tak˝e
koszty ewentualnych polekowych dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Leki stosowane w farmakoterapii zawrotów g∏owy nale˝à do ró˝nych grup farmakologicznych (Litt 2004). Przedstawiono je w tabeli 1.
W ostatnich latach nastàpi∏o zwi´kszenie
udzia∏u leków generycznych wÊród preparatów
stosowanych w farmakoterapii zawrotów g∏owy.
W krajach europejskich leki generyczne stanowià 40–60% rynku leków. Zast´powanie leków
oryginalnych generycznymi ma prowadziç do
udost´pnienia nowoczesnych leków wi´kszej
liczbie pacjentów oraz zmniejszaç koszty farmakoterapii, które ponoszone sà zarówno przez
refundatora, jak i pacjentów. Ceny leków generycznych sà ni˝sze, gdy˝ ich producenci nie
ponoszà kosztów badaƒ klinicznych, które mogà
wynosiç ponad 70% kosztów wprowadzenia nowego preparatu na rynek.

Effectiveness and safety of pharmacotherapy of vertigo
depends to a large extent on the choice of drugs. Due to
necessity of reducing the cost of running the entire
health system in many countries more and more
generic drugs are being registered in order to make
them more accessible to a greater number of patients.
We often forget that the effectiveness and tolerance to
treatment using different preparations of drugs
containing the same active substance may not be the
same. Therefore, the fundamental question arises: in
which groups of patients generic drugs can be used in
place of brand-name drugs, which can also be very
expensive, without the risk of making the treatment
less effective and without increasing the risk of side
effects occuring?
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Tabela 1. Mechanizmy dzia∏ania oraz dzia∏ania niepo˝àdane leków stosowanych w farmakoterapii zawrotów g∏owy.
Grupa leków (lek)

Mechanizm dzia∏ania

Najcz´stsze dzia∏ania niepo˝àdane

Betahistyna

Ma wp∏yw na receptory histaminowe w OUN,
Bóle g∏owy, osutka, nudnoÊci.
wykazuje dzia∏anie antagonistyczne w stosunku
do presynaptycznych autoreceptorów typu H3
oraz wykazuje dzia∏anie agonistyczne w stosunku
do receptorów postsynaptycznych H1 i H2. AktywnoÊç
histaminergiczna leku dzia∏a rozszerzajàco na naczynia
wi´zad∏a spiralnego i prà˝ka naczyniowego. Dochodzi
do poprawy krà˝enia tylnojamowego, zw∏aszcza
u pacjentów w podesz∏ym wieku z objawami
niewydolnoÊci kr´gowo-podstawnej. Nast´puje
wzrost aktywnoÊci jàder przedsionkowych, co z kolei
wywiera korzystny wp∏yw na przebieg oÊrodkowej
kompensacji.

Leki
przeciwhistaminowe
I generacji
(dimenhydrinat,
klemastyna,
hydroksyzyna)

Hamujà receptory H1 zarówno na obwodzie,
jak i w strukturach OUN ze wzgl´du na dobrà
penetracj´ przez barier´ krew/mózg;
wykazujà efekt sedatywny,
blokujà receptory muskarynowe.

Leki neuroleptyczne Wykazujà wp∏yw na receptory D2, α1-adrenergiczne,
klasyczne
H1, dzia∏ajà cholinolitycznie; dzia∏ajàc na receptory
(chloropromazyna, opuszki, wykazujà efekt przeciwwymiotny.
prometazyna,
tietylperazyna)

Leki przeciwhistaminowe I generacji
hamujà proces oÊrodkowej kompensacji.
Nale˝y je stosowaç ostro˝nie
i krótko w leczeniu objawów szoku
przedsionkowego. Ze wzgl´du na
dobrà penetracj´ do struktur OUN
mogà powodowaç nadmiernà sedacj´
oraz wywo∏ywaç objawy cholinolityczne.
Dyskinezy, zaburzenia rytmu serca,
hipotonia, zaburzenia widzenia,
zaburzenia oddawania moczu,
zaparcia, wzrost ciÊnienia
Êródga∏kowego, nadmierna sedacja.

Leki zmniejszajàce
nap∏yw jonów
wapnia do komórki
(cynnaryzyna,
flunaryzyna,
nimodypina)

Hamujà nap∏yw jonów wapnia do komórek przez
D∏ugotrwa∏e stosowanie tej grupy
specyficzne bàdê niespecyficzne blokowanie
leków mo˝e niekorzystnie wp∏ywaç
kana∏ów wapniowych; wykazujà efekt antyagregacyjny. na przebieg oÊrodkowej kompensacji
uszkodzenia b∏´dnika. Cynnaryzyna
mo˝e powodowaç sennoÊç, dyskinezy,
objawy parkinsonizmu oraz objawy
depresji, zw∏aszcza u pacjentów
w podesz∏ym wieku; nimodypina
i flunaryzyna mogà byç przyczynà
wystàpienia hipotonii.

Nicergolina

Wykazuje dzia∏anie α1-adrenolityczne oraz hamuje Hipotonia, zawroty g∏owy, bradykardia,
agregacj´ p∏ytek krwi, usprawniajàc krà˝enie.
dolegliwoÊci ˝o∏àdkowe, uczucie
goràca, zaczerwienienie skóry.

Pentoksyfilina

Usprawnia mikrokrà˝enie, dzia∏a antyagregacyjnie. Spadki ciÊnienia krwi, objawy
ze strony przewodu pokarmowego
(nudnoÊci, wymioty), wysypki skórne.

Piracetam

Usprawnia mikrokrà˝enie, dzia∏a antyagregacyjnie, NadpobudliwoÊç, zaburzenia snu.
znosi skurcz drobnych naczyƒ, poprawia metabolizm
tlenowy komórki nerwowej.

Skopolamina

Wykazuje efekt cholinolityczny.

Dzia∏ania niepo˝àdane zwiàzane
z blokowaniem receptorów
muskarynowych.

Winpocetyna

Rozszerza naczynia krwionoÊne, poprawia metabolizm
i moduluje uwalnianie neuroprzekaêników w OUN,
hamuje izoform´ I fosfodiesterazy.

Zawroty g∏owy, hipotonia, zaburzenia
widzenia, tachykardia.
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niepo˝àdanych. Zatem ka˝da zamiana leku
na inny, zawierajàcy t´ samà substancj´ czynnà,
jest istotnà decyzjà terapeutycznà, która musi
byç podj´ta przez lekarza lub farmaceut´
po przeanalizowaniu stosunku korzyÊci do ryzyka
takiego dzia∏ania.
Istotna jest tak˝e wiedza na temat ewentualnych wczeÊniejszych polekowych dzia∏aƒ niepo˝àdanych, które mogà stwarzaç ryzyko ich ponownego wystàpienia. Zamiana leku oryginalnego na
generyczny musi odbywaç si´ na podstawie gruntownej wiedzy o farmako-kinetyczno-farmakodynamicznych uwarunkowaniach skutecznoÊci i
bezpieczeƒstwa farmakoterapii. Z punktu widzenia optymalnej farmakoterapii chorób przewlek∏ych nieracjonalne jest proponowanie pacjentowi
przy ka˝dej wizycie u lekarza lub w aptece innego
leku zawierajàcego t´ samà substancj´ aktywnà,
gdy˝ utrudnia to, a w niektórych przypadkach
mo˝e nawet uniemo˝liwiaç, monitorowanie farmakoterapii. Obecnie uznaje si´, ˝e zast´powanie
leków oryginalnych generycznymi mo˝e byç brane
pod uwag´ tylko pod warunkiem dok∏adnej kontroli równowa˝noÊci biologicznej leków (Chojnowska,
Jezierska 2003).
Leki uznaje si´ za biologicznie równowa˝ne,
je˝eli zawierajà t´ samà substancj´ leczniczà,
a ich dost´pnoÊç biologiczna po podaniu takiej
samej dawki molowej jest podobna w takim
stopniu, ˝e ich dzia∏anie w odniesieniu do skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa jest zasadniczo zbli˝one.
Jak wynika z przytoczonej definicji, istotnym
elementem skutecznoÊci leków jest ich dost´pnoÊç biologiczna, tj. szybkoÊç i stopieƒ wch∏aniania substancji leczniczej z postaci leku do krà˝enia ogólnego. Charakteryzujà jà trzy parametry
farmakokinetyczne – maksymalne st´˝enie leku
(Cmax), czas po jakim osiàgane jest Cmax (tmax)
oraz pole powierzchni pod krzywà zale˝noÊci
zmian st´˝enia od czasu (AUC), które opisuje
obserwowany w klinice efekt terapeutyczny leku
(Woroƒ i in. 2007).
A zatem ka˝da zmiana jego powierzchni
mo˝e powodowaç zmian´ efektu terapeutycznego oraz zmian´ cz´stoÊci wyst´powania dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Prawdziwa biorównowa˝noÊç
oznacza, ˝e dwa ró˝ne leki zawierajàce t´ samà
substancj´ leczniczà wywierajà ten sam wp∏yw
na konkretnego pacjenta. Jednak w praktyce
klinicznej zwykle nie jest to mierzone (Besag
2000). Problem mo˝e wystàpiç tak˝e wówczas,

Polska polityka lekowa opiera si´ na lekach
generycznych, jednak obecnie funkcjonujàcy
model refundacji powoduje, ˝e bez wzgl´du na to,
czy pacjent wybierze lek oryginalny, czy generyczny, dop∏ata Narodowego Funduszu Zdrowia
jest identyczna. Funkcjonowanie limitów refundacyjnych powoduje, ˝e ewentualnà ró˝nic´ cen
leku oryginalnego i generycznego pokrywa pacjent. Wynika z tego, ˝e jedynym argumentem
za ordynowaniem leków generycznych jest brak
mo˝liwoÊci finansowych wykupienia przez pacjenta leku oryginalnego, czego konsekwencjà
mo˝e byç nieregularne przyjmowanie leków.
Zwi´ksza ono ryzyko powik∏aƒ i mo˝e wywo∏ywaç niepo˝àdane efekty farmakoterapii
pod postacià zespo∏ów z odstawienia i prowadziç
do niesystematycznej farmakoterapii indukujàcej, zw∏aszcza w chorobach uk∏adu sercowo-naczyniowego, wzrost liczby powik∏aƒ. Jednak
jak ju˝ zaznaczono, w ˝adnym razie nie nale˝y
uto˝samiaç kosztów farmakoterapii z kosztem
tabletki. Ka˝da zamiana leku, nawet jeÊli substancja lecznicza pozostaje identyczna, niesie ze
sobà wzrost ryzyka wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych, których koszt musi byç uwzgl´dniony
w szacowaniu kosztów leczenia (Hellstrom i
Rudholm 2004).
Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych w Norwegii
1/3 pacjentów, u których leki oryginalne zastàpiono generykami, zg∏asza∏a negatywne konsekwencje takiej zmiany, zwiàzane przede wszystkim
z wyst´powaniem polekowych dzia∏aƒ niepo˝àdanych (Kjoenniksen i in. 2006).
Nie nale˝y zapominaç, ˝e za dzia∏ania niepo˝àdane nie musi odpowiadaç substancja lecznicza, ale mogà je powodowaç substancje pomocnicze zawarte w postaci leku. W zwiàzku z ró˝nà
zawartoÊcià substancji pomocniczych w ró˝nych
lekach opisywane sà przypadki wyst´powania
dzia∏aƒ niepo˝àdanych ze strony przewodu
pokarmowego czy te˝ reakcje nadwra˝liwoÊci.
ObecnoÊç laktozy wÊród substancji pomocniczych mo˝e u niektórych chorych zaburzaç perystaltyk´ przewodu pokarmowego i wch∏anianie
substancji czynnej. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e
leki zawierajàce identycznà substancj´ leczniczà
mogà mieç ró˝ne formy farmaceutyczne (tabletka, tabletka powlekana, dra˝etka, kapsu∏ka), a co
za tym idzie, z ró˝nà szybkoÊcià uwalniajà
substancj´ leczniczà. To tak˝e mo˝e wp∏ywaç
na cz´stoÊç wyst´powania polekowych dzia∏aƒ
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do oceny skutecznoÊci terapeutycznej leków oraz
wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych, jakie
mogà towarzyszyç farmakoterapii. Postulat ten
jest coraz istotniejszy, poniewa˝ jak wskazuje
praktyka kliniczna, leki generyczne w porównaniu z oryginalnymi mogà charakteryzowaç si´
wahaniem st´˝enia w surowicy, co z kolei w prosty sposób przek∏ada si´ zarówno na skutecznoÊç, jak i tolerancj´ leczenia. Na biorównowa˝noÊç i biodost´pnoÊç leków majà tak˝e wp∏yw
(oprócz w∏asnoÊci fizykochemicznych substancji
czynnej) charakterystyczne cechy pacjenta,
a szczególnie: wiek, czynniki farmakogenetyczne,
w tym szczególnie istotny z praktycznego punktu
widzenia genetycznie uwarunkowany metabolizm leków, wspó∏istniejàce zaburzenia przewodu
pokarmowego oraz funkcji wàtroby i nerek, hipoalbuminemia, stosowanie polifarmakoterapii
z uwagi na ryzyko wystàpienia niekorzystnych interakcji leków, szczególnie farmakokinetycznych.
Istotnym czynnikiem, który mo˝e modyfikowaç skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo farmakoterapii, jest wiek pacjenta. Jak ju˝ wspomniano,
szczególnà uwag´ przy ordynowaniu farmakoterapii i przy podejmowaniu decyzji o zamianie
leku oryginalnego na generyczny nale˝y poÊwi´ciç pacjentom powy˝ej 65. roku ˝ycia. W tej grupie wiekowej pacjenci sà leczeni kilkoma lekami,
dodatkowo sk∏onnoÊç do samoleczenia tych pacjentów znacznie zwi´ksza ryzyko wyst´powania niekorzystnych interakcji mi´dzy stosowanymi lekami. U pacjentów w podesz∏ym wieku
mogà wyst´powaç zmiany farmakokinetyki leków,
które zaburzajà absorpcj´, dystrybucj´ (zmiany
w wiàzaniu leków z bia∏kami krwi), metabolizm
oraz wydalanie leku. Konsekwencjà tych zmian
jest wyd∏u˝enie okresu pó∏trwania leku i zwi´kszenie cz´stoÊci wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych ze wzrostem st´˝enia leku
w surowicy (Olsen i in. 2007). A zatem stosowanie leków generycznych o zwi´kszonej biodost´pnoÊci zwi´ksza w tej populacji pacjentów
prawdopodobieƒstwo wystàpienia polekowych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Tak˝e klirens nerkowy
zmniejsza si´ wraz z wiekiem o oko∏o 50–70%
w stosunku do wartoÊci klirensu u osób m∏odych. Fakt ten ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania leków wydalanych drogà nerkowà. Od dawna znany jest tak˝e problem ró˝nej
dost´pnoÊci biologicznej leków doustnych zawierajàcych te same substancje lecznicze w tej

gdy lek ma wp∏ywaç na redukcj´ zachorowalnoÊci i ÊmiertelnoÊç w grupie pacjentów, którzy go
przyjmujà, a w trakcie trwania terapii nie ma dost´pnych obiektywnych metod monitorowania
skutecznoÊci farmakoterapii. FDA zatwierdza
do stosowania w celach regulacyjnych leki generyczne na podstawie badania biorównowa˝noÊci
z udzia∏em 24–36 zdrowych ochotników.
Nie mo˝na pominàç faktu, ˝e niejednokrotnie charakterystyka farmakokinetyczna populacji, w której stosowany jest lek, ró˝ni si´ od tej,
w której wykonano badanie biorównowa˝noÊci.
A zatem decyzja o zamianie leku mo˝e budziç
wàtpliwoÊci, szczególnie w grupach pacjentów
o zmiennej farmakokinetyce. Do tej grupy nale˝à przede wszystkim: niemowl´ta, dzieci, kobiety ci´˝arne oraz osoby w podesz∏ym wieku.
Znacznà ostro˝noÊç nale˝y zachowaç tak˝e
w przypadku pacjentów z upoÊledzeniem wydolnoÊci wàtroby i/lub nerek, gdy˝ stany te mogà
modyfikowaç farmakokinetyk´ leków. Warto
pami´taç, ˝e jednorazowe podanie leku nie
dostarcza informacji na temat ewentualnego
kumulowania si´ czynnych metabolitów.
Jak ju˝ wspomniano, biodost´pnoÊç jest
ustalana na podstawie pomiaru parametrów farmakokinetycznych, takich jak Cmax, tmax oraz
AUC, przy czym akceptuje si´ odchylenia przedzia∏u ufnoÊci w granicach -20% +25%. Z punktu
widzenia terapii zawrotów g∏owy zmiany w zakresie -20% +25% mogà w niektórych grupach pacjentów powodowaç zmniejszenie skutecznoÊci
terapii lub wzrost ryzyka wystàpienia dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Dotyczy to g∏ównie dwóch grup
pacjentów. Do pierwszej zaliczamy pacjentów,
u których do osiàgni´cia skutecznoÊci leczenia
konieczne jest stosowanie wysokich dawek
leków. W grupie tej ewentualny dopuszczalny
wzrost biodost´pnoÊci leku o 25% zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
Grupa druga to pacjenci przyjmujàcy niewielkie,
podtrzymujàce dawki leków, u których obni˝enie
biodost´pnoÊci o 20% mo˝e spowodowaç zmniejszenie skutecznoÊci leczenia.
Niektórzy autorzy sugerujà, aby w ocenie
biodost´pnoÊci leków pos∏ugiwaç si´ tak˝e innymi
parametrami farmakokinetycznymi, takimi jak
procent fluktuacji i sp∏aszczenie krzywej zmian
st´˝enia leku w stanie stacjonarnym, czas
plateau oraz Êredni czas obecnoÊci leku w organizmie (Bialer i in. 1998). Parametry te sà wa˝ne
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Tabela 2. Lista substancji leczniczych, w których
przypadku zamiana leku oryginalnego na generyczny
spowodowa∏a wystàpienie objawów niepo˝àdanych.

samej postaci i dawce leku (Chojnowska, Jezierska
2003). W piÊmiennictwie mo˝na znaleêç doniesienia o wi´kszej cz´stoÊci wyst´powania dzia∏aƒ
niepo˝àdanych przy stosowaniu leków generycznych zawierajàcych te same substancje czynne
(Sanderson i Lewis 1986).
Praktyczne problemy z ustaleniem równowagi
biologicznej sà zwiàzane najcz´Êciej z: 1. fizykochemicznymi w∏asnoÊciami substancji leczniczej
zawartej w postaci leku (ma∏a rozpuszczalnoÊç
w wodzie, powolny proces uwalniania z postaci
leku, wysoki stosunek substancji pomocniczych
do substancji czynnej), 2. niskim indeksem terapeutycznym (np. glikozydy nasercowe), 3. farmakokinetycznymi w∏asnoÊciami substancji leczniczej (wch∏anianie na ograniczonym odcinku
przewodu pokarmowego, ma∏a dost´pnoÊç biologiczna po podaniu doustnym, farmakokinetyka
nieliniowa, znaczny efekt pierwszego przejÊcia
>70%).
Z punktu widzenia klinicznych skutków farmakoterapii uwa˝a si´, ˝e w przypadku leczenia
zawrotów g∏owy, kiedy chcemy osiàgnàç za∏o˝ony efekt terapeutyczny, musimy pos∏ugiwaç
si´ lekami o ÊciÊle przewidywalnym efekcie terapeutycznym, a wtedy problem dost´pnoÊci biologicznej mo˝e byç kluczowy (Glejter i in. 1998).
W przypadku promocji leków generycznych
nie mo˝na powo∏ywaç si´ wprost na wyniki
badaƒ klinicznych dotyczàcych leku oryginalnego
zarówno w odniesieniu do skutecznoÊci, jak i
bezpieczeƒstwa stosowanej farmakoterapii. Uniwersytecki OÊrodek Monitorowania i Badania
Niepo˝àdanych Dzia∏aƒ Leków, dzia∏ajàcy przy
Zak∏adzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ w Krakowie, otrzyma∏ w okresie od 1 stycznia 2007 do 1 wrzeÊnia 2008 103
raporty o wystàpieniu dzia∏aƒ niepo˝àdanych
o ró˝nym obrazie klinicznym, które by∏y konsekwencjà zamiany leku oryginalnego na generyczny. Substancje lecznicze, których dotyczy∏y
wspomniane dzia∏ania niepo˝àdane, wymieniono w tabeli 2.
Jak wynika z przedstawionych informacji,
ka˝da zamiana leku oryginalnego na generyczny
mo˝e si´ wiàzaç ze zmianà skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa farmakoterapii. W literaturze
naukowej trwa dyskusja, czy udowodnienie
biorównowa˝noÊci jest wystarczajàcym argumentem do zamiany leków, czy te˝ mo˝e argumentem rozstrzygajàcym jest przeprowadzenie

Azytromycyna
Klarytromycyna
Klindamycyna
Betahistyna
Pentoksyfilina
Perindopril
Ramipril
Walsartan
Simwastatyna
Atorwastatyna
Tamsulozyna
Doksazosyna
Finasteryd
Dezogestrel
Fentanyl
Citalopram
Sertralina
Risperidon
Gabapentyna
Glimepiryd
Klopidogrel
Memantyna
Cetyryzyna

badaƒ klinicznych, które udowodnià (bàdê nie)
równowa˝noÊç terapeutycznà leków oryginalnych i generycznych.
W Polsce nie ma obiektywnych, niezale˝nych od firm farmaceutycznych informacji na
temat skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa zastàpienia
leku oryginalnego generycznym. W USA agencja
FDA (Food and Drug Administration) wydaje
tzw. orange book, która kategoryzuje leki generyczne. Ka˝dy generyk otrzymuje od FDA dwuliterowy kod rozpoczynajàcy si´ od liter A lub B.
Je˝eli danemu lekowi generycznemu przypisano
kategori´ AA, oznacza to, ˝e jest on biologicznie
i terapeutycznie równowa˝ny z lekiem oryginalnym. Z kolei przypisanie danego leku generycznego do kategorii AB oznacza, ˝e uznano go
za zbli˝ony do leku oryginalnego pod wzgl´dem
skutecznoÊci klinicznej, poniewa˝ w badaniach
biorównowa˝noÊci wykazano ró˝nice parametrów farmakokinetycznych, ró˝nice te uznano
jednak za dopuszczalne. Zaklasyfikowanie leku
do kategorii BX jest równoznaczne z informacjà,
˝e lek generyczny nie mo˝e byç uznany za równowa˝ny biologicznie i terapeutycznie w stosunku to leku oryginalnego. ●
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