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Státní ústav pro kontrolu léčiv i americký úřad FDA 

vydaly aktuálně důležité upozornění týkající se mož-

ných vážných nežádoucích účinků používaných fos-

fátových osmotických laxativ. Tato laxativa, obsahující 

hydrogen/dihydrogenfosforečnan sodný, jsou v České 

republice využívána ve formě individuálně připravova-

ných magistraliter léků (IPL), v USA jsou však dostupná 

i jako volně prodejné léky.

Fosfátová laxativa se používají zejména v přípravě 

před kolonoskopickým vyšetřením a jejich obliba spo-

čívá především v nízkých podávaných objemech teku-

tiny. V posledním desetiletí jsou v literatuře popsány 

desítky případů vzniku akutní fosfátové nefropatie po 

užití natrium-fosfátového projímadla. Státní ústav pro 

kontrolu léčiv aktuálně uvádí dvě kazuistiky pacientů, 

americké úřady evidují 54 případů vážných vedlejších 

účinků, z nichž celých 13 skončilo úmrtním pacienta. 

Magistraliter připravovaná fosfátová laxativa nema-

jí bohužel jasný, studiemi ověřený bezpečnostní profi l. 

Ačkoliv je jejich používání podpořeno lety zkušeností, 

není dosud zřejmé, jaké množství fosfátů a pro jakou cí-

lovou skupinu pacientů je bezpečné. Při užívání fosfáto-

vých laxativ je proto na místě velká obezřetnost a peč-

livé sledování a hlášení jakýchkoli nežádoucích účinků.

Jejich jedinou výhodou je pohodlný nízký objem 

podávaných tekutin, což ovšem na druhou stranu 

(spolu se zvýšenou osmolární zátěží) může pro pacien-

ty představovat riziko dehydratace a ledvinových pro-

blémů. Z tohoto pohledu by měla být nízkoobjemová 

projímadla kontraindikována u nemocných:

• s onemocněním ledvin se sníženou renální funk-

cí či perfuzí

• s dehydratací a se sníženým intravaskulárním 

objemem (srdeční selhání, jaterní cirhóza s asci-

tem, nefrotický syndrom)

• s elektrolytovými abnormalitami 

• se sníženou motilitou GIT

• užívajících diuretika, nesteroidní antirevmatika 

a léky zasahující do renin-angiotenzin-aldoste-

ronového systému

• ve věku nad 60 let

Při zvážení přínosů a rizik se tak jiná hromadně vy-

ráběná laxativa (HVLP), založená např. na polyethylen-

glykolu (makrogol), jeví jako mnohem výhodnější a u 

pacientů připravujících se ke koloskopickému vyšetře-

ní měla být jednoznačně preferována.

Nebezpečná fosfátová laxativa 

logie
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Individuální příprava léčiv v lékárnách nepatří zdaleka do 

historie medicíny, naopak význam »magistraliter« přípravy 

se s narůstajícími požadavky na individualizaci farmakote-

rapie spíše zvětšuje. Přestože moderní výzkum a průmysl 

umějí vyrobit lék na prakticky jakoukoliv nemoc, nadále 

existují skupiny pacientů, jimž se lék na jejich onemocnění 

nedostává. Nejčastějšími důvody mohou být např. specifi cké 

populace pacientů, pacienti dětští nebo malý výskyt daného 

onemocnění. To vše způsobuje, že pro průmyslové výrobce 

není vývoj léku rentabilní. Individuální příprava léků pak 

nabízí možnosti, jak tyto mezery v portfoliu dostupných léčiv 

zacelit a připravit léky na míru třeba tříkilogramovému dítěti.

Přehledná a stručná monografi e zkušených pracovníků z lé-

kárny Fakultní nemocnice v Motole chce přispět k tomu, aby 

léčivé přípravky připravované v lékárnách pro (nejen) dětské 

pacienty byly bezpečné a účinné.

Kniha má dvě části: první přináší základní penzum obecných 

znalostí a postupů ke správné a bezpečné přípravě systémo-

vě účinkujících lékových forem pro děti, spolu s charakteriza-

cí specifi k dětské populace vzhledem k farmakoterapii, bez-

pečnosti pomocných látek u dětí aj. Druhá část monografi e 

je pak praktická a nabízí přehled nejčastěji používaných lé-

čivých lá tek s uvedení m jejich indikací, relevantních fyzikál-

ně-chemických a farmakologický ch vlastností  s odkazy na 

aktuá lní  a validní literární zdroje. U každé  lá tky jsou uvedeny 

receptury použí vané  ve Fakultní nemocnici v Motole, včetně 

dostupnosti ú činný ch lá tek, doporučené  doby použitelnosti 

a obvyklé ho dá vková ní  u pediatrický ch věkový ch skupin. 

Knihy nakladatelství Galén


