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Možnosti podávání léků


Enterálně
Orální- preferovaná cesta podání (nejméně
invazivní, finančně nenáročné)
 Nasoenterickou sondou šířka, délka, materiál
 Nasogastrická
 Nasojejunální
 Nasoduodenální


Pokud není dostupné, možné parenterální
podání:
Intravenosní
 Rektální
 Transdermální
 Bukální…


Lék podaný NGS?
1.
2.

3.

Vhodná léková forma pro podání sondou
Fyzikálně-chemická kompatibilita léku s
enterální výživou
Další faktory ovlivňující vstřebávání léků
podaných NGS
Size

FG-8

FG-10

FG-12

FG-14

FG-16

FG-18

FG-20

Colour Code

Blue

Black

White

Green

Orange

Red

Yellow

A Guide to Enteral Drug Administration in Palliative Care Peter J. Gilbar, BPharm,
J Pain Symptom Manage 1999;17:197–207

Faktory ovlivňující vstřebávání léků NGS
Pacient

Sonda/výživa

Léčivo

Věk

Umístění sondy

Terapeutický index

Stav výživy

Typ sondy

Léková forma

Stav onemocnění
(akutní, chronické,
vážné)
Stav GIT
Průjem, zvracení,
aspirace …

Kompatibilita s výživou
Složení výživy

Způsob podání

Kontinuální/
bolusový režim

Lékové interakce

Drug administration via nasogastric tube. Sonya Clarke, Paediatric nursing
September 2008 vol 20 no 7

Způsob podání léku do NGS


Rozdrcení léku v hmoždíři
 Propláchnutí

roztokem
nasátí inj. stříkačkou a vpravení do sondy
 Přenesení rozdrceného léku do kelímku
do sondy, propláchnutí roztokem
 Přenesení prachů do inj. stříkačky
nasátí roztoku a vpravení do sondy

Lék vložen do stříkačky, nasátí roztoku, rozpuštění a
vpravení do sondy
 Přenesení prachů tobolky/ mikropelet do sondy,
propláchnutí roztokem



Pilotní data in vitro studie
Ztráty při podání léku pomocí NGS
Helicid 20 mg

86,3%
(±2,8)

• Pelety nedrcené, přesypané do kelímku
a z kelímku do sondy
• Následné propláchnutí sondy vodou.

72,5%
(±13,0)

• Pelety nedrcené, nasypané do sondy
přímo z tobolky
• Následné propláchnutí sondy vodou.

32,8 %
(±4,9)

• Pelety drcené, přesypané do kelímku
a z kelímku do sondy
• Následné propláchnutí sondy vodou.

Vhodná léková forma pro podání sondou




Tekuté lékové formy – roztoky, sirupy, emulze, suspenze
Tobolky






Tvrdá želatinová tobolka
- Prášek
- Granulát
- Pelety
Měkká želatinová tobolka
- Tekutý obsah

Tablety - s okamžitým uvolňováním



jednoduše lisované,
obalované, potahované
 k zamaskování chuti, barvy

Medication administration through enteral feeding tubes. Williams, NT.
Am J Health Syst Pharm. 2008 Dec 15;65(24):2347-57.

Nevhodná léková forma pro podání sondou


Tablety bukální, sublingvalní






Tablety enterálně potahované






Nevhodné pro vstřebávání sliznicí GIT
Možné podání u kriticky nemocných (zvlhčení DÚ)
Zamezení dráždivosti žaludeční stěny
Ochrana acidolabilních molekul léčiv
Možnost drcení – NDS, NJS ne u NGS

Tablety s řízeným uvolňováním



Systémy s postupným, zpožděním, pulzním uvolňováním
Drcení – porušení systému – uvolnění celé dávky - akutní projevy
toxicity

Medication administration through enteral feeding tubes. Williams, NT.
Am J Health Syst Pharm. 2008 Dec 15;65(24):2347-57.

Pilotní data in vitro studie


Trombex



Sotahexal



Potahovaná tableta:



Jednoduchá tableta









Clopidogrel 75 mg
Mannitol (E421)
Makrogol 6000
Mikrokrystalická celulosa
Hydrogenovaný ricinový olej
Částečně substituovaná hyprolosa

Potah:







Hypromelosa (E464)
Laktosa
Triacetin (E1518)
Oxid titaničitý (E171)
Červený oxid železitý (E172)
Karnaubský vosk

Ztráty 21% (±1,94)



Sotaloli hydrochloridum 160 mg



Kukuřičný škrob



Laktóza



Hyprolóza



Sodná sůl karboxymetylškrobu



Koloidní bezvodý oxid křemičitý



magnesium-stearát

Ztráty 15,5% (±1,7)

Kompatibilita léků s enterální výživou



Změna biodostupnosti při smíšení léku s enterální
výživou
Mechanismus interakce léku s umělou výživou není vždy
jasný
 Rozklad,

inaktivace, vznik nevstřebatelné formy (cheláty),
navázání na bílkoviny, na pH závislá rozpustnost
(vstřebatelnost)

nemožnost spolupodání
potřeba časového rozestupu (min. 1 hod před a 1 hod po
podání léků zastavit výživu)
Drug absorption sites in the gastrointestinal tract and dosage forms for
site-specific deliveryN. Rouge, P. Buri, E. Doelker International Journal of Pharmaceutics
136 (1996) 117 139

Inkompatibilní léky s enterální výživou
 peniciliny
 tetracykliny
 rifampicin
 ciprofloxacin
 bismut

citrátu
 fenytoin
 amiodaron
 teofylin
 metyldopa

Drug absorption sites in the gastrointestinal tract and dosage
forms for site-specific deliveryN. Rouge, P. Buri, E. Doelker
International Journal of Pharmaceutics 136 (1996) 117 139

Stav GIT
1.

Poruchy gastrointestinální motility
 Častá

komplikace u hemodynamicky nestabilních pacientů, s
multiorgánovým selháním, intra-abdominalní hypertenzí nebo syndromem
intra-abdominalního kompartmentu

2.

Poruchy vyprazdňovaní žaludku
Hyperglykemie, zvýšený intrakraniální tlak, stres
 Abnormality ve vyprazdňování žaludku se vyskytují u 50% uměle
ventilovaných pacientů
 U 80% pacientů se zvýšeným intrakraniálním tlakem po zranění hlavy
 Během hyperglykemie mohou účinky prokinetických léků (erytromycin,
cisaprid) mít nepříznivý vliv na vyprázdňování žaludku


3.

Postoperativní ileus


Pooperační ileus je častou příčinou dlouhodobé hospitalizace a
významným faktorem přispívajícím k readmisím

Bryant L, Tam W, Nguyen N, Zacharakis B, Butler R, Davidson G, Horowitz M (2005) Antro-pyloroduodenal
motor responses to gastric and duodenal nutrient in critically ill patients. Gut 54:1384–1390

Výsledky II - Farmakodynamiky klopidogrelu
Procento inhibovaných ADP receptorů destiček před
podáním klopidogrelu a 24 hodin po podání 600mg
klopidogrelu
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Doporučení




Identifikace nejvhodnější lékové formy a dávky
Zjednodušení dávkovacího režimu
Zefektivnění způsobu podání
 Podání celé dávky, spláchnutí před puštěním výživy
 Nikdy nepřidávat přímo do výživy – redukce výskytu
inkompatibilit






U kompatibilních, propláchnout, podat, propláchnout
U léků doporučených na lačno – zastavit výživu na 30min,
propláchnout, podat, propláchnout, za dalších 30 min pustit výživu
U léků inkompatibilních s výživou – zastavit výživu na 2 hod,
propláchnout, podat, propláchnout, za dalších 2 hod pustit výživu

Více léků ve stejný čas - každý lék podat zvlášť a každý
zvlášť spláchnout

DĚKUJI ZA POZORNOST
lenka.souckova@fnusa.cz

