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Centrul de Cercetãri privind Informarea asupra 
Medicamentului are ca obiectiv principal 
"promovarea utilizãrii raøionale a medicamentelor 
prin furnizarea informaøiei despre medicament, 
informaøie ştiinøificã, obiectivã æi actualizatã, 
procesatã şi evaluatã corect". 

Acest obiectiv este realizat prin: 

• publicarea şi diseminarea de informaøii din 
domeniul medicamentului în rândul 
profesioniştilor din domeniul sãnãtãøii şi/ sau a 
pacienøilor;

• elaborarea de rãspunsuri la întrebãrile legate de 
medicamente, adresate de cãtre profesioniştii din 
domeniul sãnãtãøii, folosind o bazã de date şi o 
sursã de referinøã de înaltã calitate; 

• iniøierea æi desfãæurarea de programe 
educaøionale æi de cercetare în domeniul 
farmacovigilenøei.

1

• Riscul cardiovascular asociat antiinflamatoarelor nesteroidiene

• Informaøii privind siguranøa medicamentelor
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• Educaøional

Detectarea æi managementul reacøiilor adverse la medicamente

• Manifestãri ætiinøifice viitoare

• Link-uri utile

Cuprins:

Buletinul de Farmacovigilenøã apare trimestrial æi 

constituie un material informativ æi educaøional în 

domeniul farmacovigilenøei. Prin aceasta dorim sã 

venim în sprijinul profesioniætilor din domeniul 

sãnãtãøii, având ca scop final utilizarea raøionalã a 

medicamentelor în interesul sãnãtãøii pacienøilor.

Buletinul de Farmacovigilenøã poate fi accesat on-line 

la www.cim.umfcluj.ro
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Riscul cardiovascular asociat 
antiinflamatoarelor nesteroidiene

Siguranøa cardiovascularã a antiinflamatoarelor 
nesteroidiene (AINS) este o problemã majorã de 
sãnãtate publicã deoarece AINS sunt utilizate pe 
scarã largã atât la recomandarea medicului cât şi în 
automedicaøie pentru tratarea diferitelor afecøiuni, în 
principal reumatice, inflamatorii sau dureroase. 

În Franøa, studiul CADEUS, care a avut ca scop 
descrierea tiparelor de prescriere a AINS în rândul 
populaøiei generale, a evidenøiat faptul cã între 10% 
şi 20% dintre persoanele cu vârsta mai mare de 65 
de ani sunt tratate cu AINS, multe altele utilizând 
AINS în automedicaøie [1]. De asemenea, se 
estimeazã cã în Statele Unite aproximativ 5% dintre 
vizitele la medic se finalizeazã cu prescrierea unui 
AINS [2]. O utilizare similarã a fost raportatã şi în 
Danemarca şi Olanda [2-4]. 

În general, AINS prezintã un profil de siguranøã 
satisfãcãtor la utilizare acutã, de scurtã duratã. La 
utilizare cronicã, studiile epidemiologice au pus în 
evidenøã probleme de siguranøã gastrointestinalã şi 
cardiovascularã. 

Reacøiile adverse gastrointestinale asociate AINS au 
determinat dezvoltarea de noi molecule cu 
proprietãøi antiinflamatoare care sã acøioneze doar pe 
izoenzima ciclooxigenaza-2, enzimã exprimatã mai 
puøin la nivelul tractului gastrointestinal şi mai mult la 
nivelul inflamaøiei [5]. Noua generaøie de 
antiinflamatoare COX-2 selective (coxibi) au respectat 
promisiunea de a ameliora eficace durerea şi de a 
produce reacøii adverse gastrointestinale mai puøine. 
Cu toate acestea, percepøia asupra coxibilor s-a 
modificat în urma publicãrii unui studiu clinic 
prospectiv (studiul VIGOR) în cadrul cãruia s-a 
observat o relaøie între evenimente cardiovasculare 
serioase şi utilizarea rofecoxibului. În comparaøie cu 
naproxenul, rofecoxibul a prezentat în cadrul 
studiului VIGOR un risc de 5 ori mai mare de a 
produce infarct miocardic acut [7]. În anul 2004, 
rofecoxibul a fost retras de pe piaøa farmaceuticã 
datoritã rezultatelor studiului VIGOR, rezultate 
confirmate şi de alte studii clinice şi de o meta-
analizã cumulativã. În plus, Food and Drug 
Administration a decis împotriva punerii pe piaøã a 
etoricoxibului datoritã profilului beneficiu-risc 
inadecvat [8]. De atunci, siguranøa cardiovascularã a 
coxibilor este pusã sub semnul întrebãrii. 

De asemenea, ultimele studii epidemiologice au 
ridicat semnale de alarmã în ceea ce priveşte 
siguranøa cardiovascularã a AINS tradiøionale [1, 2, 
4, 7]. Un studiu epidemiologic de cohortã realizat 
de o echipã de cercetãtori din Olanda a scos în 
evidenøã riscul cardiovascular asociat AINS în 
rândul populaøiei sãnãtoase utilizatoare de AINS. 
Studiul a inclus 1.028.437 de subiecøi sãnãtoşi cu 
vârsta mai mare de 10 ani selectaøi din rândul 
populaøiei daneze şi care au urmat cel puøin un 
tratament cu AINS. Studiul a evidenøiat faptul cã 
utilizarea de AINS în cadrul populaøiei sãnãtoase 
este asociatã cu un risc cardiovascular dozã-
dependent [4]. Un alt studiu concluzioneazã cã 
pacienøii care urmeazã tratament cu AINS, fie 
coxibi, fie AINS tradiøionale, au un risc de 35% de a 
dezvolta un infarct miocardic non-fatal (RR 1,35, 
Interval de încredere 95% 1,23-1,48) [9]. Un articol 
recent publicat în revista British Medical Journal a 
prezentat rezultatele unei meta-analize de reøea 
care a avut ca obiectiv analizarea datelor despre 
siguranøa AINS la nivel cardiovascular. Datele 
colectate au însumat 31 de studii cuprinzând 
116.429 de pacienøi. Pacienøii din studiile analizate 
au urmat tratament cu naproxen, ibuprofen, 
diclofenac, celecoxib, etoricoxib, rofecoxib, 
lumiracoxib sau placebo. În urma analizei statistice 
a datelor a reieşit cã în comparaøie cu placebo, 
rofecoxibul şi lumiracoxibul au fost asociate cu 
riscul cel mai crescut de infarct miocardic (RR 2,12 
IC 95% 1,26-3,56) respectiv (RR 2 IC 95% 0,71-6,21); 
ibuprofenul a fost asociat cu riscul cel mai crescut 
de accident vascular cerebral (RR 3,36 IC 95%1,99-
11,6), urmat de diclofenac (RR 2,86 IC 95% 1,09-
8,36); etoricoxibul şi diclofenacul au fost asociate 
cu riscul de mortalitate cardiovascularã cel mai 
ridicat (RR 4,07 IC 95% 1,23-15,7) respectiv (RR 3,98 
IC 95% 1,48-12,7). Naproxenul a dovedit in studiile 
clinice cel mai scãzut risc cardiovascular [2]. 

Deoarece coxibii au fost introduşi ca medicaøie de 
primã linie, în principal la pacienøii cu risc de reacøii 
adverse, a apãrut fenomenul descris în literatura 
de specialitate sub numele de “fenomenul de 
channeling”. Acest fenomen se produce în 
contextul prescrierii de medicamente în special 
pacienøilor cu risc crescut de evenimente adverse, 
ceea ce face dificilã stabilirea cauzalitãøii reacøiilor 
adverse la medicamente. Cauzalitatea poate fi 
corelatã fie cu efectul farmacologic al coxibilor, fie 
cu prescrieriea selectivã cãtre pacienøi cu o 
susceptibilitate crescutã la reacøii adverse datoritã 
prezenøei anumitor factori de risc [7]. 



CENTRUL DE CERCETÃRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA MEDICAMENTULUI Nr.2 / An2 / Trimestrul 2

Centrul de Cercetãri privind Informarea asupra 
Medicamentului are ca obiectiv principal 
"promovarea utilizãrii raøionale a medicamentelor 
prin furnizarea informaøiei despre medicament, 
informaøie ştiinøificã, obiectivã æi actualizatã, 
procesatã şi evaluatã corect". 

Acest obiectiv este realizat prin: 

• publicarea şi diseminarea de informaøii din 
domeniul medicamentului în rândul 
profesioniştilor din domeniul sãnãtãøii şi/ sau a 
pacienøilor;

• elaborarea de rãspunsuri la întrebãrile legate de 
medicamente, adresate de cãtre profesioniştii din 
domeniul sãnãtãøii, folosind o bazã de date şi o 
sursã de referinøã de înaltã calitate; 

• iniøierea æi desfãæurarea de programe 
educaøionale æi de cercetare în domeniul 
farmacovigilenøei.

1

• Riscul cardiovascular asociat antiinflamatoarelor nesteroidiene

• Informaøii privind siguranøa medicamentelor

AFSSAPS recomandã monitorizarea intensivã a mai multor medicamente din    

   cauza problemelor de siguranøã identificate

Interacøiuni medicamentoase

- Interacøiunea fluorochinolonelor cu antiacide, suplimente alimentare 

  cu minerale şi anumite alimente

- Interacøiunea medicamentoasã dintre clopidogrel æi inhibitorii pompei de protoni

Atenøionãri æi precauøii

- Dronedarona: risc de insuficienøã cardiacã şi risc de toxicitate hepaticã

- Tygacil® - reînnoirea autorizaøiei de punere pe piaøã

- Zerit® - reînnoirea cu restricøii a autorizaøiei de punere pe piaøã

- Cubicin® - risc de pneumonie eozinofilicã

• Educaøional

Detectarea æi managementul reacøiilor adverse la medicamente

• Manifestãri ætiinøifice viitoare

• Link-uri utile

Cuprins:

Buletinul de Farmacovigilenøã apare trimestrial æi 

constituie un material informativ æi educaøional în 

domeniul farmacovigilenøei. Prin aceasta dorim sã 

venim în sprijinul profesioniætilor din domeniul 

sãnãtãøii, având ca scop final utilizarea raøionalã a 

medicamentelor în interesul sãnãtãøii pacienøilor.

Buletinul de Farmacovigilenøã poate fi accesat on-line 

la www.cim.umfcluj.ro

1

2

2

5

5

6

7

7

8

9

9

10

10

13

13

Riscul cardiovascular asociat 
antiinflamatoarelor nesteroidiene

Siguranøa cardiovascularã a antiinflamatoarelor 
nesteroidiene (AINS) este o problemã majorã de 
sãnãtate publicã deoarece AINS sunt utilizate pe 
scarã largã atât la recomandarea medicului cât şi în 
automedicaøie pentru tratarea diferitelor afecøiuni, în 
principal reumatice, inflamatorii sau dureroase. 

În Franøa, studiul CADEUS, care a avut ca scop 
descrierea tiparelor de prescriere a AINS în rândul 
populaøiei generale, a evidenøiat faptul cã între 10% 
şi 20% dintre persoanele cu vârsta mai mare de 65 
de ani sunt tratate cu AINS, multe altele utilizând 
AINS în automedicaøie [1]. De asemenea, se 
estimeazã cã în Statele Unite aproximativ 5% dintre 
vizitele la medic se finalizeazã cu prescrierea unui 
AINS [2]. O utilizare similarã a fost raportatã şi în 
Danemarca şi Olanda [2-4]. 

În general, AINS prezintã un profil de siguranøã 
satisfãcãtor la utilizare acutã, de scurtã duratã. La 
utilizare cronicã, studiile epidemiologice au pus în 
evidenøã probleme de siguranøã gastrointestinalã şi 
cardiovascularã. 

Reacøiile adverse gastrointestinale asociate AINS au 
determinat dezvoltarea de noi molecule cu 
proprietãøi antiinflamatoare care sã acøioneze doar pe 
izoenzima ciclooxigenaza-2, enzimã exprimatã mai 
puøin la nivelul tractului gastrointestinal şi mai mult la 
nivelul inflamaøiei [5]. Noua generaøie de 
antiinflamatoare COX-2 selective (coxibi) au respectat 
promisiunea de a ameliora eficace durerea şi de a 
produce reacøii adverse gastrointestinale mai puøine. 
Cu toate acestea, percepøia asupra coxibilor s-a 
modificat în urma publicãrii unui studiu clinic 
prospectiv (studiul VIGOR) în cadrul cãruia s-a 
observat o relaøie între evenimente cardiovasculare 
serioase şi utilizarea rofecoxibului. În comparaøie cu 
naproxenul, rofecoxibul a prezentat în cadrul 
studiului VIGOR un risc de 5 ori mai mare de a 
produce infarct miocardic acut [7]. În anul 2004, 
rofecoxibul a fost retras de pe piaøa farmaceuticã 
datoritã rezultatelor studiului VIGOR, rezultate 
confirmate şi de alte studii clinice şi de o meta-
analizã cumulativã. În plus, Food and Drug 
Administration a decis împotriva punerii pe piaøã a 
etoricoxibului datoritã profilului beneficiu-risc 
inadecvat [8]. De atunci, siguranøa cardiovascularã a 
coxibilor este pusã sub semnul întrebãrii. 

De asemenea, ultimele studii epidemiologice au 
ridicat semnale de alarmã în ceea ce priveşte 
siguranøa cardiovascularã a AINS tradiøionale [1, 2, 
4, 7]. Un studiu epidemiologic de cohortã realizat 
de o echipã de cercetãtori din Olanda a scos în 
evidenøã riscul cardiovascular asociat AINS în 
rândul populaøiei sãnãtoase utilizatoare de AINS. 
Studiul a inclus 1.028.437 de subiecøi sãnãtoşi cu 
vârsta mai mare de 10 ani selectaøi din rândul 
populaøiei daneze şi care au urmat cel puøin un 
tratament cu AINS. Studiul a evidenøiat faptul cã 
utilizarea de AINS în cadrul populaøiei sãnãtoase 
este asociatã cu un risc cardiovascular dozã-
dependent [4]. Un alt studiu concluzioneazã cã 
pacienøii care urmeazã tratament cu AINS, fie 
coxibi, fie AINS tradiøionale, au un risc de 35% de a 
dezvolta un infarct miocardic non-fatal (RR 1,35, 
Interval de încredere 95% 1,23-1,48) [9]. Un articol 
recent publicat în revista British Medical Journal a 
prezentat rezultatele unei meta-analize de reøea 
care a avut ca obiectiv analizarea datelor despre 
siguranøa AINS la nivel cardiovascular. Datele 
colectate au însumat 31 de studii cuprinzând 
116.429 de pacienøi. Pacienøii din studiile analizate 
au urmat tratament cu naproxen, ibuprofen, 
diclofenac, celecoxib, etoricoxib, rofecoxib, 
lumiracoxib sau placebo. În urma analizei statistice 
a datelor a reieşit cã în comparaøie cu placebo, 
rofecoxibul şi lumiracoxibul au fost asociate cu 
riscul cel mai crescut de infarct miocardic (RR 2,12 
IC 95% 1,26-3,56) respectiv (RR 2 IC 95% 0,71-6,21); 
ibuprofenul a fost asociat cu riscul cel mai crescut 
de accident vascular cerebral (RR 3,36 IC 95%1,99-
11,6), urmat de diclofenac (RR 2,86 IC 95% 1,09-
8,36); etoricoxibul şi diclofenacul au fost asociate 
cu riscul de mortalitate cardiovascularã cel mai 
ridicat (RR 4,07 IC 95% 1,23-15,7) respectiv (RR 3,98 
IC 95% 1,48-12,7). Naproxenul a dovedit in studiile 
clinice cel mai scãzut risc cardiovascular [2]. 

Deoarece coxibii au fost introduşi ca medicaøie de 
primã linie, în principal la pacienøii cu risc de reacøii 
adverse, a apãrut fenomenul descris în literatura 
de specialitate sub numele de “fenomenul de 
channeling”. Acest fenomen se produce în 
contextul prescrierii de medicamente în special 
pacienøilor cu risc crescut de evenimente adverse, 
ceea ce face dificilã stabilirea cauzalitãøii reacøiilor 
adverse la medicamente. Cauzalitatea poate fi 
corelatã fie cu efectul farmacologic al coxibilor, fie 
cu prescrieriea selectivã cãtre pacienøi cu o 
susceptibilitate crescutã la reacøii adverse datoritã 
prezenøei anumitor factori de risc [7]. 



CENTRUL DE CERCETÃRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA MEDICAMENTULUI 32

S-a emis ipoteza cã la baza mecanismului 
fiziopatologic al acestor reacøii adverse ale 
coxibilor ar putea sta lipsa efectului antitrombotic 
determinat de inhibiøia COX-1. În urma studiilor 
experimentale s-a putut observa cã cele mai 
importante efecte ale coxibilor asupra sistemului 
cardiovascular sunt relaøionate cu fenomenele 
trombotice apãrute prin determinarea unui 
dezechilibru al balanøei efectului pro-/anti-
trombotic la nivel endotelial determinate de 
echilibrul dintre cantitatea de tromboxan A2 şi 
prostaciclinã şi prin pierderea efectului protector 
pe care îl are COX-2 prin up-reglare în ischemia 
miocardicã şi în infarctul miocardic [5]. De 
asemenea, riscul cardiovascular asociat AINS este 
determinat şi de modificãrile tensiunii arteriale, 
efectele asupra lipoproteinelor cu greutate 
molecularã scãzutã (LDL, low-density lipoproteins) 
sau efectele asupra cãii de biosintezã a 
prostanoizilor cu proprietãøi vasodilatatoare sau 
citoprotectoare. De asemenea, diferenøele în 
timpul de înjumãtãøire pot influenøa riscul 
cardiovascular determinat de AINS. Medicamentele 
cu un timp de înjumãtãøire lung, cum este 
rofecoxibul, prescris o datã pe zi, sau 
medicamentele cu un timp de înjumãtãøire scurt 
prescrise de mai multe ori pe zi, cum este 
diclofenacul, prezintã un risc cardiovascular mai 
mare decât celecoxibul care are un timp de 
înjumãtãøire scurt şi este prescris o datã pe zi [2].

Riscul cardiovascular trebuie luat în considerare în 
momentul instituirii unei terapii medicamentoase 
cu AINS pe termen lung, deoarece acest risc creşte 
proporøional cu doza administratã şi cu durata 
terapiei.
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Informaøii privind siguranøa 
medicamentelor

AFSSAPS recomandã monitorizarea 
intensivã a mai multor 
medicamente din cauza 
problemelor de siguranøã 
identificate

Agenøia francezã de securitate sanitarã a 
produselor de sãnãtate (AFSSAPS - Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de 
santé) a prezentat la data de 16 februarie 2011 o 
listã a medicamentelor şi a claselor de 
medicamente ce fac obiectul unei monitorizãri 
particulare, precizând motivele intensificãrii 
monitorizãrii, cât şi acøiunile în desfãşurare sau 
avute în vedere în urma acestei monitorizãri.

Toate medicamentele disponibile pe piaøa din 
Franøa fac obiectul unei monitorizãri în cadrul 
activitãøii de farmacovigilenøã. Medicamentele sau 
clasele de medicamente sunt prezente pe aceastã 
listã fie datoritã faptului cã autoritãøile sanitare au 
considerat necesarã intensificarea monitorizãrii, cu 
scop preventiv, fie au fost detectate riscuri 
potenøiale ale acestor medicamente, justificând 
astfel vigilenøa crescutã.

Aceste medicamente beneficiazã de autorizaøie de 
punere pe piaøã ceea ce înseamnã cã beneficiile 
pe care le aduc pacienøilor sunt considerate a fi 
mult mai importante decât riscurile legate de 
utilizarea acestora. Prezenøa unui medicament pe 
aceastã listã este consideratã o garanøie cã 

medicamentul utilizat este monitorizat în mod 
particular şi cã se vor lua mãsuri adecvate în cazul 
în care va fi necesar. 

Medicamentele prezentate în tabelul de mai jos au 
fost autorizate la nivel european prin procedura 
centralizatã de autorizare şi sunt disponibile şi pe 
piaøa din România. 

Pentru lista completã a medicamentelor aflate sub 
monitorizare particularã puteøi accesa adresa: 
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-des-
medicaments/Medicaments-sous-surveillance-
renforcee/%28offset%29/0. 

Medicament (DCI-denumirea comunã Indicaøie Motivele intensificãrii monitorizãrii
internaøionalã) Riscuri potenøiale

Actos® (pioglitazonã)
Competact® (pioglitazonã, metformin) Tratamentul diabetului zaharat tip 2 Risc cardiovascular şi risc de cancer de vezicã

urinarã

Alli® (orlistat) Scãdere în greutate la adultul supraponderal Risc de abuz, tulburãri pancreatice şi hepatice
(IMC>28kg/m²) împreunã cu un regim 
hipocaloric moderat

Arcoxia® (etoricoxib) Artrozã, poliartritã reumatoidã, crizã de gutã, Risc cardiovascular care a motivat retragerea
artroza genunchiului şi şoldului produsului VIOXX (rofecoxib) în 2004

Arixtra® (fondaparinã sodicã) Prevenirea evenimentelor tromboembolice Risc de complicaøii hemoragice şi de utilizare
venoase: în chirurgia ortopedicã, în chirurgia neadecvatã la vârstnici şi în insuficienøa renalã
abdominalã, la pacientul imobilizat la pat 
în caz de afecøiune acutã;
Tratamentul angorului instabil sau al 
infarctului de miocard (IM) fãrã 
supradenivelare ST;
Tratamentul IM cu supradenivelare ST, 
extindere a indicaøiei în trombozã

Byetta® (exenatidã) Diabet zaharat tip 2 Risc de pancreatitã, tulburãri gastrointestinale 
şi scãdere în greutate

Cervarix® (vaccin anti-HPV) Vaccinare împotriva leziunilor precanceroase, Intensificarea preventivã a monitorizãrii
cancer de col cu papilomavirus uman tipurile 
16 şi 18 

Cymbalta® (duloxetinã) Episoade depresive majore, dureri din Risc de tulburãri hepatice, risc suicidar
neuropatia diabeticã perifericã, tulburãri de 
anxietate generalizatã

Efient® (prasugrel) În asociere cu aspirina pentru prevenirea Risc hemoragic
evenimentelor tromboembolice la pacienøii 
cu sindrom coronarian acut, trataøi prin 
intervenøie coronarianã percutanatã

Galvus® (vildagliptinã) Diabet zaharat tip 2 Intensificarea preventivã a monitorizãrii
Eucreas® (vildagliptinã, metformin) Modificarea RCP-ului în ianuarie 2008 

datoritã afectãrii hepatice

Gardasil® (vaccin anti-HPV) Vaccin împotriva leziunilor precanceroase, Intensificarea preventivã a monitorizãrii
cancer de col şi veruci genitale cu 
papilomavirus uman tip 6, 11, 16 şi 18

Isotretinoin şi generice Acnee severã Risc teratogen şi risc de apariøie a tulburãrilor 
psihiatrice
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S-a emis ipoteza cã la baza mecanismului 
fiziopatologic al acestor reacøii adverse ale 
coxibilor ar putea sta lipsa efectului antitrombotic 
determinat de inhibiøia COX-1. În urma studiilor 
experimentale s-a putut observa cã cele mai 
importante efecte ale coxibilor asupra sistemului 
cardiovascular sunt relaøionate cu fenomenele 
trombotice apãrute prin determinarea unui 
dezechilibru al balanøei efectului pro-/anti-
trombotic la nivel endotelial determinate de 
echilibrul dintre cantitatea de tromboxan A2 şi 
prostaciclinã şi prin pierderea efectului protector 
pe care îl are COX-2 prin up-reglare în ischemia 
miocardicã şi în infarctul miocardic [5]. De 
asemenea, riscul cardiovascular asociat AINS este 
determinat şi de modificãrile tensiunii arteriale, 
efectele asupra lipoproteinelor cu greutate 
molecularã scãzutã (LDL, low-density lipoproteins) 
sau efectele asupra cãii de biosintezã a 
prostanoizilor cu proprietãøi vasodilatatoare sau 
citoprotectoare. De asemenea, diferenøele în 
timpul de înjumãtãøire pot influenøa riscul 
cardiovascular determinat de AINS. Medicamentele 
cu un timp de înjumãtãøire lung, cum este 
rofecoxibul, prescris o datã pe zi, sau 
medicamentele cu un timp de înjumãtãøire scurt 
prescrise de mai multe ori pe zi, cum este 
diclofenacul, prezintã un risc cardiovascular mai 
mare decât celecoxibul care are un timp de 
înjumãtãøire scurt şi este prescris o datã pe zi [2].

Riscul cardiovascular trebuie luat în considerare în 
momentul instituirii unei terapii medicamentoase 
cu AINS pe termen lung, deoarece acest risc creşte 
proporøional cu doza administratã şi cu durata 
terapiei.
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Informaøii privind siguranøa 
medicamentelor

AFSSAPS recomandã monitorizarea 
intensivã a mai multor 
medicamente din cauza 
problemelor de siguranøã 
identificate

Agenøia francezã de securitate sanitarã a 
produselor de sãnãtate (AFSSAPS - Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de 
santé) a prezentat la data de 16 februarie 2011 o 
listã a medicamentelor şi a claselor de 
medicamente ce fac obiectul unei monitorizãri 
particulare, precizând motivele intensificãrii 
monitorizãrii, cât şi acøiunile în desfãşurare sau 
avute în vedere în urma acestei monitorizãri.

Toate medicamentele disponibile pe piaøa din 
Franøa fac obiectul unei monitorizãri în cadrul 
activitãøii de farmacovigilenøã. Medicamentele sau 
clasele de medicamente sunt prezente pe aceastã 
listã fie datoritã faptului cã autoritãøile sanitare au 
considerat necesarã intensificarea monitorizãrii, cu 
scop preventiv, fie au fost detectate riscuri 
potenøiale ale acestor medicamente, justificând 
astfel vigilenøa crescutã.

Aceste medicamente beneficiazã de autorizaøie de 
punere pe piaøã ceea ce înseamnã cã beneficiile 
pe care le aduc pacienøilor sunt considerate a fi 
mult mai importante decât riscurile legate de 
utilizarea acestora. Prezenøa unui medicament pe 
aceastã listã este consideratã o garanøie cã 

medicamentul utilizat este monitorizat în mod 
particular şi cã se vor lua mãsuri adecvate în cazul 
în care va fi necesar. 

Medicamentele prezentate în tabelul de mai jos au 
fost autorizate la nivel european prin procedura 
centralizatã de autorizare şi sunt disponibile şi pe 
piaøa din România. 

Pentru lista completã a medicamentelor aflate sub 
monitorizare particularã puteøi accesa adresa: 
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-des-
medicaments/Medicaments-sous-surveillance-
renforcee/%28offset%29/0. 

Medicament (DCI-denumirea comunã Indicaøie Motivele intensificãrii monitorizãrii
internaøionalã) Riscuri potenøiale

Actos® (pioglitazonã)
Competact® (pioglitazonã, metformin) Tratamentul diabetului zaharat tip 2 Risc cardiovascular şi risc de cancer de vezicã

urinarã

Alli® (orlistat) Scãdere în greutate la adultul supraponderal Risc de abuz, tulburãri pancreatice şi hepatice
(IMC>28kg/m²) împreunã cu un regim 
hipocaloric moderat

Arcoxia® (etoricoxib) Artrozã, poliartritã reumatoidã, crizã de gutã, Risc cardiovascular care a motivat retragerea
artroza genunchiului şi şoldului produsului VIOXX (rofecoxib) în 2004

Arixtra® (fondaparinã sodicã) Prevenirea evenimentelor tromboembolice Risc de complicaøii hemoragice şi de utilizare
venoase: în chirurgia ortopedicã, în chirurgia neadecvatã la vârstnici şi în insuficienøa renalã
abdominalã, la pacientul imobilizat la pat 
în caz de afecøiune acutã;
Tratamentul angorului instabil sau al 
infarctului de miocard (IM) fãrã 
supradenivelare ST;
Tratamentul IM cu supradenivelare ST, 
extindere a indicaøiei în trombozã

Byetta® (exenatidã) Diabet zaharat tip 2 Risc de pancreatitã, tulburãri gastrointestinale 
şi scãdere în greutate

Cervarix® (vaccin anti-HPV) Vaccinare împotriva leziunilor precanceroase, Intensificarea preventivã a monitorizãrii
cancer de col cu papilomavirus uman tipurile 
16 şi 18 

Cymbalta® (duloxetinã) Episoade depresive majore, dureri din Risc de tulburãri hepatice, risc suicidar
neuropatia diabeticã perifericã, tulburãri de 
anxietate generalizatã

Efient® (prasugrel) În asociere cu aspirina pentru prevenirea Risc hemoragic
evenimentelor tromboembolice la pacienøii 
cu sindrom coronarian acut, trataøi prin 
intervenøie coronarianã percutanatã

Galvus® (vildagliptinã) Diabet zaharat tip 2 Intensificarea preventivã a monitorizãrii
Eucreas® (vildagliptinã, metformin) Modificarea RCP-ului în ianuarie 2008 

datoritã afectãrii hepatice

Gardasil® (vaccin anti-HPV) Vaccin împotriva leziunilor precanceroase, Intensificarea preventivã a monitorizãrii
cancer de col şi veruci genitale cu 
papilomavirus uman tip 6, 11, 16 şi 18

Isotretinoin şi generice Acnee severã Risc teratogen şi risc de apariøie a tulburãrilor 
psihiatrice
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Januvia®, Xelevia® (sitagliptinã)
Janumet®, Velmetia® (sitagliptinã, Modificare RCP în octombrie 2010 (se adaugã 
metformin) pancreatitã acutã)

Ketoprofen şi generice cu aplicare topicã Tratamentul simptomatic al tendinitelor Risc de fotoalergie
superficiale, al traumatologiei benigne, 
artrozelor micilor articulaøii, lombalgiei acute, 
flebitelor postscleroterapie, în caz de reacøie 
inflamatorie intensã

Lantus® (insulinã glargin) Diabet zaharat tip 1 şi tip 2 pentru care s-a Risc de cancer identificat în mai multe studii
indicat insulinoterapie farmacoepidemiologice europene

Levotiroxinã şi generice Hipotiroidism Atenøionare de ineficacitate a genericelor 
identificatã în iunie 2010
Rezultatele studiilor de bioechivalenøã 
sunt conforme

Lyrica® (pregabalinã) Tratamentul crizelor epileptice parøiale cu sau Riscuri cutanate (toxidermii grave), oculare, 
fãrã generalizare secundarã, tratamentul hematologice
durerilor neuropatice şi tulburãrilor de 
anxietate generalizate

Minociclinã şi generice Tratamentul infecøiilor şi acneei Risc de reacøii de hipersensibilitate 
uneori severe

Multaq® (dronedaronã) Fibrilaøie atrialã Atenøionare asupra afectãrii hepatice în ianuarie 
2011 (comunicarea şi modificarea autorizaøiei de 
punere pe piaøã)

Orencia® (abatacept) Poliartritã reumatoidã începând cu vârsta de Intensificarea preventivã a monitorizãrii
6 ani Risc de hipersensibilitate

Bromocriptinã şi generice Oprirea  lactaøiei Risc de complicaøii neuro-vasculare

Pedea® (ibuprofen injectabil) Tratamentul canalului arterial persistent Risc de toxicitate renalã
hemodinamic semnificativ la nou-nãscutul 
prematur mai mic de 34 sãptãmâni

Pradaxa® (dabigatran) Prevenirea tromboemboliei venoase în Risc de hemoragii şi afectare hepaticã
chirurgia ortopedicã

Prevenar 13® (vaccin pneumococic Imunizare activã, prevenirea maladiilor invazive Intensificarea preventivã a monitorizãrii
zaharidic conjugat - 7 serotipuri) pneumoniei şi otitei medii acute cauzate de 

Streptococcus pneumoniae la sugarii şi copiii 
cu vârsta cuprinsã între 6 sãptãmâni şi 5 ani

Primalan® (mequitazinã) Tratamentul simptomatic al manifestãrilor Risc de tulburãri rare de ritm (prelungirea
alergice intervalului QT)

Procoralan® (ivabradinã) Angor stabil cronic Intensificarea preventivã a monitorizãrii

Protelos® (ranelat de stronøiu) Osteoporozã postmenopauzã Risc de sindrom de hipersensibilitate

Protopic® (tacrolimus) Dermatitã atopicã moderatã pânã la severã Risc de limfoame cutanate 

Rivotril® (clonazepam) Tratamentul epilepsiei la aduløi şi copii Risc de abuz, dependenøã şi utilizare 
necorespunzãtoare

Stilnox® şi generice (zolpidem) Tulburãri severe de somn Risc de utilizare incorectã, abuz

Tramadol Tratamentul durerilor moderate pânã la severe Intensificarea preventivã a monitorizãrii privind 
farmacovigilenøa şi farmacodependenøa în 
contextul retragerii dextropropoxifenului şi 
alertelor de abuz, dependenøã şi utilizare 
neadecvatã

Tysabri® (natalizumab) Sclerozã în plãci Risc de leucoencefalopatii multifocale 
progresive

Valdoxan® (agomelatinã) Episoade depresive majore Intensificarea preventivã a monitorizãrii
Risc de afectare hepaticã

Vfend® (voriconazol) Tratamentul infecøiilor fungice Risc de carcinom epidermoid în urma 
tratamentului de lungã duratã

Diabet zaharat tip 2 Risc de afectare muscularã

Interacţiunea fluorochinolonelor cu 
antiacide, suplimente alimentare cu 
minerale şi anumite alimente

Victoza® (liraglutid) Diabet zaharat tip 2 Risc de pancreatitã şi risc de cancer inclusiv 
cancer medular tiroidian

Xarelto® (rivaroxaban) Prevenirea tromboemboliei venoase în Risc de accidente hemoragice şi de afectare
chirurgia ortopedicã hepaticã

Zyvoxid® (linezolid) Infecøii cu bacterii gram+ sensibile Riscuri potenøiale raportate: acidozã lacticã şi 
anemie asociate utilizãrii în afara indicaøiilor

Interacøiuni medicamentoase

Farm. Irina Cazacu

Fluorochinolonele constituie o clasã de antibiotice 
frecvent utilizatã în terapie. Aceşti compuşi 
antibacterieni au un spectru larg de activitate, fiind 
administraøi în special în tratamentul infecøiilor 
tractului urinar şi respirator, ale pielii şi øesuturilor 
moi, precum şi în tratamentul bolilor cu transmitere 
sexualã. Fluorochinolonele, printre care se numãrã 
ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, 
ofloxacina, moxifloxacina, lomefloxacina şi 
gatifloxacina, acøioneazã prin inhibarea ADN-girazei, 
împiedicând astfel replicarea şi transcripøia ADN-ului 
bacterian, care culmineazã cu o moarte celularã 
rapidã [1]. 

În anul 1985 s-a raportat primul caz de interacøiune 
cu semnificaøie clinicã dintre o fluorochinolonã şi 
cationii metalici prezenøi în antiacide, suplimente 
alimentare cu minerale şi alimente. Cercetãtorii au 
observat o scãdere a biodisponibilitãøii 
ciprofloxacinei, ca urmare a co-administrãrii acestui 
antibiotic cu un antiacid conøinând magneziu şi 
aluminiu şi au emis ipoteza cã aceastã interacøiune 
are la bazã formarea unor complecşi (compuşi de 
coordinare) între fluorochinolone şi cationii metalici. 
Totodatã, s-a constatat cã administrarea 
concomitentã a ciprofloxacinei cu tablete conøinând 
carbonat de calciu reduce cu 43% biodisponibilitatea 
medie a acestui antibiotic [1,2].

Ulterior s-au desfãşurat numeroase studii clinice, în 
care autorii acestora au aprofundat interacøiunea 
dintre fluorochinolone şi diverse preparate cu cationi 
metalici. Rezultatele acestor cercetãri au indicat cã 
administrarea simultanã a fluorochinolonelor cu 
preparate pe bazã de cationi metalici determinã o 
scãdere semnificativã, cu pânã la 90%, a 
biodisponibilitãøii fluorochinolonelor. Totodatã, un 
studiu in vitro a demonstrat cã reducerea 
biodisponibilitãøii acestor antibiotice are la bazã 

imposibilitatea complexului fluorochinolonã-cation 
metalic de a strãbate mucoasa intestinalã [2,3]. 

Un grup de medici americani raporteazã în anul 
2005 o serie de eşecuri terapeutice, în cazul 
pacienøilor care au administrat simultan 
medicamente conøinând cationi metalici şi 
fluorochinolone orale. Astfel, un pacient în vârstã 
de 62 de ani, suferind de diabet zaharat de tip 2, 
anemie, fibrilaøie atrialã şi insuficienøã renalã 
cronicã (care necesitã hemodializã), este spitalizat 
din cauza unei osteomielite spinale (cu agent 
patogen necunoscut) şi i se instituie terapie cu 
antibiotice orale (ciprofloxacinã şi clindamicinã). La 
unsprezece zile dupã externare, pacientul revine la 
spital cu stare agravatã, iar medicii descoperã cã a 
administrat ciprofloxacina împreunã cu un antiacid 
pe bazã de carbonat de calciu şi hidroxid de 
magneziu, pentru a neutraliza hiperaciditatea 
gastricã. Totodatã, concomitent cu doza de 
dimineaøã de ciprofloxacinã, a luat un supliment pe 
bazã de fier (gluconat de fier) [4]. 

Un alt caz raportat este cel al unei paciente de 61 
de ani, cu diabet zaharat de tip 2, boalã renalã 
necesitând hemodializã, cirozã hepaticã şi anemie. 
Este internatã din cauza unei peritonite bacteriene 
spontane (PBS) şi a unei bacteriemii cauzate de 
Enterobacter agglomerans (sensibil la 
levofloxacinã). Într-o primã etapã, pacientei i s-a 
administrat levofloxacinã intravenos, iar dupã 
externare a continuat tratamentul cu levofloxacinã 
administratã pe cale oralã. Cincisprezece zile mai 
târziu, pacienta revine la spital prezentând 
simptomele caracteristice PBS şi declarã cã 
medicaøia administratã în fiecare dimineaøã a 
inclus levofloxacinã, dar şi hidroxid de aluminiu şi 
carbonat de calciu [4]. 

În aceste cazuri, printre mãsurile luate de 
specialiştii americani s-au numãrat:
• separarea adecvatã a momentelor din zi de 
administrare a antibioticelor, respectiv a 
preparatelor pe bazã de cationi metalici;
• înlocuirea antiacidelor, pe perioada terapiei cu 
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Januvia®, Xelevia® (sitagliptinã)
Janumet®, Velmetia® (sitagliptinã, Modificare RCP în octombrie 2010 (se adaugã 
metformin) pancreatitã acutã)

Ketoprofen şi generice cu aplicare topicã Tratamentul simptomatic al tendinitelor Risc de fotoalergie
superficiale, al traumatologiei benigne, 
artrozelor micilor articulaøii, lombalgiei acute, 
flebitelor postscleroterapie, în caz de reacøie 
inflamatorie intensã

Lantus® (insulinã glargin) Diabet zaharat tip 1 şi tip 2 pentru care s-a Risc de cancer identificat în mai multe studii
indicat insulinoterapie farmacoepidemiologice europene

Levotiroxinã şi generice Hipotiroidism Atenøionare de ineficacitate a genericelor 
identificatã în iunie 2010
Rezultatele studiilor de bioechivalenøã 
sunt conforme

Lyrica® (pregabalinã) Tratamentul crizelor epileptice parøiale cu sau Riscuri cutanate (toxidermii grave), oculare, 
fãrã generalizare secundarã, tratamentul hematologice
durerilor neuropatice şi tulburãrilor de 
anxietate generalizate

Minociclinã şi generice Tratamentul infecøiilor şi acneei Risc de reacøii de hipersensibilitate 
uneori severe

Multaq® (dronedaronã) Fibrilaøie atrialã Atenøionare asupra afectãrii hepatice în ianuarie 
2011 (comunicarea şi modificarea autorizaøiei de 
punere pe piaøã)

Orencia® (abatacept) Poliartritã reumatoidã începând cu vârsta de Intensificarea preventivã a monitorizãrii
6 ani Risc de hipersensibilitate

Bromocriptinã şi generice Oprirea  lactaøiei Risc de complicaøii neuro-vasculare

Pedea® (ibuprofen injectabil) Tratamentul canalului arterial persistent Risc de toxicitate renalã
hemodinamic semnificativ la nou-nãscutul 
prematur mai mic de 34 sãptãmâni

Pradaxa® (dabigatran) Prevenirea tromboemboliei venoase în Risc de hemoragii şi afectare hepaticã
chirurgia ortopedicã

Prevenar 13® (vaccin pneumococic Imunizare activã, prevenirea maladiilor invazive Intensificarea preventivã a monitorizãrii
zaharidic conjugat - 7 serotipuri) pneumoniei şi otitei medii acute cauzate de 

Streptococcus pneumoniae la sugarii şi copiii 
cu vârsta cuprinsã între 6 sãptãmâni şi 5 ani

Primalan® (mequitazinã) Tratamentul simptomatic al manifestãrilor Risc de tulburãri rare de ritm (prelungirea
alergice intervalului QT)

Procoralan® (ivabradinã) Angor stabil cronic Intensificarea preventivã a monitorizãrii

Protelos® (ranelat de stronøiu) Osteoporozã postmenopauzã Risc de sindrom de hipersensibilitate

Protopic® (tacrolimus) Dermatitã atopicã moderatã pânã la severã Risc de limfoame cutanate 

Rivotril® (clonazepam) Tratamentul epilepsiei la aduløi şi copii Risc de abuz, dependenøã şi utilizare 
necorespunzãtoare

Stilnox® şi generice (zolpidem) Tulburãri severe de somn Risc de utilizare incorectã, abuz

Tramadol Tratamentul durerilor moderate pânã la severe Intensificarea preventivã a monitorizãrii privind 
farmacovigilenøa şi farmacodependenøa în 
contextul retragerii dextropropoxifenului şi 
alertelor de abuz, dependenøã şi utilizare 
neadecvatã

Tysabri® (natalizumab) Sclerozã în plãci Risc de leucoencefalopatii multifocale 
progresive

Valdoxan® (agomelatinã) Episoade depresive majore Intensificarea preventivã a monitorizãrii
Risc de afectare hepaticã

Vfend® (voriconazol) Tratamentul infecøiilor fungice Risc de carcinom epidermoid în urma 
tratamentului de lungã duratã

Diabet zaharat tip 2 Risc de afectare muscularã

Interacţiunea fluorochinolonelor cu 
antiacide, suplimente alimentare cu 
minerale şi anumite alimente

Victoza® (liraglutid) Diabet zaharat tip 2 Risc de pancreatitã şi risc de cancer inclusiv 
cancer medular tiroidian

Xarelto® (rivaroxaban) Prevenirea tromboemboliei venoase în Risc de accidente hemoragice şi de afectare
chirurgia ortopedicã hepaticã

Zyvoxid® (linezolid) Infecøii cu bacterii gram+ sensibile Riscuri potenøiale raportate: acidozã lacticã şi 
anemie asociate utilizãrii în afara indicaøiilor

Interacøiuni medicamentoase

Farm. Irina Cazacu

Fluorochinolonele constituie o clasã de antibiotice 
frecvent utilizatã în terapie. Aceşti compuşi 
antibacterieni au un spectru larg de activitate, fiind 
administraøi în special în tratamentul infecøiilor 
tractului urinar şi respirator, ale pielii şi øesuturilor 
moi, precum şi în tratamentul bolilor cu transmitere 
sexualã. Fluorochinolonele, printre care se numãrã 
ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, 
ofloxacina, moxifloxacina, lomefloxacina şi 
gatifloxacina, acøioneazã prin inhibarea ADN-girazei, 
împiedicând astfel replicarea şi transcripøia ADN-ului 
bacterian, care culmineazã cu o moarte celularã 
rapidã [1]. 

În anul 1985 s-a raportat primul caz de interacøiune 
cu semnificaøie clinicã dintre o fluorochinolonã şi 
cationii metalici prezenøi în antiacide, suplimente 
alimentare cu minerale şi alimente. Cercetãtorii au 
observat o scãdere a biodisponibilitãøii 
ciprofloxacinei, ca urmare a co-administrãrii acestui 
antibiotic cu un antiacid conøinând magneziu şi 
aluminiu şi au emis ipoteza cã aceastã interacøiune 
are la bazã formarea unor complecşi (compuşi de 
coordinare) între fluorochinolone şi cationii metalici. 
Totodatã, s-a constatat cã administrarea 
concomitentã a ciprofloxacinei cu tablete conøinând 
carbonat de calciu reduce cu 43% biodisponibilitatea 
medie a acestui antibiotic [1,2].

Ulterior s-au desfãşurat numeroase studii clinice, în 
care autorii acestora au aprofundat interacøiunea 
dintre fluorochinolone şi diverse preparate cu cationi 
metalici. Rezultatele acestor cercetãri au indicat cã 
administrarea simultanã a fluorochinolonelor cu 
preparate pe bazã de cationi metalici determinã o 
scãdere semnificativã, cu pânã la 90%, a 
biodisponibilitãøii fluorochinolonelor. Totodatã, un 
studiu in vitro a demonstrat cã reducerea 
biodisponibilitãøii acestor antibiotice are la bazã 

imposibilitatea complexului fluorochinolonã-cation 
metalic de a strãbate mucoasa intestinalã [2,3]. 

Un grup de medici americani raporteazã în anul 
2005 o serie de eşecuri terapeutice, în cazul 
pacienøilor care au administrat simultan 
medicamente conøinând cationi metalici şi 
fluorochinolone orale. Astfel, un pacient în vârstã 
de 62 de ani, suferind de diabet zaharat de tip 2, 
anemie, fibrilaøie atrialã şi insuficienøã renalã 
cronicã (care necesitã hemodializã), este spitalizat 
din cauza unei osteomielite spinale (cu agent 
patogen necunoscut) şi i se instituie terapie cu 
antibiotice orale (ciprofloxacinã şi clindamicinã). La 
unsprezece zile dupã externare, pacientul revine la 
spital cu stare agravatã, iar medicii descoperã cã a 
administrat ciprofloxacina împreunã cu un antiacid 
pe bazã de carbonat de calciu şi hidroxid de 
magneziu, pentru a neutraliza hiperaciditatea 
gastricã. Totodatã, concomitent cu doza de 
dimineaøã de ciprofloxacinã, a luat un supliment pe 
bazã de fier (gluconat de fier) [4]. 

Un alt caz raportat este cel al unei paciente de 61 
de ani, cu diabet zaharat de tip 2, boalã renalã 
necesitând hemodializã, cirozã hepaticã şi anemie. 
Este internatã din cauza unei peritonite bacteriene 
spontane (PBS) şi a unei bacteriemii cauzate de 
Enterobacter agglomerans (sensibil la 
levofloxacinã). Într-o primã etapã, pacientei i s-a 
administrat levofloxacinã intravenos, iar dupã 
externare a continuat tratamentul cu levofloxacinã 
administratã pe cale oralã. Cincisprezece zile mai 
târziu, pacienta revine la spital prezentând 
simptomele caracteristice PBS şi declarã cã 
medicaøia administratã în fiecare dimineaøã a 
inclus levofloxacinã, dar şi hidroxid de aluminiu şi 
carbonat de calciu [4]. 

În aceste cazuri, printre mãsurile luate de 
specialiştii americani s-au numãrat:
• separarea adecvatã a momentelor din zi de 
administrare a antibioticelor, respectiv a 
preparatelor pe bazã de cationi metalici;
• înlocuirea antiacidelor, pe perioada terapiei cu 
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fluorochinolone, cu inhibitori ai pompei de protoni 
sau antihistaminice H2;
• administrarea parenteralã a fluorochinolonelor în 
locul formelor orale, în cazul pacienøilor spitalizaøi 
[4]. 
În acelaşi sens, pentru a evita acest tip de 
interacøiuni, datele din literatura de specialitate 
indicã faptul cã suplimentele alimentare cu 
minerale, îndeosebi calciu, fier şi zinc, precum şi 
antiacidele, trebuie administrate cu douã ore 
înainte sau douã ore dupã administrarea 
fluorochinolonelor [5].

Existã o serie de cercetãri care evidenøiazã faptul 
cã biodisponibilitatea fluorochinolonelor este 
influenøatã puternic şi de cãtre alimente. Conform 
unui studiu in vivo, absorbøia gastrointestinalã a 
norfloxacinei şi ciprofloxacinei este semnificativ 
redusã în cazul ingestiei concomitente a laptelui 
sau a derivatelor lactate de tipul iaurtului. Datoritã 
conøinutului bogat în calciu, aceste alimente pot 
diminua absorbøia digestivã a fluorochinolonelor, 
prin formarea de chelaøi greu solubili cu ionii 
metalici. Totodatã, o cercetare recentã a 
demonstrat cã în cazul administrãrii simultane a 
comprimatelor filmate de ciprofloxacinã şi a 
laptelui sau derivatelor sale, nu doar complexarea 
cu calciu, ci şi adsorbøia ciprofloxacinei la suprafaøa 
proteinelor lactate reduce cantitatea de antibiotic 
absorbitã [1].

De asemenea, studii pe voluntari sãnãtoşi au 
evidenøiat o diminuare a eficacitãøii clinice a unor 
fluorochinolone (ciprofloxacinã, levofloxacinã) ca 
urmare a co-administrãrii acestora cu alimente 
fortifiate cu calciu, de tipul sucului de portocale. În 
cazul interacøiunii levofloxacinei cu sucul de 
portocale, s-a emis şi ipoteza cã ar putea fi 
generatã de competiøia dintre antibiotic şi aliment 
pentru mecanismele de transport intestinal, de 
tipul P-glicoproteinei şi a polipeptidelor organice 
transportoare de anioni [6,7]. 

Chiar dacã opiniile specialiştilor privitoare la aceste 
interacøiuni fluorochinolone-alimente sunt încã 
contradictorii, este indicat a se recomanda 
pacienøilor sã evite consumul laptelui şi a 
derivatelor lactate, precum şi a alimentelor 
fortifiate cu calciu, cel puøin douã ore înainte şi 
dupã administrarea fluorochinolonelor [5]. 
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Interacøiunea medicamentoasã dintre 
clopidogrel æi inhibitorii pompei de 
protoni

Clopidogrelul este un pro-medicament, blocant al 
agregãrii plachetare induse de adenozin-difosfat, 
administrarea sa fiind de maximã importanøã în 
prevenirea complicaøiilor trombotice în cazul 
pacienøilor cu sindrom coronarian acut æi post 
implant de stent. Pe lângã beneficiile aduse de 
acøiunea antiagregantã, terapia cu clopidogrel a fost 
asociatã æi cu risc crescut de sângerãri. În cazul 
pacienøilor care necesitã terapie antiagregantã 
plachetarã dualã cu clopidogrel æi aspirinã acest risc 
de sângerãri creæte (în special la nivel gastro-
intestinal). Pentru prevenirea sau tratamentul 
leziunilor la nivel gastro-intestinal deseori se 
recomandã administrarea de inhibitori ai pompei de 
protoni (IPP). Tot mai multe date din literaturã 
sugereazã însã faptul cã existã o interacøiune 
medicamentoasã cu consecinøe adverse între 
clopidogrel æi IPP. Consecinøa acestei interacøiuni 
medicamentoase este diminuarea efectului 
antiagregant al clopidogrelului, ceea ce se 
transpune clinic în creæterea frecvenøei 
evenimentelor acute la nivel cardiovascular [1,2].

Mecanismul farmacologic care stã la baza acestei 
interacøiuni medicamentoase constã în inhibarea 
competitivã a izoenzimei CYP2C19 a citocromului 
P450 de cãtre IPP, aceastã izoenzimã având rol 
esential în activarea metabolicã a clopidogrelului [3].  
A fost analizat gradul de inhibiøie al izoenzimei 
CYP2C19 de cãtre diferiøi reprezentanøi ai clasei IPP in 
vitro. Rezultatele au arãtat cã omeprazolul, 

esomeprazolul æi lansoprazolul au fost cei mai 
potenøi inhibitori, iar pantoprazolul æi rabeprazolul au 
inhibat CYP2C19 în cea mai micã mãsurã. Autorii 
studiului atenøioneazã însã cã nu întotdeauna 
rezultatele testelor in vitro sunt corelate cu cele ale 
studiilor in vivo [1]. 

Pentru evaluarea activitãøii antiagregante a 
clopidogrelului atunci când este asociat în 
tratament cu IPP au fost efectuate studii care au 
arãtat cã asocierea clopidogrel-IPP conduce la 
scãderea activitãøii antiagregante a clopidogrelului 
[1,4] . 

Mai multe echipe de cercetãtori au studiat 
consecinøele clinice ale acestei interacøiuni 
medicamentoase. Rezultatele studiilor sunt 
controversate, unele arãtând cã interacøiunea 
dintre clopidogrel æi IPP poate conduce la 
consecinøe cardiovasculare serioase: sindrom 
coronarian acut, anginã [1,5]. Alte studii 
concluzioneazã cã  aceastã asociere nu are 
consecinøe clinice majore æi riscul apariøiei 
reacøiilor adverse la nivel cardiovascular în cazul 
pacienøilor care utilizeazã aceastã asociere poate fi 
doar uæor crescut (maximum 20%) [1,2,3].

Agenøia Medicamentului din Statele Unite ale 
Americii, FDA (Food and Drug Administration) 
recomandã medicilor reevaluarea necesitãøii 
utilizãrii concomitente a IPP æi a clopidogrelului în 
cazul fiecãrui pacient, iar pacienøii care urmeazã 
tratament cu clopidogrel æi IPP sunt sfãtuiøi sã 
consulte medicul curant [1].

Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman al 
Agenøiei Europene a Medicamentului a 
recomandat în luna mai 2009 descurajarea utilizãrii 
concomitente a clopidogrelului cu IPP. Aceastã 
recomandare a fost modificatã în luna martie 2010 
când Grupul de Lucru pentru Farmacovigilenøã din 
cadrul Comitetului pentru Medicamente de Uz 
Uman al Agenøiei Europene a Medicamentului a 
analizat datele noilor studii realizate 
concluzionând cã nu sunt motive întemeiate de a 
extinde atenøionarea tuturor reprezentanøilor clasei 
IPP, recomandându-se descurajarea utilizãrii 
omeprazolului æi esomeprazolului în asociere cu 
clopidogrel [6].       
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Atenøionãri æi precauøii

Dronedarona: risc de insuficienţã 
cardiacã şi risc de toxicitate hepaticã

Administrarea dronedaronei poate fi asociatã cu:  

• risc crescut de agravare a insuficienøei cardiace 
existente, 
• instalarea insuficienøei cardiace,    
• toxicitate hepaticã. 

Dronedarona (Multaq 400) este un antiaritmic 
indicat, cu predilecøie, pacienøilor aduløi, 
diagnosticaøi cu fibrilaøie atrialã (FA) non-
permanentã. Adminstrarea acestui medicament are 
drept scop prevenirea recurenøelor FA şi reducerea 
frecvenøei ventriculare. Dronedarona este 
disponibilã sub formã de comprimate filmate de 400 
mg, doza recomandatã fiind de 2 comprimate pe zi. 

Utilizarea dronedaronei la pacienøii cu 
insuficienøã cardiacã deja instalatã 

Un studiu placebo-control, efectuat pe 627 de 
pacienøi diagnosticaøi cu insuficienøã cardiacã 
congestivã simptomaticã (ANDROMEDA[1]), a 
evidenøiat un risc de deces mai crescut la grupul 
care a utilizat dronedarona (n=25) faøã de grupul 
care a primit placebo (n=12, rata hazardului 2.13 
[95% CI 1.07-4.25]). Rezultatele studiului au 
influenøat luarea deciziei prin care dronedarona sã 
fie contraindicatã pacienøilor instabili hemodinamic, 
inclusiv celor care prezintã simptome ale 
insuficienøei cardiace, în repaus sau la efort minim 
(insuficienøã cardiacã de clasa IV, respectiv clasa III 
instabilã, conform clasificãrii NYHA-New York Heart 
Association). 

Nr.2 / An2 / Trimestrul 2



CENTRUL DE CERCETÃRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA MEDICAMENTULUI 76

fluorochinolone, cu inhibitori ai pompei de protoni 
sau antihistaminice H2;
• administrarea parenteralã a fluorochinolonelor în 
locul formelor orale, în cazul pacienøilor spitalizaøi 
[4]. 
În acelaşi sens, pentru a evita acest tip de 
interacøiuni, datele din literatura de specialitate 
indicã faptul cã suplimentele alimentare cu 
minerale, îndeosebi calciu, fier şi zinc, precum şi 
antiacidele, trebuie administrate cu douã ore 
înainte sau douã ore dupã administrarea 
fluorochinolonelor [5].

Existã o serie de cercetãri care evidenøiazã faptul 
cã biodisponibilitatea fluorochinolonelor este 
influenøatã puternic şi de cãtre alimente. Conform 
unui studiu in vivo, absorbøia gastrointestinalã a 
norfloxacinei şi ciprofloxacinei este semnificativ 
redusã în cazul ingestiei concomitente a laptelui 
sau a derivatelor lactate de tipul iaurtului. Datoritã 
conøinutului bogat în calciu, aceste alimente pot 
diminua absorbøia digestivã a fluorochinolonelor, 
prin formarea de chelaøi greu solubili cu ionii 
metalici. Totodatã, o cercetare recentã a 
demonstrat cã în cazul administrãrii simultane a 
comprimatelor filmate de ciprofloxacinã şi a 
laptelui sau derivatelor sale, nu doar complexarea 
cu calciu, ci şi adsorbøia ciprofloxacinei la suprafaøa 
proteinelor lactate reduce cantitatea de antibiotic 
absorbitã [1].

De asemenea, studii pe voluntari sãnãtoşi au 
evidenøiat o diminuare a eficacitãøii clinice a unor 
fluorochinolone (ciprofloxacinã, levofloxacinã) ca 
urmare a co-administrãrii acestora cu alimente 
fortifiate cu calciu, de tipul sucului de portocale. În 
cazul interacøiunii levofloxacinei cu sucul de 
portocale, s-a emis şi ipoteza cã ar putea fi 
generatã de competiøia dintre antibiotic şi aliment 
pentru mecanismele de transport intestinal, de 
tipul P-glicoproteinei şi a polipeptidelor organice 
transportoare de anioni [6,7]. 

Chiar dacã opiniile specialiştilor privitoare la aceste 
interacøiuni fluorochinolone-alimente sunt încã 
contradictorii, este indicat a se recomanda 
pacienøilor sã evite consumul laptelui şi a 
derivatelor lactate, precum şi a alimentelor 
fortifiate cu calciu, cel puøin douã ore înainte şi 
dupã administrarea fluorochinolonelor [5]. 
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Interacøiunea medicamentoasã dintre 
clopidogrel æi inhibitorii pompei de 
protoni

Clopidogrelul este un pro-medicament, blocant al 
agregãrii plachetare induse de adenozin-difosfat, 
administrarea sa fiind de maximã importanøã în 
prevenirea complicaøiilor trombotice în cazul 
pacienøilor cu sindrom coronarian acut æi post 
implant de stent. Pe lângã beneficiile aduse de 
acøiunea antiagregantã, terapia cu clopidogrel a fost 
asociatã æi cu risc crescut de sângerãri. În cazul 
pacienøilor care necesitã terapie antiagregantã 
plachetarã dualã cu clopidogrel æi aspirinã acest risc 
de sângerãri creæte (în special la nivel gastro-
intestinal). Pentru prevenirea sau tratamentul 
leziunilor la nivel gastro-intestinal deseori se 
recomandã administrarea de inhibitori ai pompei de 
protoni (IPP). Tot mai multe date din literaturã 
sugereazã însã faptul cã existã o interacøiune 
medicamentoasã cu consecinøe adverse între 
clopidogrel æi IPP. Consecinøa acestei interacøiuni 
medicamentoase este diminuarea efectului 
antiagregant al clopidogrelului, ceea ce se 
transpune clinic în creæterea frecvenøei 
evenimentelor acute la nivel cardiovascular [1,2].

Mecanismul farmacologic care stã la baza acestei 
interacøiuni medicamentoase constã în inhibarea 
competitivã a izoenzimei CYP2C19 a citocromului 
P450 de cãtre IPP, aceastã izoenzimã având rol 
esential în activarea metabolicã a clopidogrelului [3].  
A fost analizat gradul de inhibiøie al izoenzimei 
CYP2C19 de cãtre diferiøi reprezentanøi ai clasei IPP in 
vitro. Rezultatele au arãtat cã omeprazolul, 

esomeprazolul æi lansoprazolul au fost cei mai 
potenøi inhibitori, iar pantoprazolul æi rabeprazolul au 
inhibat CYP2C19 în cea mai micã mãsurã. Autorii 
studiului atenøioneazã însã cã nu întotdeauna 
rezultatele testelor in vitro sunt corelate cu cele ale 
studiilor in vivo [1]. 

Pentru evaluarea activitãøii antiagregante a 
clopidogrelului atunci când este asociat în 
tratament cu IPP au fost efectuate studii care au 
arãtat cã asocierea clopidogrel-IPP conduce la 
scãderea activitãøii antiagregante a clopidogrelului 
[1,4] . 

Mai multe echipe de cercetãtori au studiat 
consecinøele clinice ale acestei interacøiuni 
medicamentoase. Rezultatele studiilor sunt 
controversate, unele arãtând cã interacøiunea 
dintre clopidogrel æi IPP poate conduce la 
consecinøe cardiovasculare serioase: sindrom 
coronarian acut, anginã [1,5]. Alte studii 
concluzioneazã cã  aceastã asociere nu are 
consecinøe clinice majore æi riscul apariøiei 
reacøiilor adverse la nivel cardiovascular în cazul 
pacienøilor care utilizeazã aceastã asociere poate fi 
doar uæor crescut (maximum 20%) [1,2,3].

Agenøia Medicamentului din Statele Unite ale 
Americii, FDA (Food and Drug Administration) 
recomandã medicilor reevaluarea necesitãøii 
utilizãrii concomitente a IPP æi a clopidogrelului în 
cazul fiecãrui pacient, iar pacienøii care urmeazã 
tratament cu clopidogrel æi IPP sunt sfãtuiøi sã 
consulte medicul curant [1].

Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman al 
Agenøiei Europene a Medicamentului a 
recomandat în luna mai 2009 descurajarea utilizãrii 
concomitente a clopidogrelului cu IPP. Aceastã 
recomandare a fost modificatã în luna martie 2010 
când Grupul de Lucru pentru Farmacovigilenøã din 
cadrul Comitetului pentru Medicamente de Uz 
Uman al Agenøiei Europene a Medicamentului a 
analizat datele noilor studii realizate 
concluzionând cã nu sunt motive întemeiate de a 
extinde atenøionarea tuturor reprezentanøilor clasei 
IPP, recomandându-se descurajarea utilizãrii 
omeprazolului æi esomeprazolului în asociere cu 
clopidogrel [6].       
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Atenøionãri æi precauøii

Dronedarona: risc de insuficienţã 
cardiacã şi risc de toxicitate hepaticã

Administrarea dronedaronei poate fi asociatã cu:  

• risc crescut de agravare a insuficienøei cardiace 
existente, 
• instalarea insuficienøei cardiace,    
• toxicitate hepaticã. 

Dronedarona (Multaq 400) este un antiaritmic 
indicat, cu predilecøie, pacienøilor aduløi, 
diagnosticaøi cu fibrilaøie atrialã (FA) non-
permanentã. Adminstrarea acestui medicament are 
drept scop prevenirea recurenøelor FA şi reducerea 
frecvenøei ventriculare. Dronedarona este 
disponibilã sub formã de comprimate filmate de 400 
mg, doza recomandatã fiind de 2 comprimate pe zi. 

Utilizarea dronedaronei la pacienøii cu 
insuficienøã cardiacã deja instalatã 

Un studiu placebo-control, efectuat pe 627 de 
pacienøi diagnosticaøi cu insuficienøã cardiacã 
congestivã simptomaticã (ANDROMEDA[1]), a 
evidenøiat un risc de deces mai crescut la grupul 
care a utilizat dronedarona (n=25) faøã de grupul 
care a primit placebo (n=12, rata hazardului 2.13 
[95% CI 1.07-4.25]). Rezultatele studiului au 
influenøat luarea deciziei prin care dronedarona sã 
fie contraindicatã pacienøilor instabili hemodinamic, 
inclusiv celor care prezintã simptome ale 
insuficienøei cardiace, în repaus sau la efort minim 
(insuficienøã cardiacã de clasa IV, respectiv clasa III 
instabilã, conform clasificãrii NYHA-New York Heart 
Association). 
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De asemenea, dronedarona nu este recomandatã 
pacienøilor cu insuficienøã cardiacã de clasa III, 
instalatã în ultimele 3 luni, stabili clinic, iar din 
cauza experienøei limitate, nici pacienøilor cu 
fracøie de ejecøie a ventriculului stâng <35%. 

Cazuri recente de insuficienøã cardiacã nou 
instalatã   

Pânã la aceastã datã, la nivel mondial, au fost 
raportate 257 de cazuri de insuficienøã cardiacã 
nou instalatã sau agravatã din cauza tratamentului 
cu dronedaronã.

Insuficienøa cardiacã poate sã aparã ca o 
complicaøie a FA. În 5 studii placebo-controlate 
[2,3,4,5] incidenøa insuficienøei cardiace a fost 
semnalatã la 369 de pacienøi (11.2%) din totalul de 
3282, componenøi ai lotului tratat cu dronedaronã, 
comparativ cu o incidenøã de 312 (10.9%) din 2875, 
în lotul placebo. 

Risc de reacøii adverse la nivel hepatic 

Au fost semnalate raportãri spontane ale unor 
cazuri de afectare hepaticã, inclusiv 2 cazuri de 
insuficienøã hepaticã gravã, la pacienøii aflaøi sub 
tratament cu dronedaronã. Unele cazuri au fost 
raportate la scurt timp de la iniøierea tratamentului. 

Recomandãri

Risc cardiac

• Pacienøii trebuie sã fie atenøionaøi sã se adreseze 
medicului pentru a semnala apariøia sau agravarea 
simptomelor insuficienøei cardiace, cum ar fi: 
creştere în greutate, edem, dispnee.
• Dacã se instaleazã o insuficienøa cardiacã, sau se 
agraveazã, trebuie evaluatã necesitatea întreruperii 
tratamentului. 

Risc hepatic

• Pacienøilor cãrora li se prescrie dronedaronã 
trebuie sã li se monitorizeze funcøia hepaticã 
înainte de începerea tratamentului, apoi lunar în 
primele 6 luni de tratament, şi ulterior la intervale 
de 3 luni. 
• Pacienøii aflaøi sub tratament cu dronedaronã 
trebuie evaluaøi din punct de vedere al funcøiei 
hepatice cât mai curând posibil dupã apariøia unor 
simptome hepatice. 
• Dacã nivelele ALT sunt de 3 ori mai mari decât 
valorile normale, se recomandã întreruperea 

tratamentului cu dronedaronã. 
• Pacienøii trebuie sa fie sfãtuiøi sã semnaleze 
medicului orice simptom care ar putea sã 
reprezinte o afectare hepaticã: discomfort sau 
dureri abdominale, pierderea apetitului, greaøã, 
îngãlbenirea tegumentelor, prurit sau stare de 
obosealã (în special dacã se asociazã cu alte 
simptome menøionate). 

Pentru informaøii suplimentare puteøi consulta:

1. Kober L, et al. Increased Mortality after Dronedarone 
Therapy for Severe Heart Failure. N Engl J Med 2008;358:2678-
87. 
2. Touboul P, et al. Dronedarone for prevention of atrial 
fibrillation: A dose-ranging study. Eur Heat J 2003;24:1481-7. 
3. Singh BN, et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus 
Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter. N Engl J Med 
2007;357:987-99. 
4. Davy J-M, et al. Dronedarone for the control of ventricular 
rate in permanent atrial fibrillation: The Efficacy and safety of 
dronaderone for the control of ventricular rate during atrial 
fibrillation (ERATO) study. Am Heart J 2008;156:527e1-527e9. 
5. Hohnloser SH, et al. Effect of Dronedarone on 
Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 
2009;360:668-78. 

Articolul original: Drug Safety Update Febr 2011, vol 4, issue 
7:A1.  

Farm. Drd. Cãtãlin Araniciu
Conf. Dr. Mariana Palage

Tygacil® - reînnoirea autorizaøiei de 
punere pe piaøã

Tygacil® conøine ca şi substanøã activã tigeciclin, 
un antibiotic aparøinând grupei glicilciclinelor care 
se elibereazã numai pe bazã de prescripøie 
medicalã şi este indicat în tratamentul infecøiilor 
complicate intraabdominale şi a celor de la nivelul 
pielii sau øesuturilor moi. Medicamentul a fost 
autorizat în anul 2006, iar în acest an, Agenøia 
Europeanã a Medicamentului (EMA), prin Comitetul 
pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for 
Human Medicinal Products CHMP), a efectuat 
reevaluarea datelor de siguranøã, în cadrul 
procedurii de reînnoire a autorizaøiei de punere pe 
piaøã. 

CHMP  a analizat toate rapoartele periodice de 
siguranøã şi studiile clinice efectuate de la prima 
autorizare.  De asemenea, a convocat o întâlnire cu 
specialiştii în domeniul bolilor infecøioase cu 
scopul de a informa asupra raportului beneficiu-
risc. 

În urma analizei studiilor de siguranøã s-a observat 

o creştere uşoarã a mortalitãøii în grupul pacienøilor 
trataøi cu Tygacil® comparativ cu grupurile martor, 
dar nu au putut fi excluse cauzele alternative 
(starea de sãnãtate a pacientului, ineficienøa 
terapiei). În cazul pacienøilor trataøi cu Tygacil®, 
pentru afecøiuni care nu erau autorizate 
(pneumonie nosocomialã, infecøii datorate 
piciorului diabetic), s-a observat o ratã a mortalitãøii 
mai mare comparativ cu cea a pacienøilor trataøi 
pentru afecøiunile indicate în prospect. 

În urma acestei analize, CHMP a decis 
reautorizarea medicamentului pentru cã beneficiile 
sunt superioare riscurilor. 

A fost emisã o atenøionare medicilor care doresc sã 
prescrie Tygacil®, în care se recomandã:

• sã se administreze numai pacienøilor cu infecøii 
complicate intraabdominale sau la nivelul  pielii şi 
øesuturilor moi, 
• sã fie prescris doar în cazurile în care nu existã 
alte alternative terapeutice,
• sã se realizeze o monitorizare atentã a 
pacienøilor, în vederea detectãrii unei eventuale 
suprainfectãri.  

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:

http://www.anm.ro/anmdm/med_intrebari.html 
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm224370.htm
http://www.ema.europa.eu

Farm. Sînziana Cetean

Zerit® - reînnoirea cu restricøii a 
autorizaøiei de punere pe piaøã

Agenøia Europeanã a Medicamentului (EMA) a 
evaluat medicamentul stavudin, care este autorizat la 
noi în øarã sub denumirea de Zerit®. Stavudin  este 
un inhibitor nucleozidic de revers transcriptazã, 
enzimã produsã de virusul imunodeficienøei umane. 
Zerit®  se gãseşte sub formã de capsule sau pulbere 
pentru soluøie oralã şi este folosit pentru tratarea 
aduløilor şi copiilor infectaøi cu HIV. 

Aceastã evaluare a fost cerutã de cãtre Comitetul 
pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) al EMA şi 
s-a fãcut în cadrul procedurii de reînnoire a 
autorizaøiei de punere pe piaøã, autorizaøie care 
expirã în data de 9 mai 2011. 
CHMP  a analizat rapoartele post-autorizare şi 
studiile referitoare la reacøiile adverse ale 

medicamentului. În urma unei analize comparative 
cu alte inhibitoare nucleozidice de revers 
transcriptazã, s-a constatat cã reacøiile adverse 
grave, de tipul lipodistrofiei, acidozei lactice, 
neuropatiei periferice, apar cu o incidenøã mai 
mare, doar la administrarea îndelungatã de 
stavudin. Øinând cont de aceste date, CHMP a 
recomandat ca reînnoirea autorizaøiei de punere 
pe piaøã sã impunã anumite restricøii: la copii şi 
aduløi terapia cu stavudin sã fie folositã numai când 
nu sunt alte alternative terapeutice şi sã fie de 
scurtã duratã.

De asemenea, a fost emisã o atenøionare medicilor 
prescriptori în care se recomandã:

• o monitorizare atentã a pacienøilor trataøi cu 
stavudin, iar la nevoie sã fie înlocuit,  
• sã administreze medicamentul doar în cazul în 
care nu existã alte alternative terapeutice, 
• sã consulte recomandãrile de prescriere şi 
comunicatele cãtre profesioniştii din domeniul 
sãnãtãøii.
 
Pacienøilor li se recomandã sã raporteze reacøiile 
adverse apãrute şi sã consulte medicul sau 
farmacistul pentru nelãmuriri referitoare la 
tratament.

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:
http://www.anm.ro/anmdm/med_intrebari.html 

Farm. Sînziana Cetean

Cubicin® - risc de pneumonie 
eozinofilicã

Buletinul de farmacovigilenøã publicat de Agenøia 
Medicamentului din Marea Britanie (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency-MHRA) la 
data de 7 februarie 2011, a emis o atenøionare 
referitoare la apariøia pneumoniei eozinofilice şi a 
eozinofiliei pulmonare, la pacienøii trataøi cu 
daptomicinã. Daptomicina a fost autorizatã pentru 
prima datã în 2006, sub denumirea de Cubicin®, 
fiind comercializatã şi la noi în øarã. Indicaøiile 
acestui medicament sunt: tratamentul infecøiilor 
complicate cauzate de Staphylococcus aureus, la 
nivelul pielii şi øesuturilor moi, în endocardita 
infecøioasã dreaptã precum şi în bacteriemiile 
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De asemenea, dronedarona nu este recomandatã 
pacienøilor cu insuficienøã cardiacã de clasa III, 
instalatã în ultimele 3 luni, stabili clinic, iar din 
cauza experienøei limitate, nici pacienøilor cu 
fracøie de ejecøie a ventriculului stâng <35%. 

Cazuri recente de insuficienøã cardiacã nou 
instalatã   

Pânã la aceastã datã, la nivel mondial, au fost 
raportate 257 de cazuri de insuficienøã cardiacã 
nou instalatã sau agravatã din cauza tratamentului 
cu dronedaronã.

Insuficienøa cardiacã poate sã aparã ca o 
complicaøie a FA. În 5 studii placebo-controlate 
[2,3,4,5] incidenøa insuficienøei cardiace a fost 
semnalatã la 369 de pacienøi (11.2%) din totalul de 
3282, componenøi ai lotului tratat cu dronedaronã, 
comparativ cu o incidenøã de 312 (10.9%) din 2875, 
în lotul placebo. 

Risc de reacøii adverse la nivel hepatic 

Au fost semnalate raportãri spontane ale unor 
cazuri de afectare hepaticã, inclusiv 2 cazuri de 
insuficienøã hepaticã gravã, la pacienøii aflaøi sub 
tratament cu dronedaronã. Unele cazuri au fost 
raportate la scurt timp de la iniøierea tratamentului. 

Recomandãri

Risc cardiac

• Pacienøii trebuie sã fie atenøionaøi sã se adreseze 
medicului pentru a semnala apariøia sau agravarea 
simptomelor insuficienøei cardiace, cum ar fi: 
creştere în greutate, edem, dispnee.
• Dacã se instaleazã o insuficienøa cardiacã, sau se 
agraveazã, trebuie evaluatã necesitatea întreruperii 
tratamentului. 

Risc hepatic

• Pacienøilor cãrora li se prescrie dronedaronã 
trebuie sã li se monitorizeze funcøia hepaticã 
înainte de începerea tratamentului, apoi lunar în 
primele 6 luni de tratament, şi ulterior la intervale 
de 3 luni. 
• Pacienøii aflaøi sub tratament cu dronedaronã 
trebuie evaluaøi din punct de vedere al funcøiei 
hepatice cât mai curând posibil dupã apariøia unor 
simptome hepatice. 
• Dacã nivelele ALT sunt de 3 ori mai mari decât 
valorile normale, se recomandã întreruperea 

tratamentului cu dronedaronã. 
• Pacienøii trebuie sa fie sfãtuiøi sã semnaleze 
medicului orice simptom care ar putea sã 
reprezinte o afectare hepaticã: discomfort sau 
dureri abdominale, pierderea apetitului, greaøã, 
îngãlbenirea tegumentelor, prurit sau stare de 
obosealã (în special dacã se asociazã cu alte 
simptome menøionate). 

Pentru informaøii suplimentare puteøi consulta:

1. Kober L, et al. Increased Mortality after Dronedarone 
Therapy for Severe Heart Failure. N Engl J Med 2008;358:2678-
87. 
2. Touboul P, et al. Dronedarone for prevention of atrial 
fibrillation: A dose-ranging study. Eur Heat J 2003;24:1481-7. 
3. Singh BN, et al. Dronedarone for Maintenance of Sinus 
Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter. N Engl J Med 
2007;357:987-99. 
4. Davy J-M, et al. Dronedarone for the control of ventricular 
rate in permanent atrial fibrillation: The Efficacy and safety of 
dronaderone for the control of ventricular rate during atrial 
fibrillation (ERATO) study. Am Heart J 2008;156:527e1-527e9. 
5. Hohnloser SH, et al. Effect of Dronedarone on 
Cardiovascular Events in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 
2009;360:668-78. 

Articolul original: Drug Safety Update Febr 2011, vol 4, issue 
7:A1.  

Farm. Drd. Cãtãlin Araniciu
Conf. Dr. Mariana Palage

Tygacil® - reînnoirea autorizaøiei de 
punere pe piaøã

Tygacil® conøine ca şi substanøã activã tigeciclin, 
un antibiotic aparøinând grupei glicilciclinelor care 
se elibereazã numai pe bazã de prescripøie 
medicalã şi este indicat în tratamentul infecøiilor 
complicate intraabdominale şi a celor de la nivelul 
pielii sau øesuturilor moi. Medicamentul a fost 
autorizat în anul 2006, iar în acest an, Agenøia 
Europeanã a Medicamentului (EMA), prin Comitetul 
pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for 
Human Medicinal Products CHMP), a efectuat 
reevaluarea datelor de siguranøã, în cadrul 
procedurii de reînnoire a autorizaøiei de punere pe 
piaøã. 

CHMP  a analizat toate rapoartele periodice de 
siguranøã şi studiile clinice efectuate de la prima 
autorizare.  De asemenea, a convocat o întâlnire cu 
specialiştii în domeniul bolilor infecøioase cu 
scopul de a informa asupra raportului beneficiu-
risc. 

În urma analizei studiilor de siguranøã s-a observat 

o creştere uşoarã a mortalitãøii în grupul pacienøilor 
trataøi cu Tygacil® comparativ cu grupurile martor, 
dar nu au putut fi excluse cauzele alternative 
(starea de sãnãtate a pacientului, ineficienøa 
terapiei). În cazul pacienøilor trataøi cu Tygacil®, 
pentru afecøiuni care nu erau autorizate 
(pneumonie nosocomialã, infecøii datorate 
piciorului diabetic), s-a observat o ratã a mortalitãøii 
mai mare comparativ cu cea a pacienøilor trataøi 
pentru afecøiunile indicate în prospect. 

În urma acestei analize, CHMP a decis 
reautorizarea medicamentului pentru cã beneficiile 
sunt superioare riscurilor. 

A fost emisã o atenøionare medicilor care doresc sã 
prescrie Tygacil®, în care se recomandã:

• sã se administreze numai pacienøilor cu infecøii 
complicate intraabdominale sau la nivelul  pielii şi 
øesuturilor moi, 
• sã fie prescris doar în cazurile în care nu existã 
alte alternative terapeutice,
• sã se realizeze o monitorizare atentã a 
pacienøilor, în vederea detectãrii unei eventuale 
suprainfectãri.  

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:

http://www.anm.ro/anmdm/med_intrebari.html 
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm224370.htm
http://www.ema.europa.eu

Farm. Sînziana Cetean

Zerit® - reînnoirea cu restricøii a 
autorizaøiei de punere pe piaøã

Agenøia Europeanã a Medicamentului (EMA) a 
evaluat medicamentul stavudin, care este autorizat la 
noi în øarã sub denumirea de Zerit®. Stavudin  este 
un inhibitor nucleozidic de revers transcriptazã, 
enzimã produsã de virusul imunodeficienøei umane. 
Zerit®  se gãseşte sub formã de capsule sau pulbere 
pentru soluøie oralã şi este folosit pentru tratarea 
aduløilor şi copiilor infectaøi cu HIV. 

Aceastã evaluare a fost cerutã de cãtre Comitetul 
pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) al EMA şi 
s-a fãcut în cadrul procedurii de reînnoire a 
autorizaøiei de punere pe piaøã, autorizaøie care 
expirã în data de 9 mai 2011. 
CHMP  a analizat rapoartele post-autorizare şi 
studiile referitoare la reacøiile adverse ale 

medicamentului. În urma unei analize comparative 
cu alte inhibitoare nucleozidice de revers 
transcriptazã, s-a constatat cã reacøiile adverse 
grave, de tipul lipodistrofiei, acidozei lactice, 
neuropatiei periferice, apar cu o incidenøã mai 
mare, doar la administrarea îndelungatã de 
stavudin. Øinând cont de aceste date, CHMP a 
recomandat ca reînnoirea autorizaøiei de punere 
pe piaøã sã impunã anumite restricøii: la copii şi 
aduløi terapia cu stavudin sã fie folositã numai când 
nu sunt alte alternative terapeutice şi sã fie de 
scurtã duratã.

De asemenea, a fost emisã o atenøionare medicilor 
prescriptori în care se recomandã:

• o monitorizare atentã a pacienøilor trataøi cu 
stavudin, iar la nevoie sã fie înlocuit,  
• sã administreze medicamentul doar în cazul în 
care nu existã alte alternative terapeutice, 
• sã consulte recomandãrile de prescriere şi 
comunicatele cãtre profesioniştii din domeniul 
sãnãtãøii.
 
Pacienøilor li se recomandã sã raporteze reacøiile 
adverse apãrute şi sã consulte medicul sau 
farmacistul pentru nelãmuriri referitoare la 
tratament.

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:
http://www.anm.ro/anmdm/med_intrebari.html 

Farm. Sînziana Cetean

Cubicin® - risc de pneumonie 
eozinofilicã

Buletinul de farmacovigilenøã publicat de Agenøia 
Medicamentului din Marea Britanie (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency-MHRA) la 
data de 7 februarie 2011, a emis o atenøionare 
referitoare la apariøia pneumoniei eozinofilice şi a 
eozinofiliei pulmonare, la pacienøii trataøi cu 
daptomicinã. Daptomicina a fost autorizatã pentru 
prima datã în 2006, sub denumirea de Cubicin®, 
fiind comercializatã şi la noi în øarã. Indicaøiile 
acestui medicament sunt: tratamentul infecøiilor 
complicate cauzate de Staphylococcus aureus, la 
nivelul pielii şi øesuturilor moi, în endocardita 
infecøioasã dreaptã precum şi în bacteriemiile 
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În cazul suspectãrii unei reacøii adverse la 

medicamente, puteøi raporta aceastã reacøie pe 

pagina de web a Centrului de Cercetãri privind 

Informarea asupra Medicamentului 

(www.cim.umfcluj.ro) la rubrica „Raporteazã un 

efect advers!”. Precizãm cã reacţiile adverse grave 

vor fi transmise Centrului Naţional de 

Farmacovigilenţã din cadrul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. 

Educaøional

Detectarea æi managementul 
reacøiilor adverse la medicamente

Încã din anul 1976, Vere a descris tendinøa reacøiilor 
adverse de a trece neobservate, fiind confundate cu 
diferite afecøiuni. El a descris cinci motive pentru care 
reacøiile adverse nu sunt recunoscute:
• reacøia poate fi atât de ciudatã sau atipicã încât un 
medicament frecvent utilizat æi aparent sigur nu este 
suspectat;
• reacøia adversã mimeazã bolile obiænuite (reacøiile 
adverse nu sunt asociate cu o simptomatologie sau cu 
valori de laborator tipice, putând fi uæor confundate cu 
diferite boli);
• apar cu întârziere;
• evocã recidiva unei boli sau o afecøiune ce apare la 
un pacient susceptibil;
• situaøia clinicã a pacientului poate fi atât de 
complexã încât reacøiile adverse trec neobservate [1].  

Detectarea unei reacøii adverse face parte din 
procesul de stabilire a diagnosticului unui pacient. 
Deæi reacøiile adverse sunt nespecifice, fiind dificil de 
deosebit de afecøiunile pacientului, întotdeauna 
trebuie avutã în vedere, ca diagnostic diferenøial, 
posibilitatea unei reacøii adverse dacã pacientul se aflã 
sub tratament cu medicamente. Simplul fapt de a 
obøine istoricul medicamentos complet al pacientului, 
inclusiv automedicaøia æi OTC-urile administrate, sau 
tratamentele pe termen lung pe care pacientul poate 
uita sã le menøioneze (contraceptivele orale de 
exemplu), constituie un prim pas în detectarea 
eventualelor reacøii adverse sau a interacøiunilor 
medicamentoase. 

Urmãtorul pas este de a stabili dacã evenimentul 
advers se datoreazã unui medicament, caz în care se 
poate vorbi de o reacøie adversã la medicament. Dacã 
pacientul se aflã sub tratament cu mai multe 
medicamente, lucru frecvent întâlnit, trebuie sã se 
determine care dintre medicamentele administrate 
înaintea apariøiei evenimentului advers este 
medicamentul cel mai probabil incriminat. Aceastã 
problemã este una complexã, datoritã faptului cã 
unele dintre acuzele pacientului se pot datora 
afecøiunilor acestuia sau unuia sau mai multor 
medicamente. Abilitatea medicului curant de a stabili 
diagnosticul corect de reacøie adversã la medicament, 
depinde de experienøa æi cunoætinøele acestuia în ceea 
ce priveæte mecanismele de acøiune ale 
medicamentelor, farmacocineticã, posibilele reacøii 
adverse æi interacøiunile medicamentoase [2]. 

Diagnosticarea corectã a unei reacøii adverse are 
implicaøii asupra tratamentului actual æi viitor al 
pacientului, precum æi implicaøii la nivelul întregii 
activitãøi cu medicamente din contextul 
farmacovigilenøei, în cazul în care reacøia adversã este 
una gravã sau/æi neaæteptatã [3, 4].  

Existã anumite caracteristici care ajutã la 
diferenøierea unei reacøii adverse de un eveniment 
ce nu este relaøionat cu utilizarea medicamentelor.

Timpul. Relaøia dintre timpul ce a trecut între 
administrarea medicamentului æi momentul 
apariøiei reacøiei descrise trebuie evaluatã, precum 
æi urmãtoarele aspecte:
• Reacøia a apãrut sau s-a agravat când 
medicamentul a atins concentraøia plasmaticã 
maximã sau când doza a fost crescutã (pentru 
reacøiile adverse de tip A, dozã-dependente)?
• Reacøia s-a ameliorat sau a dispãrut când doza de 
medicament a fost scãzutã sau medicamentul a 
fost retras (pentru reacøiile adverse de tip A, dozã-
dependente)?
• Dacã este suspectatã o interacøiune 
medicamentoasã, momentul introducerii sau 
retragerii medicamentului ce ar putea interacøiona 
este în relaøie cu momentul apariøiei reacøiei 
adverse?
• Dacã se suspecteazã o reacøie alergicã, pacientul 
a mai avut o expunere anterioarã la medicamentul 
suspectat? Lipsa expunerii anterioare nu exclude 
posibilitatea unei reacøii alergice, însã expunerea 
anterioarã este concludentã pentru o astfel de 
reacøie.
• Dacã este vorba despre o tumorã, a existat 
suficient de mult timp pentru ca tumora sã se 
dezvolte?

Natura reacøiilor adverse. Caracteristicile reacøiei 
adverse pot fi explicate de profilul farmacologic 
sau potenøialul alergic al unuia dintre 
medicamentele suspectate sau a unui compus 
înrudit chimic sau farmacologic. Anumite reacøii 
sunt patognomonice, de exemplu, în cazul unui 
pacient sub tratament cu digoxinã, un bloc 
atrioventricular însoøit de o aritmie ectopicã poate 
fi sigur asociat cu utilizarea medicamentului. Cu 
toate acestea, aceastã informaøie nu trebuie sã 
elimine posibilitatea asocierii reacøiei cu un alt 
medicament, mai ales dacã este vorba de un 
medicament nou, deoarece o reacøie adversã nu 
poate fi întotdeauna explicatã de farmacologia 
medicamentului, fiind astfel impredictibilã. De 
exemplu, corticosteroizii utilizaøi pentru suprimarea 

rãspunsului imun, pot cauza reacøii alergice.

De asemenea trebuie sã se øinã cont de  frecvenøa 
evenimentului descris æi gradul de asociere al 
acestuia cu medicamentele. De exemplu, durerile 
de cap sunt frecvente, asocierea acestora cu 
medicamentele putând fi întâmplãtoare. Anemia 
aplasticã, pe de altã parte, are o incidenøã scãzutã, 
însã este deseori asociatã cu utilizarea anumitor 
medicamente, constituind mai degrabã o reacøie 
adversã la medicament.

Investigaøiile efectuate. Investigaøii precum 
determinarea concentraøiilor plasmatice ale 
medicamentului, biopsia, testele alergologice, 
determinarea afectãrii anumitor funcøii (renalã, 
hepaticã, tiroidianã) pot ajuta la stabilirea unui 
diagnostic æi la monitorizarea pacientului dupã 
efectuarea unor modificãri ale terapiei. De 
asemenea pot exclude alte diagnostice alternative. 

Reexpunerea pacientului la medicamentul 
suspectat poate fi luatã în considerare, în cazul în 
care pacientul va beneficia pe viitor de informaøia 
obøinutã. Reexpunerea se face sub strictã 
supraveghere medicalã în cazul în care 
medicamentul implicat a dus la apariøia unei reacøii 
adverse grave. De cele mai multe ori, reexpunerea 
nu este însã eticã æi nici justificatã [5].  
Dupã ce toate aceste aspecte au fost elucidate se 
poate trece la stabilirea cauzalitãøii. Existã 
numeroase materiale æi articole publicate în 
literatura de specialitate ce servesc drept ghiduri 
pentru detectarea reacøiilor adverse æi stabilirea 
cauzalitãøii acestora [3, 4, 6, 7].  

Managementul reacøiilor adverse
În anumite situaøii, acøiuni rapide sunt necesare æi 
importante datoritã gravitãøii reacøiei adverse 
suspectate, cum este de exemplu cazul æocului 
anafilactic. În aceste cazuri se impune tratamentul 
de urgenøã æi retragerea provizorie a tuturor 
medicamentelor, cu reintroducerea ulterioarã a 
medicamentelor esenøiale sub strictã 
supraveghere. Cu alte cuvinte, øinând cont de 
balanøa beneficiu-risc æi de rezultatele 
investigaøiilor efectuate, medicul trebuie sã decidã 
ce medicament trebuie retras din terapie pentru 
obøinerea reversibilitãøii evenimentului advers 
descris. O problemã care poate sã aparã este cazul 
în care unul sau mai multe medicamente sunt 
esenøiale pentru pacient æi nu pot fi retrase. 
În cazul în care existã certitudine în ceea ce 
priveæte medicamentul care a cauzat reacøia 
adversã, decizia retragerii medicamentului, luatã 

cauzate de acest germen, asociate afecøiunilor 
menøionate. Daptomicina este un produs de 
fermentaøie al Streptomyces roseosporus, ce 
prezintã un efect bactericid intens asupra 
majoritãøii germenilor Gram-pozitivi. Au fost 
semnalate cazuri de pneumonie eozinofilicã atât la 
pacienøii trataøi cu daptomicinã, conform 
indicaøiilor din prospect, cât şi la cei trataøi pentru 
afecøiuni ce nu se regãsesc în prospect. 
Simptomele pneumoniei eozinofilice includ: tuse, 
febrã şi dispnee. Explorãrile clinice au evidenøiat 
creşterea eozinofilelor în øesutul pulmonar sau în 
fluidul de spãlare bronhoalveolar, iar pe 
radiografiile toracice au fost observate infiltraøii 
difuze. Pentru indicaøiile aprobate în prospect, 
daptomicina prezintã un raport beneficiu-risc 
pozitiv.

Pe baza datelor înregistrate a fost emisã o 
atenøionare cãtre medicii prescriptori, care conøine 
urmãtoarele observaøii:

• majoritatea cazurilor apar dupã o perioadã de 2 
sãptãmâni de tratament,
• tratamentul trebuie întrerupt imediat, dacã 
pacienøii prezintã semne de pneumonie 
eozinofilicã, şi sã fie trataøi cu corticosteroizi, dacã 
este nevoie,
• daptomicina nu va fi prescrisã pacienøilor care au 
prezentat pneumonie eozinofilicã în antecedente.   

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:

1.http://www.mhra.gov.uk/home/groups/dsu/documents/publ
ication/con108718.pdf 
2.Enoch DA, Bygott JM, Daly ML, Karas JA. Daptomycin. Journal 
of Infection 2007;55:205-213.
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În cazul suspectãrii unei reacøii adverse la 

medicamente, puteøi raporta aceastã reacøie pe 

pagina de web a Centrului de Cercetãri privind 

Informarea asupra Medicamentului 

(www.cim.umfcluj.ro) la rubrica „Raporteazã un 

efect advers!”. Precizãm cã reacţiile adverse grave 

vor fi transmise Centrului Naţional de 

Farmacovigilenţã din cadrul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. 

Educaøional

Detectarea æi managementul 
reacøiilor adverse la medicamente

Încã din anul 1976, Vere a descris tendinøa reacøiilor 
adverse de a trece neobservate, fiind confundate cu 
diferite afecøiuni. El a descris cinci motive pentru care 
reacøiile adverse nu sunt recunoscute:
• reacøia poate fi atât de ciudatã sau atipicã încât un 
medicament frecvent utilizat æi aparent sigur nu este 
suspectat;
• reacøia adversã mimeazã bolile obiænuite (reacøiile 
adverse nu sunt asociate cu o simptomatologie sau cu 
valori de laborator tipice, putând fi uæor confundate cu 
diferite boli);
• apar cu întârziere;
• evocã recidiva unei boli sau o afecøiune ce apare la 
un pacient susceptibil;
• situaøia clinicã a pacientului poate fi atât de 
complexã încât reacøiile adverse trec neobservate [1].  

Detectarea unei reacøii adverse face parte din 
procesul de stabilire a diagnosticului unui pacient. 
Deæi reacøiile adverse sunt nespecifice, fiind dificil de 
deosebit de afecøiunile pacientului, întotdeauna 
trebuie avutã în vedere, ca diagnostic diferenøial, 
posibilitatea unei reacøii adverse dacã pacientul se aflã 
sub tratament cu medicamente. Simplul fapt de a 
obøine istoricul medicamentos complet al pacientului, 
inclusiv automedicaøia æi OTC-urile administrate, sau 
tratamentele pe termen lung pe care pacientul poate 
uita sã le menøioneze (contraceptivele orale de 
exemplu), constituie un prim pas în detectarea 
eventualelor reacøii adverse sau a interacøiunilor 
medicamentoase. 

Urmãtorul pas este de a stabili dacã evenimentul 
advers se datoreazã unui medicament, caz în care se 
poate vorbi de o reacøie adversã la medicament. Dacã 
pacientul se aflã sub tratament cu mai multe 
medicamente, lucru frecvent întâlnit, trebuie sã se 
determine care dintre medicamentele administrate 
înaintea apariøiei evenimentului advers este 
medicamentul cel mai probabil incriminat. Aceastã 
problemã este una complexã, datoritã faptului cã 
unele dintre acuzele pacientului se pot datora 
afecøiunilor acestuia sau unuia sau mai multor 
medicamente. Abilitatea medicului curant de a stabili 
diagnosticul corect de reacøie adversã la medicament, 
depinde de experienøa æi cunoætinøele acestuia în ceea 
ce priveæte mecanismele de acøiune ale 
medicamentelor, farmacocineticã, posibilele reacøii 
adverse æi interacøiunile medicamentoase [2]. 

Diagnosticarea corectã a unei reacøii adverse are 
implicaøii asupra tratamentului actual æi viitor al 
pacientului, precum æi implicaøii la nivelul întregii 
activitãøi cu medicamente din contextul 
farmacovigilenøei, în cazul în care reacøia adversã este 
una gravã sau/æi neaæteptatã [3, 4].  

Existã anumite caracteristici care ajutã la 
diferenøierea unei reacøii adverse de un eveniment 
ce nu este relaøionat cu utilizarea medicamentelor.

Timpul. Relaøia dintre timpul ce a trecut între 
administrarea medicamentului æi momentul 
apariøiei reacøiei descrise trebuie evaluatã, precum 
æi urmãtoarele aspecte:
• Reacøia a apãrut sau s-a agravat când 
medicamentul a atins concentraøia plasmaticã 
maximã sau când doza a fost crescutã (pentru 
reacøiile adverse de tip A, dozã-dependente)?
• Reacøia s-a ameliorat sau a dispãrut când doza de 
medicament a fost scãzutã sau medicamentul a 
fost retras (pentru reacøiile adverse de tip A, dozã-
dependente)?
• Dacã este suspectatã o interacøiune 
medicamentoasã, momentul introducerii sau 
retragerii medicamentului ce ar putea interacøiona 
este în relaøie cu momentul apariøiei reacøiei 
adverse?
• Dacã se suspecteazã o reacøie alergicã, pacientul 
a mai avut o expunere anterioarã la medicamentul 
suspectat? Lipsa expunerii anterioare nu exclude 
posibilitatea unei reacøii alergice, însã expunerea 
anterioarã este concludentã pentru o astfel de 
reacøie.
• Dacã este vorba despre o tumorã, a existat 
suficient de mult timp pentru ca tumora sã se 
dezvolte?

Natura reacøiilor adverse. Caracteristicile reacøiei 
adverse pot fi explicate de profilul farmacologic 
sau potenøialul alergic al unuia dintre 
medicamentele suspectate sau a unui compus 
înrudit chimic sau farmacologic. Anumite reacøii 
sunt patognomonice, de exemplu, în cazul unui 
pacient sub tratament cu digoxinã, un bloc 
atrioventricular însoøit de o aritmie ectopicã poate 
fi sigur asociat cu utilizarea medicamentului. Cu 
toate acestea, aceastã informaøie nu trebuie sã 
elimine posibilitatea asocierii reacøiei cu un alt 
medicament, mai ales dacã este vorba de un 
medicament nou, deoarece o reacøie adversã nu 
poate fi întotdeauna explicatã de farmacologia 
medicamentului, fiind astfel impredictibilã. De 
exemplu, corticosteroizii utilizaøi pentru suprimarea 

rãspunsului imun, pot cauza reacøii alergice.

De asemenea trebuie sã se øinã cont de  frecvenøa 
evenimentului descris æi gradul de asociere al 
acestuia cu medicamentele. De exemplu, durerile 
de cap sunt frecvente, asocierea acestora cu 
medicamentele putând fi întâmplãtoare. Anemia 
aplasticã, pe de altã parte, are o incidenøã scãzutã, 
însã este deseori asociatã cu utilizarea anumitor 
medicamente, constituind mai degrabã o reacøie 
adversã la medicament.

Investigaøiile efectuate. Investigaøii precum 
determinarea concentraøiilor plasmatice ale 
medicamentului, biopsia, testele alergologice, 
determinarea afectãrii anumitor funcøii (renalã, 
hepaticã, tiroidianã) pot ajuta la stabilirea unui 
diagnostic æi la monitorizarea pacientului dupã 
efectuarea unor modificãri ale terapiei. De 
asemenea pot exclude alte diagnostice alternative. 

Reexpunerea pacientului la medicamentul 
suspectat poate fi luatã în considerare, în cazul în 
care pacientul va beneficia pe viitor de informaøia 
obøinutã. Reexpunerea se face sub strictã 
supraveghere medicalã în cazul în care 
medicamentul implicat a dus la apariøia unei reacøii 
adverse grave. De cele mai multe ori, reexpunerea 
nu este însã eticã æi nici justificatã [5].  
Dupã ce toate aceste aspecte au fost elucidate se 
poate trece la stabilirea cauzalitãøii. Existã 
numeroase materiale æi articole publicate în 
literatura de specialitate ce servesc drept ghiduri 
pentru detectarea reacøiilor adverse æi stabilirea 
cauzalitãøii acestora [3, 4, 6, 7].  

Managementul reacøiilor adverse
În anumite situaøii, acøiuni rapide sunt necesare æi 
importante datoritã gravitãøii reacøiei adverse 
suspectate, cum este de exemplu cazul æocului 
anafilactic. În aceste cazuri se impune tratamentul 
de urgenøã æi retragerea provizorie a tuturor 
medicamentelor, cu reintroducerea ulterioarã a 
medicamentelor esenøiale sub strictã 
supraveghere. Cu alte cuvinte, øinând cont de 
balanøa beneficiu-risc æi de rezultatele 
investigaøiilor efectuate, medicul trebuie sã decidã 
ce medicament trebuie retras din terapie pentru 
obøinerea reversibilitãøii evenimentului advers 
descris. O problemã care poate sã aparã este cazul 
în care unul sau mai multe medicamente sunt 
esenøiale pentru pacient æi nu pot fi retrase. 
În cazul în care existã certitudine în ceea ce 
priveæte medicamentul care a cauzat reacøia 
adversã, decizia retragerii medicamentului, luatã 

cauzate de acest germen, asociate afecøiunilor 
menøionate. Daptomicina este un produs de 
fermentaøie al Streptomyces roseosporus, ce 
prezintã un efect bactericid intens asupra 
majoritãøii germenilor Gram-pozitivi. Au fost 
semnalate cazuri de pneumonie eozinofilicã atât la 
pacienøii trataøi cu daptomicinã, conform 
indicaøiilor din prospect, cât şi la cei trataøi pentru 
afecøiuni ce nu se regãsesc în prospect. 
Simptomele pneumoniei eozinofilice includ: tuse, 
febrã şi dispnee. Explorãrile clinice au evidenøiat 
creşterea eozinofilelor în øesutul pulmonar sau în 
fluidul de spãlare bronhoalveolar, iar pe 
radiografiile toracice au fost observate infiltraøii 
difuze. Pentru indicaøiile aprobate în prospect, 
daptomicina prezintã un raport beneficiu-risc 
pozitiv.

Pe baza datelor înregistrate a fost emisã o 
atenøionare cãtre medicii prescriptori, care conøine 
urmãtoarele observaøii:

• majoritatea cazurilor apar dupã o perioadã de 2 
sãptãmâni de tratament,
• tratamentul trebuie întrerupt imediat, dacã 
pacienøii prezintã semne de pneumonie 
eozinofilicã, şi sã fie trataøi cu corticosteroizi, dacã 
este nevoie,
• daptomicina nu va fi prescrisã pacienøilor care au 
prezentat pneumonie eozinofilicã în antecedente.   

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:

1.http://www.mhra.gov.uk/home/groups/dsu/documents/publ
ication/con108718.pdf 
2.Enoch DA, Bygott JM, Daly ML, Karas JA. Daptomycin. Journal 
of Infection 2007;55:205-213.
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pe baza raportului beneficiu-risc, trebuie sã øinã 
cont de indispensabilitatea administrãrii 
medicamentului (în cazul în care medicamentul nu 
poate fi înlocuit de un alt agent terapeutic cu 
aceeaæi eficacitate însã cu risc scãzut de apariøie a 
reacøiei adverse), severitatea reacøiei adverse æi 
posibilitatea tratãrii ei. 

Dacã mai multe medicamente sunt responsabile 
pentru apariøia reacøiei adverse, medicamentele 
neesenøiale pentru pacient se vor retrage mai întâi, 
de preferat pe rând, în funcøie de severitatea 
reacøiei adverse. Muløi medici retrag însã în mod 
inutil un medicament (în cazul suspectãrii unei 
interacøiuni medicamentoase de exemplu), în loc 
sã reducã doza dacã este vorba de o reacøie 
adversã de tip A dozã-dependentã, reacøie care s-ar 
putea ameliora la scãderea dozei.

Pacientul trebuie øinut sub observaøie în timpul 
retragerii medicamentului. Perioada necesarã 
ameliorãrii simptomatologiei asociate reacøiei 
adverse variazã în funcøie de viteza de eliminare a 
medicamentului æi de patologie. De exemplu, o 
urticarie dispare rapid dupã retragerea 
medicamentului, pe când psoriazisul dispare dupã 
sãptãmâni de la retragerea medicamentului. 

În cazul în care semnele reacøiei adverse dispar æi 
pacientul se simte mai bine, se pot reintroduce pe 
rând medicamentele administrate anterior apariøiei 
reacøiei adverse, inclusiv un medicament înrudit 
farmacologic cu medicamentul suspectat în 
apariøia reacøiei adverse (trebuie sã se øinã însã 
cont de posibilitatea reactivitãøii încruciæate în cazul 
reacøiilor de hipersensibilitate). Se poate 
reintroduce chiar medicamentul suspectat, dacã 
acesta este esenøial pentru pacient, însã în doze 
mai mici (în cazul reacøiilor dozã-dependente). 

Dacã medicamentul suspectat în apariøia reacøiei 
adverse nu poate fi retras din schema terapeuticã a 
pacientului, reacøia adversã trebuie tratatã 
simptomatic (de exemplu în cazul stãrilor de greaøã 
æi vomã induse de chimioterapice). Este important 
însã, în cazul tratãrii simptomatologiei asociate 
reacøiei adverse, sã nu se prescrie mai multe 
medicamente decât este necesar, deoarece creæte 
riscul interacøiunilor medicamentoase, expunând 
totodatã pacientul la riscuri suplimentare asociate 
medicamentelor. Întotdeauna trebuie avut în 
vedere un obiectiv terapeutic clar, tratamentul nu 
trebuie efectuat pentru o duratã de timp mai lungã 
decât cea necesarã, iar pacientul trebuie 
monitorizat cu regularitate [5].   
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Olanda
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Cehia
• 26-27 Mai 2011, ISoP training courses - Minsk, 
Belarus
• 8-9 Iunie 2011, (pre-conference workshop în 7 
Iunie), 6th Biennial Conference - Signal Detection and 
Interpretation in Pharmacovigilance - Londra, 

Marea Britanie
• 20-22 Iunie  2011, Medical Aspects of Adverse Drug 
Reactions - Southampton, Marea Britanie
• 28-29 Iunie 2011, Pharmacovigilance India - 
Mumbai, India     
• 5-6 Iulie 2011, Pharmacovigilance China 2011 - 
Beijing, China
• 14-17 August 2011, 27th International Conference 
on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk 
Management - Chicago, Statele Unite ale Americii
• 19-20 Septembrie 2011, Medical approach in 
diagnosis and management of ADRs - Paris, Franţa
• 3-7 Octombrie 2011, Excellence in 
Pharmacovigilance: Clinical trials and post-marketing - 
Zagreb, Croaøia                      
• 26-28 Octombrie 2011, 11th Annual Meeting of the 
International Society of Pharmacovigilance - Istanbul, 
Turcia     
                 
http://www.eacpt.org
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pe baza raportului beneficiu-risc, trebuie sã øinã 
cont de indispensabilitatea administrãrii 
medicamentului (în cazul în care medicamentul nu 
poate fi înlocuit de un alt agent terapeutic cu 
aceeaæi eficacitate însã cu risc scãzut de apariøie a 
reacøiei adverse), severitatea reacøiei adverse æi 
posibilitatea tratãrii ei. 

Dacã mai multe medicamente sunt responsabile 
pentru apariøia reacøiei adverse, medicamentele 
neesenøiale pentru pacient se vor retrage mai întâi, 
de preferat pe rând, în funcøie de severitatea 
reacøiei adverse. Muløi medici retrag însã în mod 
inutil un medicament (în cazul suspectãrii unei 
interacøiuni medicamentoase de exemplu), în loc 
sã reducã doza dacã este vorba de o reacøie 
adversã de tip A dozã-dependentã, reacøie care s-ar 
putea ameliora la scãderea dozei.

Pacientul trebuie øinut sub observaøie în timpul 
retragerii medicamentului. Perioada necesarã 
ameliorãrii simptomatologiei asociate reacøiei 
adverse variazã în funcøie de viteza de eliminare a 
medicamentului æi de patologie. De exemplu, o 
urticarie dispare rapid dupã retragerea 
medicamentului, pe când psoriazisul dispare dupã 
sãptãmâni de la retragerea medicamentului. 

În cazul în care semnele reacøiei adverse dispar æi 
pacientul se simte mai bine, se pot reintroduce pe 
rând medicamentele administrate anterior apariøiei 
reacøiei adverse, inclusiv un medicament înrudit 
farmacologic cu medicamentul suspectat în 
apariøia reacøiei adverse (trebuie sã se øinã însã 
cont de posibilitatea reactivitãøii încruciæate în cazul 
reacøiilor de hipersensibilitate). Se poate 
reintroduce chiar medicamentul suspectat, dacã 
acesta este esenøial pentru pacient, însã în doze 
mai mici (în cazul reacøiilor dozã-dependente). 

Dacã medicamentul suspectat în apariøia reacøiei 
adverse nu poate fi retras din schema terapeuticã a 
pacientului, reacøia adversã trebuie tratatã 
simptomatic (de exemplu în cazul stãrilor de greaøã 
æi vomã induse de chimioterapice). Este important 
însã, în cazul tratãrii simptomatologiei asociate 
reacøiei adverse, sã nu se prescrie mai multe 
medicamente decât este necesar, deoarece creæte 
riscul interacøiunilor medicamentoase, expunând 
totodatã pacientul la riscuri suplimentare asociate 
medicamentelor. Întotdeauna trebuie avut în 
vedere un obiectiv terapeutic clar, tratamentul nu 
trebuie efectuat pentru o duratã de timp mai lungã 
decât cea necesarã, iar pacientul trebuie 
monitorizat cu regularitate [5].   
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