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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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Centrul de Cercetări privind Informarea asupra 
Medicamentului are ca obiectiv principal 
„promovarea utilizării raţionale a medicamentelor 
prin furnizarea informaţiei despre medicament, 
informaţie ştiinţifică, obiectivă, actualizată, 
procesată şi evaluată corect”.

Acest obiectiv este realizat prin:
• Publicarea şi diseminarea de informaţii din 

domeniul medicamentului în rândul 
profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi/sau a 
consumatorilor;

• Elaborarea de răspunsuri la întrebările legate de 
medicamente, adresate de către profesioniştii 
din domeniul sănătăţii, folosind o bază de date 
şi o sursă de referinţă de înaltă calitate;

• Iniţierea şi desfăşurarea de programe 
educaţionale şi de cercetare în domeniul 
farmacovigilenţei.

Informaøii privind siguranøa 
medicamentelor

Interacøiuni medicamentoase

Interacøiunile medicamentoase ale 
Acenocumarolului

Anticoagulantele orale au fost introduse în terapie 
la sfârşitul anilor ’40 având o utilizare largã şi în 
zilele noastre. Dintre acestea, derivaøii de 
cumarinã, warfarina şi acenocumarolul sunt 
anticoagulantele orale cele mai utilizate, la noi în 
øarã fiind autorizat doar acenocumarolul. Indicaøiile 
acestor compuşi medicamentoşi includ prevenirea 
trombozei asociate fibrilaøiei atriale, bolilor 
ischemice cerebro-vasculare şi cardiace, bolilor 
arteriale periferice, tromboembolismului venos, 
tulburãrilor cardiace valvulare şi valve cardiace 
artificiale [1, 2].
Derivaøii de cumarinã combinã trei caracteristici din 
cauza cãrora necesitã atenøie suplimentarã la 
asocierea cu alte medicamente: (i) legare de 
proteinele plasmatice în procent ridicat, (ii) 
metabolizare dependentã de citocromul P450 şi 
(iii) indice terapeutic mic. Aşadar, mecanismele 

prin care acenocumarolul poate interacøiona cu alte 
medicamente pot fi farmacocinetice şi 
farmacodinamice şi pot avea ca rezultat creşterea 
sau scãderea efectului anticoagulant [3]. 
Interacøiunile acenocumarolului cu alte 
medicamente se aflã în capul listei studiilor ce au 
avut ca subiect interacøiunile medicamentoase cu 
consecinøe clinice [4, 5]. 
Lista completã a medicamentelor care 
interacøioneazã cu acenocumarolul numãrã 
aproximativ 200 de compuşi diferiøi. Interacøiunile 
medicamentoase care se manifestã clinic însã, cu 
apariøia de reacøii adverse sunt în numãr mai mic 
conform studiilor efectuate, şi sunt listate 
în tabelul I.
Printre cele mai importante şi mai des întâlnite 
interacøiuni medicamentoase cu consecinøe clinice 
manifestate printr-o reacøie adversã sunt cele 
dintre acenocumarol şi antiinflamatoare 
nesteroidiene sau barbiturice, fibraøi, 
carbamazepinã, clopidogrel [4, 5]. Deşi numai un 
numãr limitat de interacøiuni medicamentoase au o 
semnificaøie clinicã majorã, orice tratament poate 
prezenta riscul unei interacøiuni. Se recomandã ca 
orice medicament nou introdus în terapie sã fie 
considerat ”suspect” pânã când se stabileşte 
profilul de siguranøã al terapiei. Pentru aceasta este 
necesarã supravegherea atentã şi regulatã a 
testelor de coagulare (timpul de protrombinã TP, 
raportul INR – International Normalized Ratio) în 
cazul prescrierii oricãrui tratament în combinaøie cu 
acenocumarol sau în cazul retragerii unui 
medicament din terapie [2].

Tabelul I. Acenocumarol - Interacøiuni medicamentoase semnificative clinic [1-5].

Medicament / Clasã terapeuticã Efect Observaøii

Agenøi citotoxici (ciclofosfamida, 
fluorouracil, metotrexat) apariøia hemoragiilor dozei de anticoagulant.

Amiodaronã Potenøarea efectului anticoagulant; Efectele acestei interacøiuni pot apãrea 
apariøia hemoragiilor târziu şi pot persista mult dupã 

retragerea amiodaronei.

Antidepresive triciclice şi tetraciclice Potenøarea sau scãderea imprevizibilã a  Se recomandã monitorizarea atentã.
TP fãcând dificilã menøinerea Mianserina şi maprotilina par a nu 
anticoagulãrii interacøiona.

Antiinflamatoare nesteroidiene Existã riscul de hemoragie datoritã Se recomandã administrarea cu prudenøã
creşterii efectului hipoprotrombinemic a AINS cu monitorizarea rãspunsului la
al anticoagulantelor orale terapia anticoagulantã. Mecanismul 

probabil: eroziune gastricã, inhibarea 
funcøiei plachetare.

Aspirinã şi aløi salicilaøi Potenøarea efectului anticoagulant; Afectarea peretelui stomacal şi creşterea 
risc de 3-5 ori mai mare de apariøie timpului de protrombinã (TP); apariøia 
a hemoragiilor efectelor este întârziatã.

Azitromicinã Potenøarea efectului anticoagulant; Poate duce la creşteri ale INR, 
severitate moderatã hipoprotrombinemie şi sângerãri.

Potenøarea efectului anticoagulant; Deseori poate fi necesarã reducerea 
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Barbiturice Scãderea efectului anticoagulant Necesitã creşterea dozei de 
anticoagulant cu 30-60% pentru 
atingerea efectului anticoagulant. 

Carbamazepinã Scãderea efectului anticoagulant Doza de anticoagulant trebuie dublatã.

Chinolone antibacteriene Efecte rare însã imprevizibile de Monitorizarea efectelor terapiei 
potenøare cu apariøia hemoragiilor anticoagulante la introducerea în terapie 

a ciprofloxacinei, levofloxacinei, 
norfloxacinei, ofloxacinei, acidului 
nalidixic.

Clopidogrel Potenøarea efectului anticoagulant Se recomandã evitarea utilizãrii
cu risc crescut de sângerare simultane;

În cazul în care raportul beneficiu-risc 
este pozitiv, se recomandã 
monitorizarea atentã a PT/INR.

Contraceptive orale Potenøarea efectului anticoagulant în Evitarea administrãrii contraceptivelor 
cazul acenocumarolului; orale dacã este posibil sau o uşoarã 
severitate moderatã ajustare a dozelor de anticoagulant.

Fibraøi  (bezafibrat, fenofibratl) Potenøarea efectului anticoagulant; Se impune reducerea dozei de 
risc de apariøie a hemoragiilor anticoagulant şi monitorizarea TP şi INR. 

Fluconazol Potenøarea efectului anticoagulant; Apariøia efectului: întârziatã.
risc crescut de apariøie a hemoragiilor Monitorizarea atentã a PT /INR cu 

eventuala retragere a fluconazolului sau 
cu ajustarea dozelor de anticoagulant.

Fluoxetinã Potenøarea efectului anticoagulant; Apariøia efectului: întârziatã.
risc crescut de apariøie a hemoragiilor Monitorizarea PT/INR pe timpul 

tratamentului cu fluoxetinã.

Glucagon Potenøarea efectului anticoagulant Risc crescut de apariøie a hemoragiilor la 
administrare de glucagon în doze mai 
mari de 25mg mai mult de 2 zile; se 
impune monitorizarea PT şi ajustarea 
dozei de anticoagulant.

Hormoni tiroidieni şi antitiroidieni Potenøarea efectului anticoagulant; Necesitatea reducerii dozei de
risc de apariøie a hemoragiilor anticoagulant pentru evitarea 

hipoprotrombinemiei şi a sângerãrilor.

Statine Potenøarea efectului anticoagulant; risc de Reducerea dozei de anticoagulant.
apariøie a hemoragiilor

Metronidazol Potenøare marcatã a efectului anticoagulant; Se impune reducerea dozei de anticoagulant 
risc crescut de apariøie a hemoragiilor pânã la jumãtate.

Miconazol Potenøare marcatã a efectului anticoagulant la S-a observat o creştere a INR la utilizare de 
administrare oralã de miconazol; risc de miconazol capsule vaginale şi cremã.
apariøie a hemoragiilor

Omeprazol Uşoarã creştere a TP cu apariøia hemoragiilor Deşi omeprazolul administrat în doze 
normale provoacã modificãri uşoare ale 
rãspunsului la terapia anticoagulantã, se 
recomandã o monitorizare mai atentã la 
începerea terapiei cu omeprazol.

Paracetamol Creşterea TP cu riscul apariøiei hemoragiilor; Administrarea regulatã de doze crescute de 
creşterea incidenøei de hemoragii gastrice paracetamol (peste 2500mg pe sãptãmânã) 

duce la creşterea valorilor INR;
Apariøia efectelor: întârziatã (1-2 sãptãmâni);
Se impune ajustarea dozelor de anticoagulant 
sau retragerea paracetamolului.

Rifampicinã Scãdere marcatã a efectului anticoagulant la Doza de anticoagulant trebuie crescutã (de 2
5-7 zile de la introducerea rifampicinei în terapie pânã la 3 ori).

Steroizi anabolizanøi Potenøarea efectului anticoagulant; Apariøia efectelor la 2-3 zile de la asociere.
apariøia hemoragiilor

Sulfonamide (sulfametoxazol-/trimetoprim) Potenøarea efectului anticoagulant; Se impune reducerea dozei de anticoagulant.
risc de apariøie a hemoragiilor

Tamoxifen Potenøarea marcatã a efectului anticoagulant Reducerea dozelor de anticoagulant (pânã la 
jumãtate) pentru a evita apariøia hemoragiilor.
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AC Drd. Camelia Bucşa

Interacøiunea unor medicamente cu 
usturoiul (Allium sativum L.) şi 
suplimentele alimentare pe bazã de 
usturoi

Este recunoscut faptul cã, în ultimii ani, tot mai 
muløi pacienøi apeleazã la medicina naturistã. Un 
studiu desfãşurat în Statele Unite ale Americii, pe o 
perioadã de opt ani, a evidenøiat faptul cã 18% 
dintre aduløii chestionaøi îşi administrau produse 
naturiste concomitent cu medicamentele prescrise 
de cãtre medic. Conform unui studiu australian, 
estimãrile privind utilizarea concomitentã a 
medicinei complementare şi alternative cu 
medicina alopatã au fost de 39% în rândul 
pacienøilor care apeleazã la medicina chinezã [1].
Suplimentele alimentare pe bazã de usturoi (Allium 
sativum L.), reprezentate de cele mai multe ori de 
capsulele cu extract uleios de usturoi, se numãrã 

printre produsele naturiste cel mai frecvent 
cumpãrate de cãtre pacienøi, îndeosebi datoritã 
utilizãrii lor în tratamentul hipercolesterolemiei. 
Totodatã, le sunt recunoscute numeroase alte 
activitãøi biologice:
• activitate antimicrobianã: antiparazitarã, 
antifungicã, antibacterianã, antiviralã;
• activitate antioxidantã;
• activitãøi anticarcinogenice şi antimutagenice;
• efecte legate de afecøiuni cardiovasculare: efect 
antihipertensiv, efect de prevenire a 
hiperglicemiei, efect antiagregant plachetar;
• activitate imunomodulatoare [2]. 

Compuşii bioactivi majori din usturoi sunt 
cei pe bazã de sulf - aliina, allicina, diallil disulfidul, 
diallil sulfidul, S-alil-cisteina, precum şi saponinele 
[3]. 

O serie de cercetãri indicã faptul cã 
usturoiul poate potenøa efectul anticoagulantelor 
de tipul warfarinei, dar şi al aspirinei, existând risc 
de hemoragie. Astfel, s-au raportat cazurile a doi 
pacienøi care au prezentat niveluri crescute de INR 
(Raport Normalizat Internaøional, reprezentând un 
test standardizat de mãsurare al rãspunsului 
pacientului la tratamentul cu anticoagulante orale), 
ca urmare a utilizãrii concomitente a usturoiului şi 
warfarinei. Studii in vitro au demonstrat cã uleiul 
de usturoi inhibã agregarea plachetarã indusã de o 
serie de agenøi de agregare, dar rezultatele 
studiilor clinice care evalueazã efectul usturoiului 
asupra funcøiei plachetare sunt contradictorii. Un 
studiu dublu-orb, placebo-controlat, efectuat pe 14 
bãrbaøi, a evidenøiat faptul cã usturoiul nu are un 
efect semnificativ asupra agregãrii plachetare. În 
cazul altor cercetãri, ingestia constantã a unor 
cantitãøi mari de usturoi a inhibat agregarea 
plachetarã, iar consumul uleiului esenøial de 
usturoi a produs inhibarea agregãrii plachetare la 
şase aduløi sãnãtoşi. Prin urmare, pacienøii aflaøi 
sub terapie cu anticoagulante, în special warfarinã, 
trebuie avertizaøi cu privire la posibilul risc de 
hemoragie în cazul consumului concomitent de 
usturoi sau al administrãrii concomitente a unui 
supliment pe bazã de usturoi [4]. 

Numeroase studii desfãşurate au încercat 
sã elucideze mecanismele care stau la baza 
interacøiunii usturoiului cu medicamentele. 
Rezultatele unui experiment in vitro, utilizând 
extracte de Allium sativum la o concentraøie de 25 
mg/ml, au evidenøiat proprietãøi de inhibare a 
enzimei CYP3A4. În cadrul aceluiaşi studiu, testul 
ATP-azei a arãtat cã extractele de usturoi inhibã 
activitatea glicoproteinei P [5]. 

Un alt mecanism cunoscut are la bazã 
efectul de stimulare exercitat de diallil disulfid 
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Barbiturice Scãderea efectului anticoagulant Necesitã creşterea dozei de 
anticoagulant cu 30-60% pentru 
atingerea efectului anticoagulant. 

Carbamazepinã Scãderea efectului anticoagulant Doza de anticoagulant trebuie dublatã.

Chinolone antibacteriene Efecte rare însã imprevizibile de Monitorizarea efectelor terapiei 
potenøare cu apariøia hemoragiilor anticoagulante la introducerea în terapie 

a ciprofloxacinei, levofloxacinei, 
norfloxacinei, ofloxacinei, acidului 
nalidixic.

Clopidogrel Potenøarea efectului anticoagulant Se recomandã evitarea utilizãrii
cu risc crescut de sângerare simultane;

În cazul în care raportul beneficiu-risc 
este pozitiv, se recomandã 
monitorizarea atentã a PT/INR.

Contraceptive orale Potenøarea efectului anticoagulant în Evitarea administrãrii contraceptivelor 
cazul acenocumarolului; orale dacã este posibil sau o uşoarã 
severitate moderatã ajustare a dozelor de anticoagulant.

Fibraøi  (bezafibrat, fenofibratl) Potenøarea efectului anticoagulant; Se impune reducerea dozei de 
risc de apariøie a hemoragiilor anticoagulant şi monitorizarea TP şi INR. 

Fluconazol Potenøarea efectului anticoagulant; Apariøia efectului: întârziatã.
risc crescut de apariøie a hemoragiilor Monitorizarea atentã a PT /INR cu 

eventuala retragere a fluconazolului sau 
cu ajustarea dozelor de anticoagulant.

Fluoxetinã Potenøarea efectului anticoagulant; Apariøia efectului: întârziatã.
risc crescut de apariøie a hemoragiilor Monitorizarea PT/INR pe timpul 

tratamentului cu fluoxetinã.

Glucagon Potenøarea efectului anticoagulant Risc crescut de apariøie a hemoragiilor la 
administrare de glucagon în doze mai 
mari de 25mg mai mult de 2 zile; se 
impune monitorizarea PT şi ajustarea 
dozei de anticoagulant.

Hormoni tiroidieni şi antitiroidieni Potenøarea efectului anticoagulant; Necesitatea reducerii dozei de
risc de apariøie a hemoragiilor anticoagulant pentru evitarea 

hipoprotrombinemiei şi a sângerãrilor.

Statine Potenøarea efectului anticoagulant; risc de Reducerea dozei de anticoagulant.
apariøie a hemoragiilor

Metronidazol Potenøare marcatã a efectului anticoagulant; Se impune reducerea dozei de anticoagulant 
risc crescut de apariøie a hemoragiilor pânã la jumãtate.

Miconazol Potenøare marcatã a efectului anticoagulant la S-a observat o creştere a INR la utilizare de 
administrare oralã de miconazol; risc de miconazol capsule vaginale şi cremã.
apariøie a hemoragiilor

Omeprazol Uşoarã creştere a TP cu apariøia hemoragiilor Deşi omeprazolul administrat în doze 
normale provoacã modificãri uşoare ale 
rãspunsului la terapia anticoagulantã, se 
recomandã o monitorizare mai atentã la 
începerea terapiei cu omeprazol.

Paracetamol Creşterea TP cu riscul apariøiei hemoragiilor; Administrarea regulatã de doze crescute de 
creşterea incidenøei de hemoragii gastrice paracetamol (peste 2500mg pe sãptãmânã) 

duce la creşterea valorilor INR;
Apariøia efectelor: întârziatã (1-2 sãptãmâni);
Se impune ajustarea dozelor de anticoagulant 
sau retragerea paracetamolului.

Rifampicinã Scãdere marcatã a efectului anticoagulant la Doza de anticoagulant trebuie crescutã (de 2
5-7 zile de la introducerea rifampicinei în terapie pânã la 3 ori).

Steroizi anabolizanøi Potenøarea efectului anticoagulant; Apariøia efectelor la 2-3 zile de la asociere.
apariøia hemoragiilor

Sulfonamide (sulfametoxazol-/trimetoprim) Potenøarea efectului anticoagulant; Se impune reducerea dozei de anticoagulant.
risc de apariøie a hemoragiilor

Tamoxifen Potenøarea marcatã a efectului anticoagulant Reducerea dozelor de anticoagulant (pânã la 
jumãtate) pentru a evita apariøia hemoragiilor.
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Interacøiunea unor medicamente cu 
usturoiul (Allium sativum L.) şi 
suplimentele alimentare pe bazã de 
usturoi

Este recunoscut faptul cã, în ultimii ani, tot mai 
muløi pacienøi apeleazã la medicina naturistã. Un 
studiu desfãşurat în Statele Unite ale Americii, pe o 
perioadã de opt ani, a evidenøiat faptul cã 18% 
dintre aduløii chestionaøi îşi administrau produse 
naturiste concomitent cu medicamentele prescrise 
de cãtre medic. Conform unui studiu australian, 
estimãrile privind utilizarea concomitentã a 
medicinei complementare şi alternative cu 
medicina alopatã au fost de 39% în rândul 
pacienøilor care apeleazã la medicina chinezã [1].
Suplimentele alimentare pe bazã de usturoi (Allium 
sativum L.), reprezentate de cele mai multe ori de 
capsulele cu extract uleios de usturoi, se numãrã 

printre produsele naturiste cel mai frecvent 
cumpãrate de cãtre pacienøi, îndeosebi datoritã 
utilizãrii lor în tratamentul hipercolesterolemiei. 
Totodatã, le sunt recunoscute numeroase alte 
activitãøi biologice:
• activitate antimicrobianã: antiparazitarã, 
antifungicã, antibacterianã, antiviralã;
• activitate antioxidantã;
• activitãøi anticarcinogenice şi antimutagenice;
• efecte legate de afecøiuni cardiovasculare: efect 
antihipertensiv, efect de prevenire a 
hiperglicemiei, efect antiagregant plachetar;
• activitate imunomodulatoare [2]. 

Compuşii bioactivi majori din usturoi sunt 
cei pe bazã de sulf - aliina, allicina, diallil disulfidul, 
diallil sulfidul, S-alil-cisteina, precum şi saponinele 
[3]. 

O serie de cercetãri indicã faptul cã 
usturoiul poate potenøa efectul anticoagulantelor 
de tipul warfarinei, dar şi al aspirinei, existând risc 
de hemoragie. Astfel, s-au raportat cazurile a doi 
pacienøi care au prezentat niveluri crescute de INR 
(Raport Normalizat Internaøional, reprezentând un 
test standardizat de mãsurare al rãspunsului 
pacientului la tratamentul cu anticoagulante orale), 
ca urmare a utilizãrii concomitente a usturoiului şi 
warfarinei. Studii in vitro au demonstrat cã uleiul 
de usturoi inhibã agregarea plachetarã indusã de o 
serie de agenøi de agregare, dar rezultatele 
studiilor clinice care evalueazã efectul usturoiului 
asupra funcøiei plachetare sunt contradictorii. Un 
studiu dublu-orb, placebo-controlat, efectuat pe 14 
bãrbaøi, a evidenøiat faptul cã usturoiul nu are un 
efect semnificativ asupra agregãrii plachetare. În 
cazul altor cercetãri, ingestia constantã a unor 
cantitãøi mari de usturoi a inhibat agregarea 
plachetarã, iar consumul uleiului esenøial de 
usturoi a produs inhibarea agregãrii plachetare la 
şase aduløi sãnãtoşi. Prin urmare, pacienøii aflaøi 
sub terapie cu anticoagulante, în special warfarinã, 
trebuie avertizaøi cu privire la posibilul risc de 
hemoragie în cazul consumului concomitent de 
usturoi sau al administrãrii concomitente a unui 
supliment pe bazã de usturoi [4]. 

Numeroase studii desfãşurate au încercat 
sã elucideze mecanismele care stau la baza 
interacøiunii usturoiului cu medicamentele. 
Rezultatele unui experiment in vitro, utilizând 
extracte de Allium sativum la o concentraøie de 25 
mg/ml, au evidenøiat proprietãøi de inhibare a 
enzimei CYP3A4. În cadrul aceluiaşi studiu, testul 
ATP-azei a arãtat cã extractele de usturoi inhibã 
activitatea glicoproteinei P [5]. 

Un alt mecanism cunoscut are la bazã 
efectul de stimulare exercitat de diallil disulfid 
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asupra enzimelor de faza a II-a, la nivelul tractului 
intestinal. O cercetare in vivo pe şobolani a indicat 
proprietãøi de inducøie a activitãøii enzimelor 
chinon-reductazã şi glutation S-transferazã. Ambele 
enzime sunt considerate chemoprotectoare faøã de 
carcinogeni chimici, dar în special glutation 
S-transferaza dezactiveazã medicamente 
antitumorale [3].

În cadrul unui studiu randomizat, efectuat 
pe 12 voluntari sãnãtoşi, acestora li s-au administrat 
500 mg extract uleios de usturoi, de trei ori pe zi, 
timp de 28 de zile, precum şi doze unice de 
cafeinã 100 mg, midazolam 8 mg, clorzoxazonã 
500 mg şi debrisoquinã 5 mg, ca medicamente-test 
pentru evaluarea activitãøii enzimelor CYP1A2, 
CYP3A4, CYP2E1 şi CYP2D6. Uleiul de usturoi a 
scãzut cu 39% raportul seric 6hidroxiclorzoxazonã/ 
clorzoxazonã, sugerând astfel inhibarea CYP2E1. 
Acest studiu clinic a fost repetat ulterior, tot pe 
voluntari sãnãtoşi, cu vârsta cuprinsã între 60 şi 76 
ani, cãrora li s-au administrat aceleaşi 
medicamente-test înainte şi dupã administrarea 
suplimentului cu ulei de usturoi, de trei ori pe zi, 
timp de 28 de zile. Şi în acest caz, rezultatele au 
indicat o scãdere importantã a raportului 
6-hidroxiclorzoxazonã/clorzoxazonã (cu 22%), fãrã 
o influenøã semnificativã asupra parametrilor 
farmacocinetici ai midazolamului, cafeinei şi 
debrisoquinei [6].

Într-un studiu desfãşurat pe 10 voluntari 
sãnãtoşi, subiecøilor li s-a administrat câte un 
comprimat pe bazã de usturoi (conøinând 4,64 mg 
allicinã şi 11,2 mg aliinã), de douã ori pe zi, timp 
de 21 de zile, împreunã cu o dozã de 1200 mg de 
saquinavir (antiretroviral utilizat în terapia HIV şi 
substrat al glicoproteinei P şi al CYP3A4), de trei ori 
pe zi, în ultimele 3 zile de administrare a 
suplimentului pe bazã de usturoi. Dupã o perioadã 
de 10 zile, în care preparatul cu usturoi nu s-a 
administrat, s-a administrat din nou saquinavir, 
timp de 3 zile, în aceeaşi dozã. Rezultatele au 
indicat faptul cã în prima fazã a experimentului, 
suplimentul alimentar pe bazã de usturoi a afectat 
farmacocinetica saquinavirului, prin scãderea 
concentraøiei plasmatice maxime cu 54% (de la 
1190 la 542 mg/ml). Dupã perioada în care 
suplimentul cu usturoi nu s-a administrat, Cmax a 
saquinavirului a revenit la 61% din valoarea iniøialã 
[7].

Luând în considerare cercetãrile prezentate 
anterior, pânã la obøinerea unor informaøii mai 
exacte, este recomandabil ca pacienøii care 
urmeazã tratamente cu medicamente substrat ale 
CYP2E1, CYP3A4 şi glicoproteinei P sã fie consiliaøi 
sã evite administrarea concomitentã a 

suplimentelor alimentare pe bazã de usturoi, 
respectiv sã evite ingestia unor cantitãøi mari de 
usturoi. De asemenea, având în vedere efectele 
antihipertensive şi de prevenire ale hiperglicemiei 
pe care usturoiul le posedã, aceeaşi recomandare 
trebuie fãcutã şi pacienøilor care urmeazã o terapie 
antihipertensivã sau antidiabeticã. 
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Atenøionãri

Food and Drug Administration 
adaugã noi medicamente pe lista de 
supraveghere

Food and Drug Administration (FDA) adaugã noi 
medicamente pe lista medicamentelor aflate sub 
monitorizare, din cauza unor posibile riscuri 
serioase sau noilor informaøii de siguranøã 
identificate prin intermediul Sistemului de 
Raportare Spontanã a Evenimentelor Adverse 
(Adverse Event Reporting System - AERS) din 
cadrul agenøiei.

Lista trimestrialã conøine nouã medicamente, 
monitorizate pentru a identifica dacã sunt 
relaøionate cu riscurile posibile raportate prin AERS 
în perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010. 
Dacã dupã evaluarea suplimentarã, FDA determinã 
o asociere între medicament şi risc, vor fi puse în 
aplicare mãsuri precum modificarea prospectului, 
dezvoltarea unei Strategii de Evaluare şi Diminuare 
a Riscului (Risk Evaluation and Mitigation Strategy 

Tabel I. Lista medicamentelor aflate sub supravegherea FDA.

Clorhidrat de dronedaronã (Multaq, Sanofi-Aventis) Insuficienøã hepaticã

Produse cu fenofibrat Scãdere paradoxalã a HDL-colesterolului

Golimumab (Simponi, Centocor Ortho Biotech) Reacøii de hipersensibilitate şi anafilaxie

Clorhidrat de oxicodonã – tablete cu eliberare controlatã Sufocare şi obstrucøie gastrointestinalã
(Oxycontin, formulare nouã, Purdue Pharma)

Clorhidrat de sevelamer (Renagel, Genzyme) Sufocare (obstrucøie esofagianã)

Farm. Rezident Irina Cazacu

DCI (Denumire comercialã, Producãtor) Riscuri potenøiale

(REMS)) sau colectarea de informaøii adiøionale 
privind riscul asociat. Prezenøa unui medicament în 
aceastã listã nu certificã existenøa riscului, de 
aceea medicii nu trebuie sã înceteze prescierea 
acestor medicamente şi nici pacienøii nu trebuie sã 
înceteze administrarea acestora.
Medicamentele prezentate în tabel 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 
supraveghere, puteøi accesa site-ul oficial FDA la 
adresa: 

http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceCompliance
RegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDru
gEffects/ucm249657.htm
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asupra enzimelor de faza a II-a, la nivelul tractului 
intestinal. O cercetare in vivo pe şobolani a indicat 
proprietãøi de inducøie a activitãøii enzimelor 
chinon-reductazã şi glutation S-transferazã. Ambele 
enzime sunt considerate chemoprotectoare faøã de 
carcinogeni chimici, dar în special glutation 
S-transferaza dezactiveazã medicamente 
antitumorale [3].

În cadrul unui studiu randomizat, efectuat 
pe 12 voluntari sãnãtoşi, acestora li s-au administrat 
500 mg extract uleios de usturoi, de trei ori pe zi, 
timp de 28 de zile, precum şi doze unice de 
cafeinã 100 mg, midazolam 8 mg, clorzoxazonã 
500 mg şi debrisoquinã 5 mg, ca medicamente-test 
pentru evaluarea activitãøii enzimelor CYP1A2, 
CYP3A4, CYP2E1 şi CYP2D6. Uleiul de usturoi a 
scãzut cu 39% raportul seric 6hidroxiclorzoxazonã/ 
clorzoxazonã, sugerând astfel inhibarea CYP2E1. 
Acest studiu clinic a fost repetat ulterior, tot pe 
voluntari sãnãtoşi, cu vârsta cuprinsã între 60 şi 76 
ani, cãrora li s-au administrat aceleaşi 
medicamente-test înainte şi dupã administrarea 
suplimentului cu ulei de usturoi, de trei ori pe zi, 
timp de 28 de zile. Şi în acest caz, rezultatele au 
indicat o scãdere importantã a raportului 
6-hidroxiclorzoxazonã/clorzoxazonã (cu 22%), fãrã 
o influenøã semnificativã asupra parametrilor 
farmacocinetici ai midazolamului, cafeinei şi 
debrisoquinei [6].

Într-un studiu desfãşurat pe 10 voluntari 
sãnãtoşi, subiecøilor li s-a administrat câte un 
comprimat pe bazã de usturoi (conøinând 4,64 mg 
allicinã şi 11,2 mg aliinã), de douã ori pe zi, timp 
de 21 de zile, împreunã cu o dozã de 1200 mg de 
saquinavir (antiretroviral utilizat în terapia HIV şi 
substrat al glicoproteinei P şi al CYP3A4), de trei ori 
pe zi, în ultimele 3 zile de administrare a 
suplimentului pe bazã de usturoi. Dupã o perioadã 
de 10 zile, în care preparatul cu usturoi nu s-a 
administrat, s-a administrat din nou saquinavir, 
timp de 3 zile, în aceeaşi dozã. Rezultatele au 
indicat faptul cã în prima fazã a experimentului, 
suplimentul alimentar pe bazã de usturoi a afectat 
farmacocinetica saquinavirului, prin scãderea 
concentraøiei plasmatice maxime cu 54% (de la 
1190 la 542 mg/ml). Dupã perioada în care 
suplimentul cu usturoi nu s-a administrat, Cmax a 
saquinavirului a revenit la 61% din valoarea iniøialã 
[7].

Luând în considerare cercetãrile prezentate 
anterior, pânã la obøinerea unor informaøii mai 
exacte, este recomandabil ca pacienøii care 
urmeazã tratamente cu medicamente substrat ale 
CYP2E1, CYP3A4 şi glicoproteinei P sã fie consiliaøi 
sã evite administrarea concomitentã a 

suplimentelor alimentare pe bazã de usturoi, 
respectiv sã evite ingestia unor cantitãøi mari de 
usturoi. De asemenea, având în vedere efectele 
antihipertensive şi de prevenire ale hiperglicemiei 
pe care usturoiul le posedã, aceeaşi recomandare 
trebuie fãcutã şi pacienøilor care urmeazã o terapie 
antihipertensivã sau antidiabeticã. 
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o asociere între medicament şi risc, vor fi puse în 
aplicare mãsuri precum modificarea prospectului, 
dezvoltarea unei Strategii de Evaluare şi Diminuare 
a Riscului (Risk Evaluation and Mitigation Strategy 

Tabel I. Lista medicamentelor aflate sub supravegherea FDA.

Clorhidrat de dronedaronã (Multaq, Sanofi-Aventis) Insuficienøã hepaticã

Produse cu fenofibrat Scãdere paradoxalã a HDL-colesterolului

Golimumab (Simponi, Centocor Ortho Biotech) Reacøii de hipersensibilitate şi anafilaxie
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Agenøia Europeanã a Medicamentului 
suspendã medicamentele cu 
administrare oralã ce conøin 
buflomedil

Agenøia Europeanã a Medicamentului (European 
Medicines Agency = EMA) suspendã formele 
farmaceutice cu administrare oralã care conøin 
buflomedil, în urma recomandãrilor  Comitetului 
pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for 
Medicinal Products for Human Use, CHMP) din 
cadrul agenøiei. Beneficiile acestor medicamente 
nu depãşesc riscurile asupra pacienøilor. Formele 
farmaceutice injectabile sunt în curs de evaluare 
de cãtre CHMP, urmând a fi formulatã o opinie şi în 
privinøa acestora la sfârşitul procesului de evaluare.

Buflomedilul este utilizat la pacienøii cu boalã 
arterialã ocluzivã perifericã de stadiul II, fiind un 
agent vasoactiv ce creşte fluxul sanguin periferic. 

CHMP, în urma examinãrii datelor existente privind 
utilizarea buflomedilului, a constatat existenøa 
unor riscuri potenøiale neurologice (convulsii, 
status epilepticus) şi cardiace (accelerarea ritmului 
cardiac, infarct miocardic) grave la pacienøii cãrora 
li se administreazã forma oralã a medicamentului, 
riscuri prezente în special în caz de supradozare 
accidentalã sau intenøionatã a medicamentului şi 
în cazul utilizãrii fãrã ajustarea dozelor la pacienøii 
cu afectare renalã. Chiar dacã în unele state ale 
Uniunii Europene s-au luat mãsuri de reducere a 
riscurilor, a continuat raportarea reacøiilor adverse 
grave. De aceea, CHMP a concluzionat cã 
beneficiile administrãrii formelor farmaceutice cu 
buflomedil pe cale oralã nu depãşesc riscurile şi 
recomandã suspendarea acestor medicamente în 
Uniunea Europeanã.

Recomandãri pentru medici prescriptori:
• Întreruperea prescrierii formelor farmaceutice 
orale cu buflomedil;
• Scãderea riscului de apariøie a bolii arteriale 
ocluzive periferice prin managementul corect al 
unor boli precum diabetul zaharat şi 
hipertensiunea arterialã.

Farm. Rezident Irina Cazacu

Specialitãøile care conøin 
antihistaminice H1 de generaøie 1 şi 
fenspiridã sunt contraindicate copiilor 
mai mici de 2 ani
 
Reevaluarea de cãtre AFSSAPS (Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) a 
medicamentelor indicate în tratamentul tusei şi 
afecøiunilor bronşice la copiii mai mici de doi ani a 
condus la contraindicarea specialitãøilor mucolitice 
(acetilcisteinã, carbocisteinã), mucofluidificantelor 
(benzoat de megluminã) şi a helicidinei la copiii 
mai mici de doi ani. Continuarea acestei reevaluãri 
a determinat AFSSAPS sã decidã contraindicarea 
specialitãøilor cu antihistaminice H1 de primã 
generaøie cum ar fi fenotiazinele (prometazina, 
alimemazina şi oxomemazina), clorfeniramina, 
precum şi fenspirida, utilizate în tratamentul tusei. 

Analiza datelor de eficacitate şi de 
farmacovigilenøã a pus în evidenøã faptul cã, pe de 
o parte aceste medicamente nu au demonstrat o 
eficacitate acceptabilã, iar pe de altã parte, faptul 
cã au fost asociate cu complicaøii neuropsihice 
(convulsii, agitaøie) şi deprimare respiratorie în 
cazul utilizãrii la copiii mai mici de doi ani. 
AFSSAPS scoate în evidenøã importanøa descurajãrii 
automedicaøiei şi încurajeazã medicii sã 
reaminteascã pãrinøilor sã nu utilizeze astfel de 
medicamente la copiii mai mici de doi ani doar 
pentru cã le au în casã, deoarece modul de 
utilizare a medicamentelor diferã în funcøie de 
vârstã.

Pentru a veni în sprijinul medicilor prescriptori, 
AFSSAPS a pregãtit un material informativ asupra 
modalitãøilor de tratament ale tusei acute la copiii 
mai mici de doi ani, material care poate fi 
descãrcat de la urmãtoarea adresã: 
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/
original/application/ecf657dfe8941419fcb04a73
3964f792.pdf

Pentru informaøii suplimentare vã rugãm sã accesaøi pagina 
web a AFSSAPS: http://www.afssaps.fr/ 

Farm. Drd. Cristina Pop

Evaluarea riscului de cancer de vezicã 
asociat cu administrarea cronicã a 
Pioglitazonei

Pioglitazona este un antidiabetic oral din clasa 
agoniştilor selectivi pe receptorul nuclear PPAR-
Gamma (receptor gamma activator al proliferãrii 
peroxizomale). Printre efectele mediate de acest 
mecanism se pot enumera: 
• scãderea rezistenøei la insulinã în øesutul adipos, 
muşchi striaøi, ficat;
• creşterea transportului glucozei în muşchi şi 
øesutul adipos, prin creşterea sintezei şi translocãrii 
de forme specifice ale proteinelor transportoare 
ale glucozei;
• activarea genelor care regleazã metabolismul 
acizilor graşi liberi în øesuturile periferice.

Pioglitazona este un antidiabetic oral de rezervã, 
ce poate fi indicat în caz de eşec sau intoleranøã la 
metformin, sau poate fi asociat terapiei cu 
metformin sau cu derivaøi de sulfoniluree, când 
monoterapia nu conduce la rezultate 
satisfãcãtoare. Pioglitazona se poate asocia şi cu 
insulina. 

Pioglitazona a fost autorizatã prin procedurã 
europeanã centralizatã în anul 2000. Pe piaøa din 
România sunt autorizate momentan specialitãøile: 
Actos®, Glustin® (pioglitazonã), Competact® , 
Glubrava®  (asociere fixã pioglitazonã şi 
metformin)  şi Tandemact®  (asociere fixã 
pioglitazonã şi glimepirid). 

În vederea investigãrii semnalelor referitoare la un 
posibil risc de cancer vezical asociat administrãrii 
pioglitazonei, în luna martie 2011, Comitetul EMA 
(European Medicines Agency) pentru Medicamente 
de Uz Uman (Committee for Medicinal Products for 
Human Use=CHMP) a declanşat o evaluare la nivel 
european a medicamentelor care conøin acestã 
substanøã medicamentoasã [1]. 

Agenøia Francezã a Medicamentului, în colaborare 
cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate din Franøa (Caisse 
National d’Assurance Maladie) a lansat în aprilie 
2011 un studiu retrospectiv, de tip cohortã, care 
urmãreşte pacienøii diabetici sub tratament cu 
antidiabetice orale [2]. Este cel mai vast studiu 
realizat pe acest subiect. Obiectivul principal este 
de a preciza dacã la aceşti pacienøi existã o 
legãturã între expunerea la pioglitazonã şi riscul 
crescut de cancer vezical. În studiu a fost inclus un 
lot de 1.491.060 pacienøi diabetici, cu vârste 

cuprinse între 40 şi 79 de ani, cãrora li s-au 
administrat antidiabetice orale în perioada 2006-
2009 [3]. Dintre aceştia, 155.535 au fost trataøi cu 
pioglitazonã. Concluziile acestui studiu aratã o 
creştere a riscului apariøiei cancerului vezical dupã 
utilizarea cronicã a pioglitazonei. Aceastã creştere 
prezintã o relaøie dozã-efect, fiind direct 
proporøionalã cu doza zilnicã utilizatã şi cu durata 
de utilizare [3]. 

În baza rezultatelor acestui studiu, în data de 9 
iunie 2011, autoritãøile sanitare franceze au decis 
retragerea de la comercializare a tuturor 
produselor care conøin pioglitazonã, considerând 
cã balanøa beneficiu-risc înclinã în defavoarea 
menøinerii pe piaøã a acesteia [4]. 

Cu prilejul întrunirii sale din 20-24 iunie 2011, CHMP 
a discutat rezultatele studiului retrospectiv de tip 
cohortã referitor la asocierea tratamentului cu 
pioglitazonã cu apariøia cancerului de vezicã 
urinarã, desfãşurat în Franta şi impactul potenøial al 
studiului asupra utilizãrii acestor medicamente pe 
teritoriul întregii Uniuni Europene. Comitetul a 
considerat cã studiul francez a întãrit semnalul 
unui risc uşor crescut de cancer de vezicã urinarã. 
Totuşi, Comitetul a considerat cã studiul a 
prezentat câteva limitãri metodologice, care 
limiteazã puterea evidenøei furnizate de aceste 
date epidemiologice. Aceste date vor trebui 
evaluate în contextul informaøiilor globale 
disponibile [5,6]. 

În prezent, în vederea evaluãrii raportului 
beneficiu/risc al acestei substanøe, CHMP 
analizeazã toate datele relevante publicate, inclusiv 
pe cele din studiile farmacoepidemiologice, datele 
non-clinice şi clinice precum şi rapoartele post-
autorizare, în care sunt semnalate cazuri de cancer 
vezical. De asemenea, se va lua în considerare şi 
opinia formulatã de Grupul de Consultanøã 
Stiinøificã pentru Diabet/Endocrinologie cu privire 
la rolul pioglitazonei în tratamentul diabetului [6].

Comitetul a convenit cã, în acest stadiu, existã încã 
numeroase aspecte care trebuie soluøionate înainte 
de a putea face recomandãri asupra utilizãrii 
viitoare a acestor medicamente. Opinia finalã  
privind raportul beneficiu/risc în cazul utilizãrii 
pioglitazonei va fi formulatã de cãtre comitet la 
sfârsitul lunii iulie 2011 [6].  
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Agenøia Europeanã a Medicamentului 
suspendã medicamentele cu 
administrare oralã ce conøin 
buflomedil

Agenøia Europeanã a Medicamentului (European 
Medicines Agency = EMA) suspendã formele 
farmaceutice cu administrare oralã care conøin 
buflomedil, în urma recomandãrilor  Comitetului 
pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for 
Medicinal Products for Human Use, CHMP) din 
cadrul agenøiei. Beneficiile acestor medicamente 
nu depãşesc riscurile asupra pacienøilor. Formele 
farmaceutice injectabile sunt în curs de evaluare 
de cãtre CHMP, urmând a fi formulatã o opinie şi în 
privinøa acestora la sfârşitul procesului de evaluare.

Buflomedilul este utilizat la pacienøii cu boalã 
arterialã ocluzivã perifericã de stadiul II, fiind un 
agent vasoactiv ce creşte fluxul sanguin periferic. 

CHMP, în urma examinãrii datelor existente privind 
utilizarea buflomedilului, a constatat existenøa 
unor riscuri potenøiale neurologice (convulsii, 
status epilepticus) şi cardiace (accelerarea ritmului 
cardiac, infarct miocardic) grave la pacienøii cãrora 
li se administreazã forma oralã a medicamentului, 
riscuri prezente în special în caz de supradozare 
accidentalã sau intenøionatã a medicamentului şi 
în cazul utilizãrii fãrã ajustarea dozelor la pacienøii 
cu afectare renalã. Chiar dacã în unele state ale 
Uniunii Europene s-au luat mãsuri de reducere a 
riscurilor, a continuat raportarea reacøiilor adverse 
grave. De aceea, CHMP a concluzionat cã 
beneficiile administrãrii formelor farmaceutice cu 
buflomedil pe cale oralã nu depãşesc riscurile şi 
recomandã suspendarea acestor medicamente în 
Uniunea Europeanã.

Recomandãri pentru medici prescriptori:
• Întreruperea prescrierii formelor farmaceutice 
orale cu buflomedil;
• Scãderea riscului de apariøie a bolii arteriale 
ocluzive periferice prin managementul corect al 
unor boli precum diabetul zaharat şi 
hipertensiunea arterialã.

Farm. Rezident Irina Cazacu

Specialitãøile care conøin 
antihistaminice H1 de generaøie 1 şi 
fenspiridã sunt contraindicate copiilor 
mai mici de 2 ani
 
Reevaluarea de cãtre AFSSAPS (Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) a 
medicamentelor indicate în tratamentul tusei şi 
afecøiunilor bronşice la copiii mai mici de doi ani a 
condus la contraindicarea specialitãøilor mucolitice 
(acetilcisteinã, carbocisteinã), mucofluidificantelor 
(benzoat de megluminã) şi a helicidinei la copiii 
mai mici de doi ani. Continuarea acestei reevaluãri 
a determinat AFSSAPS sã decidã contraindicarea 
specialitãøilor cu antihistaminice H1 de primã 
generaøie cum ar fi fenotiazinele (prometazina, 
alimemazina şi oxomemazina), clorfeniramina, 
precum şi fenspirida, utilizate în tratamentul tusei. 

Analiza datelor de eficacitate şi de 
farmacovigilenøã a pus în evidenøã faptul cã, pe de 
o parte aceste medicamente nu au demonstrat o 
eficacitate acceptabilã, iar pe de altã parte, faptul 
cã au fost asociate cu complicaøii neuropsihice 
(convulsii, agitaøie) şi deprimare respiratorie în 
cazul utilizãrii la copiii mai mici de doi ani. 
AFSSAPS scoate în evidenøã importanøa descurajãrii 
automedicaøiei şi încurajeazã medicii sã 
reaminteascã pãrinøilor sã nu utilizeze astfel de 
medicamente la copiii mai mici de doi ani doar 
pentru cã le au în casã, deoarece modul de 
utilizare a medicamentelor diferã în funcøie de 
vârstã.

Pentru a veni în sprijinul medicilor prescriptori, 
AFSSAPS a pregãtit un material informativ asupra 
modalitãøilor de tratament ale tusei acute la copiii 
mai mici de doi ani, material care poate fi 
descãrcat de la urmãtoarea adresã: 
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/
original/application/ecf657dfe8941419fcb04a73
3964f792.pdf

Pentru informaøii suplimentare vã rugãm sã accesaøi pagina 
web a AFSSAPS: http://www.afssaps.fr/ 

Farm. Drd. Cristina Pop

Evaluarea riscului de cancer de vezicã 
asociat cu administrarea cronicã a 
Pioglitazonei

Pioglitazona este un antidiabetic oral din clasa 
agoniştilor selectivi pe receptorul nuclear PPAR-
Gamma (receptor gamma activator al proliferãrii 
peroxizomale). Printre efectele mediate de acest 
mecanism se pot enumera: 
• scãderea rezistenøei la insulinã în øesutul adipos, 
muşchi striaøi, ficat;
• creşterea transportului glucozei în muşchi şi 
øesutul adipos, prin creşterea sintezei şi translocãrii 
de forme specifice ale proteinelor transportoare 
ale glucozei;
• activarea genelor care regleazã metabolismul 
acizilor graşi liberi în øesuturile periferice.

Pioglitazona este un antidiabetic oral de rezervã, 
ce poate fi indicat în caz de eşec sau intoleranøã la 
metformin, sau poate fi asociat terapiei cu 
metformin sau cu derivaøi de sulfoniluree, când 
monoterapia nu conduce la rezultate 
satisfãcãtoare. Pioglitazona se poate asocia şi cu 
insulina. 

Pioglitazona a fost autorizatã prin procedurã 
europeanã centralizatã în anul 2000. Pe piaøa din 
România sunt autorizate momentan specialitãøile: 
Actos®, Glustin® (pioglitazonã), Competact® , 
Glubrava®  (asociere fixã pioglitazonã şi 
metformin)  şi Tandemact®  (asociere fixã 
pioglitazonã şi glimepirid). 

În vederea investigãrii semnalelor referitoare la un 
posibil risc de cancer vezical asociat administrãrii 
pioglitazonei, în luna martie 2011, Comitetul EMA 
(European Medicines Agency) pentru Medicamente 
de Uz Uman (Committee for Medicinal Products for 
Human Use=CHMP) a declanşat o evaluare la nivel 
european a medicamentelor care conøin acestã 
substanøã medicamentoasã [1]. 

Agenøia Francezã a Medicamentului, în colaborare 
cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate din Franøa (Caisse 
National d’Assurance Maladie) a lansat în aprilie 
2011 un studiu retrospectiv, de tip cohortã, care 
urmãreşte pacienøii diabetici sub tratament cu 
antidiabetice orale [2]. Este cel mai vast studiu 
realizat pe acest subiect. Obiectivul principal este 
de a preciza dacã la aceşti pacienøi existã o 
legãturã între expunerea la pioglitazonã şi riscul 
crescut de cancer vezical. În studiu a fost inclus un 
lot de 1.491.060 pacienøi diabetici, cu vârste 

cuprinse între 40 şi 79 de ani, cãrora li s-au 
administrat antidiabetice orale în perioada 2006-
2009 [3]. Dintre aceştia, 155.535 au fost trataøi cu 
pioglitazonã. Concluziile acestui studiu aratã o 
creştere a riscului apariøiei cancerului vezical dupã 
utilizarea cronicã a pioglitazonei. Aceastã creştere 
prezintã o relaøie dozã-efect, fiind direct 
proporøionalã cu doza zilnicã utilizatã şi cu durata 
de utilizare [3]. 

În baza rezultatelor acestui studiu, în data de 9 
iunie 2011, autoritãøile sanitare franceze au decis 
retragerea de la comercializare a tuturor 
produselor care conøin pioglitazonã, considerând 
cã balanøa beneficiu-risc înclinã în defavoarea 
menøinerii pe piaøã a acesteia [4]. 

Cu prilejul întrunirii sale din 20-24 iunie 2011, CHMP 
a discutat rezultatele studiului retrospectiv de tip 
cohortã referitor la asocierea tratamentului cu 
pioglitazonã cu apariøia cancerului de vezicã 
urinarã, desfãşurat în Franta şi impactul potenøial al 
studiului asupra utilizãrii acestor medicamente pe 
teritoriul întregii Uniuni Europene. Comitetul a 
considerat cã studiul francez a întãrit semnalul 
unui risc uşor crescut de cancer de vezicã urinarã. 
Totuşi, Comitetul a considerat cã studiul a 
prezentat câteva limitãri metodologice, care 
limiteazã puterea evidenøei furnizate de aceste 
date epidemiologice. Aceste date vor trebui 
evaluate în contextul informaøiilor globale 
disponibile [5,6]. 

În prezent, în vederea evaluãrii raportului 
beneficiu/risc al acestei substanøe, CHMP 
analizeazã toate datele relevante publicate, inclusiv 
pe cele din studiile farmacoepidemiologice, datele 
non-clinice şi clinice precum şi rapoartele post-
autorizare, în care sunt semnalate cazuri de cancer 
vezical. De asemenea, se va lua în considerare şi 
opinia formulatã de Grupul de Consultanøã 
Stiinøificã pentru Diabet/Endocrinologie cu privire 
la rolul pioglitazonei în tratamentul diabetului [6].

Comitetul a convenit cã, în acest stadiu, existã încã 
numeroase aspecte care trebuie soluøionate înainte 
de a putea face recomandãri asupra utilizãrii 
viitoare a acestor medicamente. Opinia finalã  
privind raportul beneficiu/risc în cazul utilizãrii 
pioglitazonei va fi formulatã de cãtre comitet la 
sfârsitul lunii iulie 2011 [6].  
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Farm. Drd. Cãtãlin Araniciu
Conf. Dr. Mariana Palage

Prasugrel – reacøii de 
hipersensibilitate

Prasugrel este substanøa medicamentoasã din 
produsul Efient® comprimate filmate a 5 respectiv 
20 mg [1,2].

Prasugrel este o tienopiridinã de generaøia a III-a, 
care alãturi de clopidogrel şi ticlopidinã acøioneazã 
ca inhibitor al activãrii şi agregãrii plachetare. Este 
un antagonist specific şi ireversibil al receptorului 
P2Y12 purinergic, ce este activat de ADP. Cei trei 
compuşi sunt pro-drug-uri ce necesitã 
biotransformãri înainte de a-şi manifesta efectul. 
Biodisponibilitatea superioarã a prasugrelului este 
explicatã de necesitatea unei singure etape de 
metabolizare la nivel hepatic, sub influenøa 
izoenzimelor CYP450, pentru formarea 
componentei active. Aceasta se leagã covalent şi 
ireversibil de grupa tiolicã a cisteinei, prezentã în 
structura receptorului. În cazul celorlaløi doi 
compuşi, pentru transformarea în componenta 
activã sunt necesare 2 etape de metabolizare la 
nivel hepatic. Polimorfismul sistemului enzimatic 
explicã şi diferenøele individuale de rãspuns 
terapeutic. În cazul prasugrelului efectul se 
instaleazã în 1-2 ore dupã administrarea oralã [2,3].

Coadministrarea aspirinei este indicatã pentru 
prevenirea afecøiunilor aterotrombotice, în cazul 
pacienøilor cu sindrom coronarian acut fãrã 
supradenivelare de segment ST  - anginã instabilã, 
infarct miocardic - care urmeazã  sã fie supuşi unei 
angioplastii coronariene [2].
Reacøiile adverse semnalate în prospectul de 
prezentare al EMA sunt: anemii, apariøia de 
hematoame, epistaxis, hemoragii gastrointestinale, 
înroşirea pielii, hematurie. Totodatã este menøionat 
faptul cã nu se administreazã la pacienøii cu 
sensibilitate la aceastã substanøã medicamentoasã 
[2].

Au fost înregistrate şi cazuri de hemoragii, ceea ce 
a impus precauøii în administrarea la pacienøii cu 
hemoragii cerebrale, cu vârstã peste 75 de ani şi cu 
o greutate corporalã sub 60 kg.  
Studiile post marketing au evidenøiat apariøia unor 
cazuri grave de hipersensibilitate, care în unele 
situaøii au condus la angioedem. Se estimeazã cã 
prasugrelul a fost administrat la aproximativ 
727.000 pacienøi, iar nouã dintre aceştia au 
prezentat reacøii de hipersensibilitate grave. În 
unele situaøii reacøia adversã a apãrut la pacienøii 
cu istoric de hipersensibilitate la clopidogrel, cãrora 

li s-a înlocuit produsulul cu prasugrel, la aløii însã, o 
astfel de sensibilitate nu a fost raportatã pânã în 
acel moment. Mecanismul prin care prasugrelul 
determinã apariøia angioedemului nu este încã 
cunoscut. Apariøia simptomelor poate avea loc 
imediat sau pe parcursul a câtorva ore de la 
administrarea produsului, iar în unele cazuri dupã 
5-10 zile de la administrare. În acest context se 
impune o bunã informare a medicilor care prescriu 
aceastã substanøã medicamentoasã, dar şi a 
pacienøilor [2].

Informarea corpului medical:
• Medicii care prescriu acest medicament trebuie 
sã fie avertizaøi asupra riscului de apariøie a 
hipersensibilitãøii la prasugrel, iar aceştia trebuie sã 
monitorizeze toøi pacienøii aflaøi sub terapie cu 
aceastã substanøã medicamentoasã;
• Pacienøii vor fi informaøi asupra riscului de 
apariøie a reacøiilor de hipersensibilitate, inclusiv a 
angioedemului;
• Orice reacøie adversã datoratã prasugrelului 
trebuie raportatã.
Atenøionarea pacienøilor:
• Pacienøii trebuie sã informeze medicul dacã 
prezintã simptome ce ar putea sugera o reacøie de 
hipersensibilitate sau o reacøie alergicã: edem al 
feøei, gâtului, limbii, buzelor, înroşirea pielii cu 
mâncãrime, sau o respiraøie rapidã şi scurtã.
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Yasmin®, risc crescut de 
tromboembolism comparativ cu 
anticoncepøionalele care conøin 
levonorgestrel

Yasmin® este un contraceptiv oral combinat (COC) 
de primã generaøie care conøine drospirenonã ca şi 
componentã progestativã. Studiile epidemiologice 
au arãtat cã riscul apariøiei trombozei venoase 
profunde (TVP) în rândul femeilor care folosesc 
COC cu drospirenonã este mai mare decât în cazul 
celor care folosesc COC cu levonorgestrel 
(considerate a fi de generaøia a doua) şi la fel de 
mare ca în cazul celor care folosesc COC cu 
desogestrel sau gestoden (considerate a fi de 
generaøia a treia). 
Yasmin® a fost autorizat în anul 2000 şi începând 
cu punerea sa pe piaøã s-au adunat informaøii cu 
privire la riscul apariøiei TVP. 

Rezultatele a douã studii prospective de tip cohortã 
au arãtat cã nu existã diferenøe între riscul apariøiei 
TVP la Yasmin® şi alte COC cu levonorgestrel sau 
alt progestativ asociat. Cu toate acestea, în 2009, 
douã studii, unul de tip cohortã efectuat în 
Danemarca şi un altul de tip caz-control efectuat în 
Olanda, au arãtat cã COC cu drospirenonã au un 
risc mai mare de apariøie a TVP comparativ cu COC 
care conøin levonorgestrel. Alte studii publicate 
recent, unul care a folosit baza de date US 
PharMEtrics şi celãlalt baza de date UK General 
Practice Research, au avut aceleaşi rezultate ca şi 
studiile fãcute în Danemarca şi Olanda. Deşi toate 
studiile epidemiologice au anumite limitãri, 
rezultatele disponibile pânã în momentul de faøã 
aratã cã COC cu drospirenonã au un  risc mai mare 
de apariøie a TVP comparativ cu cele care conøin 
levonorgestrel, sugerându-se chiar cã riscul este 
asemãnãtor celor care conøin desogestrel sau 
gestoden. 

Riscul de apariøie a TVP în timpul folosirii 
contraceptivului Yasmin® rãmâne foarte mic, mai 
mic decât riscul de apariøie a TVP asociat sarcinii.
Se atenøioneazã medicii prescriptori asupra 
anumitor aspecte:
• Prescrierea oricãror COC se face cu precauøie la 
femeile cu IMC>30 sau la cele care au un risc 
crescut de apariøie a TVP;
• COC cu levonorgestrel sunt cele mai sigure 
dintre toate COC şi au cel mai mic risc trombotic, 
astfel pot fi recomandate femeilor care încep o 
metodã de contracepøie sau vor sã o schimbe;
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Prasugrel – reacøii de 
hipersensibilitate

Prasugrel este substanøa medicamentoasã din 
produsul Efient® comprimate filmate a 5 respectiv 
20 mg [1,2].

Prasugrel este o tienopiridinã de generaøia a III-a, 
care alãturi de clopidogrel şi ticlopidinã acøioneazã 
ca inhibitor al activãrii şi agregãrii plachetare. Este 
un antagonist specific şi ireversibil al receptorului 
P2Y12 purinergic, ce este activat de ADP. Cei trei 
compuşi sunt pro-drug-uri ce necesitã 
biotransformãri înainte de a-şi manifesta efectul. 
Biodisponibilitatea superioarã a prasugrelului este 
explicatã de necesitatea unei singure etape de 
metabolizare la nivel hepatic, sub influenøa 
izoenzimelor CYP450, pentru formarea 
componentei active. Aceasta se leagã covalent şi 
ireversibil de grupa tiolicã a cisteinei, prezentã în 
structura receptorului. În cazul celorlaløi doi 
compuşi, pentru transformarea în componenta 
activã sunt necesare 2 etape de metabolizare la 
nivel hepatic. Polimorfismul sistemului enzimatic 
explicã şi diferenøele individuale de rãspuns 
terapeutic. În cazul prasugrelului efectul se 
instaleazã în 1-2 ore dupã administrarea oralã [2,3].

Coadministrarea aspirinei este indicatã pentru 
prevenirea afecøiunilor aterotrombotice, în cazul 
pacienøilor cu sindrom coronarian acut fãrã 
supradenivelare de segment ST  - anginã instabilã, 
infarct miocardic - care urmeazã  sã fie supuşi unei 
angioplastii coronariene [2].
Reacøiile adverse semnalate în prospectul de 
prezentare al EMA sunt: anemii, apariøia de 
hematoame, epistaxis, hemoragii gastrointestinale, 
înroşirea pielii, hematurie. Totodatã este menøionat 
faptul cã nu se administreazã la pacienøii cu 
sensibilitate la aceastã substanøã medicamentoasã 
[2].

Au fost înregistrate şi cazuri de hemoragii, ceea ce 
a impus precauøii în administrarea la pacienøii cu 
hemoragii cerebrale, cu vârstã peste 75 de ani şi cu 
o greutate corporalã sub 60 kg.  
Studiile post marketing au evidenøiat apariøia unor 
cazuri grave de hipersensibilitate, care în unele 
situaøii au condus la angioedem. Se estimeazã cã 
prasugrelul a fost administrat la aproximativ 
727.000 pacienøi, iar nouã dintre aceştia au 
prezentat reacøii de hipersensibilitate grave. În 
unele situaøii reacøia adversã a apãrut la pacienøii 
cu istoric de hipersensibilitate la clopidogrel, cãrora 

li s-a înlocuit produsulul cu prasugrel, la aløii însã, o 
astfel de sensibilitate nu a fost raportatã pânã în 
acel moment. Mecanismul prin care prasugrelul 
determinã apariøia angioedemului nu este încã 
cunoscut. Apariøia simptomelor poate avea loc 
imediat sau pe parcursul a câtorva ore de la 
administrarea produsului, iar în unele cazuri dupã 
5-10 zile de la administrare. În acest context se 
impune o bunã informare a medicilor care prescriu 
aceastã substanøã medicamentoasã, dar şi a 
pacienøilor [2].

Informarea corpului medical:
• Medicii care prescriu acest medicament trebuie 
sã fie avertizaøi asupra riscului de apariøie a 
hipersensibilitãøii la prasugrel, iar aceştia trebuie sã 
monitorizeze toøi pacienøii aflaøi sub terapie cu 
aceastã substanøã medicamentoasã;
• Pacienøii vor fi informaøi asupra riscului de 
apariøie a reacøiilor de hipersensibilitate, inclusiv a 
angioedemului;
• Orice reacøie adversã datoratã prasugrelului 
trebuie raportatã.
Atenøionarea pacienøilor:
• Pacienøii trebuie sã informeze medicul dacã 
prezintã simptome ce ar putea sugera o reacøie de 
hipersensibilitate sau o reacøie alergicã: edem al 
feøei, gâtului, limbii, buzelor, înroşirea pielii cu 
mâncãrime, sau o respiraøie rapidã şi scurtã.
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Yasmin®, risc crescut de 
tromboembolism comparativ cu 
anticoncepøionalele care conøin 
levonorgestrel

Yasmin® este un contraceptiv oral combinat (COC) 
de primã generaøie care conøine drospirenonã ca şi 
componentã progestativã. Studiile epidemiologice 
au arãtat cã riscul apariøiei trombozei venoase 
profunde (TVP) în rândul femeilor care folosesc 
COC cu drospirenonã este mai mare decât în cazul 
celor care folosesc COC cu levonorgestrel 
(considerate a fi de generaøia a doua) şi la fel de 
mare ca în cazul celor care folosesc COC cu 
desogestrel sau gestoden (considerate a fi de 
generaøia a treia). 
Yasmin® a fost autorizat în anul 2000 şi începând 
cu punerea sa pe piaøã s-au adunat informaøii cu 
privire la riscul apariøiei TVP. 

Rezultatele a douã studii prospective de tip cohortã 
au arãtat cã nu existã diferenøe între riscul apariøiei 
TVP la Yasmin® şi alte COC cu levonorgestrel sau 
alt progestativ asociat. Cu toate acestea, în 2009, 
douã studii, unul de tip cohortã efectuat în 
Danemarca şi un altul de tip caz-control efectuat în 
Olanda, au arãtat cã COC cu drospirenonã au un 
risc mai mare de apariøie a TVP comparativ cu COC 
care conøin levonorgestrel. Alte studii publicate 
recent, unul care a folosit baza de date US 
PharMEtrics şi celãlalt baza de date UK General 
Practice Research, au avut aceleaşi rezultate ca şi 
studiile fãcute în Danemarca şi Olanda. Deşi toate 
studiile epidemiologice au anumite limitãri, 
rezultatele disponibile pânã în momentul de faøã 
aratã cã COC cu drospirenonã au un  risc mai mare 
de apariøie a TVP comparativ cu cele care conøin 
levonorgestrel, sugerându-se chiar cã riscul este 
asemãnãtor celor care conøin desogestrel sau 
gestoden. 

Riscul de apariøie a TVP în timpul folosirii 
contraceptivului Yasmin® rãmâne foarte mic, mai 
mic decât riscul de apariøie a TVP asociat sarcinii.
Se atenøioneazã medicii prescriptori asupra 
anumitor aspecte:
• Prescrierea oricãror COC se face cu precauøie la 
femeile cu IMC>30 sau la cele care au un risc 
crescut de apariøie a TVP;
• COC cu levonorgestrel sunt cele mai sigure 
dintre toate COC şi au cel mai mic risc trombotic, 
astfel pot fi recomandate femeilor care încep o 
metodã de contracepøie sau vor sã o schimbe;
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• Prescrierea anticoncepøionalelor se face øinând 
cont de particularitãøile fiecãrei paciente;
• Nu existã motive de întrerupere a tratamentului 
la femeile care iau COC cu drospirenonã sau alte 
COC pe baza acestor descoperiri.

Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/dsu/docum
ents/publication/con120237.pdf
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInform
ation/ucm211766.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document
_library/Report/2011/05/WC500106708.pdf

Farm. Rezident Sînziana Cetean

Vã reamintim cã orice efect advers la 
medicamente poate fi raportat fie direct la 
Agenøia Naøionalã a Medicamentului prin 
intermediul formularului special de 
raportare, fie prin intermediul formularului 
de raportare existent pe pagina web a 
Centrului de Cercetãri privind Informarea 
asupra Medicamentului pe adresa 
www.ccim.umfcluj.ro.

Educaøional

Contribuøia pacien ilor la sistemul de 
raportare a reacøiilor adverse

Sistemele de raportare spontanã (SRS) reprezintã 
metoda principalã de colectare a informaøiei 
referitoare la siguranøa medicamentelor dupã 
autorizarea acestora pentru punere pe piaøã. 
Sistemele de raportare spontanã permit medicilor, 
şi mai nou tot în mai multe øãri, farmaciştilor şi 
pacienøilor sã raporteze reacøiile adverse 
suspectate unui centru de farmacovigilenøã. 
Atribuøia centrelor de farmacovigilenøã este de a 
colecta şi analiza rapoartele de reacøii adverse la 
medicamente primite şi de a informa atât 
compania farmaceuticã producãtoare cât şi 
publicul larg de apariøia unui potenøial risc atunci 
când baza de date în care reacøiile adverse sunt 
stocate genereazã un semnal. Utilizarea sistemelor 
de raportare spontanã permite monitorizarea 
tuturor medicamentelor de pe piaøã, pe întreaga 
duratã a existenøei lor, fãrã a presupune costuri 
ridicate. Principala limitare a acestor sisteme o 
reprezintã nivelul scãzut de raportare. 

Pânã nu demult, medicii erau singurii care puteau 
sã raporteze reacøii adverse în cadrul sistemului de 
raportare spontanã, considerându-se cã sunt cei 
mai în mãsurã sã aprecieze dacã un anumit 
simptom este cauzat de patologia pacientului sau 
de un medicament. Acest lucru era argumentat de 
faptul cã, acceptând raportãri doar de la medici, se 
va putea asigura informaøie de calitate, evitându-se 
astfel raportarea asocierilor întâmplãtoare, 
nerelaøionate cu medicamentele. Studiile au 
demonstrat însã, cã pânã la 57% din reacøiile 
adverse ce apar la pacienøii trataøi în ambulator nu 
sunt recunoscute de cãtre medici la internarea 
pacienøilor şi cã nivelul de raportare a reacøiilor 
adverse de cãtre profesioniştii din domeniul 
sãnãtãøii este scãzut [1, 2].

Astfel cã, în ultimii ani, s-a pus în discuøie 
contribuøia pacienøilor la sistemul de raportare a 
reacøiilor adverse. Unul dintre argumentele care a 
susøinut necesitatea introducerii raportãrii de cãtre 
pacienøi, este nivelul scãzut al raportãrilor întâlnit 
în rândul profesioniştilor din domeniul sãnãtãøii. Alt 
argument în favoarea raportãrii reacøiilor adverse 

ø

direct de cãtre pacienøi este posibilitatea detectãrii 
mai timpurii a reacøiilor adverse sau a detectãrii 
acelor reacøii adverse care scapã atenøiei medicului 
[3, 4]. Pe de altã parte, faptul cã pacienøii ar trebui 
sã poatã raporta reacøiile adverse ale 
medicamentelor, este perfect justificat deoarece ei 
sunt cei care experimenteazã aceste evenimente 
adverse la utilizarea medicamentelor. Raportarea 
reacøiilor adverse de cãtre specialiştii din domeniul 
sãnãtãøii constituie de fapt o interpretare a 
descrierii unor simptome, descriere furnizatã de 
cãtre pacienøi, însoøitã de teste diagnostice 
obiective. A fost însã subliniat, chiar de cãtre 
pacienøi, faptul cã, din diferite motive, medicii de 
multe ori nu raporteazã mai departe cãtre centrele 
de farmacovigilenøã reacøiile adverse descrise de 
cãtre aceştia [5]. Acest lucru poate fi explicat prin 
diferenøa de percepøie dintre medici şi pacienøi, a 
naturii, severitãøii şi gravitãøii reacøiilor adverse.

Medicii raporteazã de cele mai multe ori reacøii 
adverse severe şi/sau grave, iar pacienøii 
raporteazã reacøii adverse mai puøin grave însã 
supãrãtoare, care le afecteazã calitatea vieøii şi care 
pot duce la non-aderenøã la tratament, reacøii ce 
trec în general neobservate de cãtre medicul 
curant în cazul în care pacientul nu le 
menøioneazã. Un studiu recent a demonstrat cã 
profesioniştii din domeniul medical au considerat 
cã anticoagulantele sunt medicamentele cel mai 
frecvent asociate cu un risc crescut de apariøie a 
reacøiilor adverse, iar pacienøii au considerat cã 
hipnoinductoarele, anxioliticele şi antidepresivele 
sunt medicamentele cel mai frecvent implicate în 
apariøia reacøiilor adverse [4]. Date suplimentare, 
care sã confirme aceastã opinie a pacienøilor, vin 
din evaluarea reacøiilor adverse din cadrul 
sistemelor ce permit raportarea de cãtre pacienøi, 
implementate în Olanda, Danemarca şi Suedia, 
unde printre cele mai frecvente reacøii adverse 
raportate de cãtre aceştia se numãrã cele la 
antidepresive [6].

Pacienøii pot oferi informaøii despre reacøiile 
adverse ale medicamentelor eliberate fãrã 
prescripøie medicalã (OTC-uri), despre a cãror 
utilizare medicul poate sã nu fie informat, cazul 
automedicaøiei. De asemenea pacienøii pot oferi în 
timp util informaøii despre reacøiile adverse ale 
medicamentelor nou autorizate dacã autoritãøile 
sau profesioniştii din domeniul medical, printr-o 
bunã comunicare, atenøioneazã pacienøii de 
eventualele riscuri şi îi consiliazã sã îşi 
monitorizeze cu atenøie rãspunsul la tratamentul 
cu un anumit medicament. Deoarece reacøiile 

adverse pot afecta calitatea vieøii, preocuparea în 
ceea ce priveşte siguranøa unui medicament este şi 
a pacientului, deci acesta poate fi un partener în 
cadrul activitãøii de farmacovigilenøã [7].
În ceea ce priveşte principalele douã motive de 
îngrijorare exprimate, referitoare la calitatea şi 
acurateøea rapoartelor de reacøii adverse 
completate de pacienøi, Van Grootheest şi 
colaboratorii au afirmat cã în ceea ce priveşte 
calitatea, acestea nu diferã de rapoartele medicilor. 
Aceştia argumenteazã prin faptul cã, informaøia 
dintr-un raport dã calitatea acestuia şi pentru a face 
un raport util, este nevoie de un minim de 
informaøie care, dacã este corespunzãtor cerutã, va 
exista în respectivul raport [8]. În ceea ce priveşte 
acurateøea, a fost demonstrat cã pacienøii sunt 
capabili sã diferenøieze simptomele unei afecøiuni 
de care suferã de posibilele reacøii adverse la un 
medicament din terapie [9].

Au fost propuse astfel diferite sisteme şi metode 
care sã permitã pacienøilor sã raporteze 
evenimente adverse ce le asociazã cu 
administrarea unui medicament, sisteme care sã 
permitã identificarea şi caracterizarea reacøiilor 
adverse noi, sau a celor ce apar cu o frecvenøã 
crescutã, fiind percepute ca supãrãtoare/ neplãcute 
pentru pacienøi şi care pot duce la non-aderenøã la 
tratament. 

În Danemarca, Marea Britanie, Statele Unite şi în 
Canada sistemul utilizat este unul de raportare 
directã cãtre centrele de farmacovigilenøã, sistem 
în care pacienøii pot raporta fie telefonic, fie pe un 
formular electronic prin internet, fie pe hârtie prin 
poştã. În Danemarca formularul de raportare 
pentru pacienøi este acelaşi cu cel utilizat de cãtre 
personalul medical. În Australia sistemul este unul 
indirect, în care pacienøii raporteazã telefonic cãtre 
centre specializate, operate de farmacişti, iar 
aceştia raporteazã mai departe. În Suedia 
raportarea se face tot în mod indirect, cãtre un 
centru condus de cãtre o organizaøie de pacienøi 
(KILEN), iar în Olanda pacienøii pot raporta utilizând 
ambele metode (raportare directã sau indirectã) 
[5].

În România, Centrul Naøional de Farmacovigilenøã 
din cadrul Agenøiei Naøionale a Medicamentului şi 
a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), cu atribuøii în 
primirea şi evaluarea tuturor datelor de 
farmacovigilenøã, ”trebuie sã desfãşoare toate 
activitãøile adecvate de farmacovigilenøã, inclusiv ... 
facilitarea raportãrii corespunzãtoare a reacøiilor 
adverse de cãtre pacienøi direct cãtre ANM sau prin 



11CENTRUL DE CERCETÃRI PRIVIND INFORMAREA ASUPRA MEDICAMENTULUI10 Nr.2 / An2 / Trimestrul 2

• Prescrierea anticoncepøionalelor se face øinând 
cont de particularitãøile fiecãrei paciente;
• Nu existã motive de întrerupere a tratamentului 
la femeile care iau COC cu drospirenonã sau alte 
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Pentru mai multe informaøii puteøi consulta:
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInform
ation/ucm211766.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document
_library/Report/2011/05/WC500106708.pdf

Farm. Rezident Sînziana Cetean
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Agenøia Naøionalã a Medicamentului prin 
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asupra Medicamentului pe adresa 
www.ccim.umfcluj.ro.

Educaøional
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suspectate unui centru de farmacovigilenøã. 
Atribuøia centrelor de farmacovigilenøã este de a 
colecta şi analiza rapoartele de reacøii adverse la 
medicamente primite şi de a informa atât 
compania farmaceuticã producãtoare cât şi 
publicul larg de apariøia unui potenøial risc atunci 
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ø
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de farmacovigilenøã reacøiile adverse descrise de 
cãtre aceştia [5]. Acest lucru poate fi explicat prin 
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crescutã, fiind percepute ca supãrãtoare/ neplãcute 
pentru pacienøi şi care pot duce la non-aderenøã la 
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Canada sistemul utilizat este unul de raportare 
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în care pacienøii pot raporta fie telefonic, fie pe un 
formular electronic prin internet, fie pe hârtie prin 
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centre specializate, operate de farmacişti, iar 
aceştia raporteazã mai departe. În Suedia 
raportarea se face tot în mod indirect, cãtre un 
centru condus de cãtre o organizaøie de pacienøi 
(KILEN), iar în Olanda pacienøii pot raporta utilizând 
ambele metode (raportare directã sau indirectã) 
[5].

În România, Centrul Naøional de Farmacovigilenøã 
din cadrul Agenøiei Naøionale a Medicamentului şi 
a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), cu atribuøii în 
primirea şi evaluarea tuturor datelor de 
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Agenøia Naøionalã a Medicamentului www.anm.ro

Ministerul Sãnãtãøii www.ms.ro

Agenøia Europeanã a Medicamentului www.ema.europa.eu

ENCePP www.encepp.eu

Societatea Internaøionalã de Farmacovigilenøã www.isoponline.org

Societatea Internaøionalã de Farmacoepidemiologie www.pharmacoepi.org

FDA www.fda.gov

LINK-URI UTILE

Centrul de Cercetãri privind Informarea asupra Medicamentului:

- vã stã la dispoziøie cu informaøii obiective despre 

medicamente pe adresa de e-mail 

cim@umfcluj.ro sau la rubrica ”Adreseazã o 

întrebare” de pe site-ul CCIM  www.cim.umfcluj.ro

- încurajeazã raportarea de reacøii adverse la 

rubrica ”Raporteazã un efect advers!” pe site-ul 

CCIM  www.cim.umfcluj.ro
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intermediul organizaøiilor de pacienøi sau al 
personalului medical, în concordanøã cu cerinøele 
sistemului naøional de farmacovigilenøã” [10].

La Centrul de Cercetãri privind Informarea asupra 
Medicamentului pacienøii pot de asemenea raporta 
un eveniment advers suspectat, prin formular 
online, pe site-ul centrului www.cim.umfcluj.ro (la 
rubrica ”Raporteazã un efect advers!”). Personalul 
centrului va transmite în regim de urgenøã şi 
maximã confidenøialitate cãtre ANMDM toate 
reacøiile adverse grave raportate de cãtre pacienøi.

Utilizarea medicamentelor într-un mod raøional şi 
sigur de cãtre pacienøi constituie scopul final al 
întregii activitãøi de farmacovigilenøã. Prin 
raportarea evenimentelor adverse direct de cãtre 
pacienøi se poate ajunge la o mai bunã înøelegere 
a experienøelor ce pot constitui reacøii adverse la 
un medicament, iar eficienøa sistemelor de 
farmacovigilenøã ar putea fi crescutã prin 
compensarea efectelor nivelului scãzut de 
raportare întâlnit în rândul personalului medical. 
Succesul sistemului de raportare spontanã a 
reacøiilor adverse depinde însã de participarea 
activã a tuturor celor care raporteazã.
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