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Buletinul de Farmacovigilenţă apare trimestrial şi 
constituie un material informativ şi educaţional în 
domeniul farmacovigilenţei. Prin aceasta dorim 
să venim în sprijinul profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii, având ca scop final utilizarea raţională a 
medicamentelor în interesul sănătăţii pacienţilor.

Buletinul de Farmacovigilenţă poate fi accesat 
on-line la www.cim.umfcluj.ro

     Centrul de Cercetări privind Informarea 
asupra Medicamentului are ca obiectiv principal 
„promovarea utilizării raționale a medicamentelor 
prin furnizarea informației despre medicament, 
informație științifică, obiectivă, actualizată, proce-
sată și evaluată corect”.

Acest obiectiv este realizat prin:

• Publicarea și diseminarea de informații din do-
meniul medicamentului în rândul profesioniștilor 
din domeniul sănătății și/sau a consumatorilor;

• Elaborarea de răspunsuri la întrebările legate de 
medicamente, adresate de către profesioniștii din 
domeniul sănătății, folosind o bază de date și o 
sursă de referință de înaltă calitate;

• Inițierea și desfășurarea de programe 
educaționale și de cercetare în domeniul 
farmacovigilenței.

2

Informaţii privind siguranţa medicamentelor
Interacţiuni medicamentoase 

Interacțiunile medicamentoase ale inhibitorilor pompei de protoni..............................................................................................................................
Siguranţa asocierii ghimbirului (Zingiber officinale) 
cu terapia medicamentoasă...........................................................................................................................................................................................................

Atenţionări 

Utilizarea îndelungată a inhibitorilor pompei de protoni şi riscul de 
hipomagneziemie şi fracturi........................................................................................................................................................................................................... 
Efectele adverse ale atomoxetinei asupra frecvenței cardiace 
și presiunii arteriale...........................................................................................................................................................................................................................
Recomandări pentru utilizarea adecvată a Protopic® 
(Tacrolimus – unguent 0,03% și 0,1%)........................................................................................................................................................................................
Noi atenţionări şi contraindicaţii pentru produsele Osseor® şi Protelos®......................................................................................................................

Educaţional 

Prezentări de cazuri de reacţii adverse detectate în practica clinică:  
Afecțiunile cutanate induse de medicamente..........................................................................................................................................................................

Manifestări ştiinţifice viitoare.............................................................................................................................................................................................
Link-uri utile.....................................................................................................................................................................................................................................

3

5

6

6

8
8

9

12
12

     În perioada 29-31 mai 2012 s-a desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca activitatea de 
formare a formatorilor din cadrul proiectului “Développement et mise en œuvre d’un programme éducationnel de pharmacovigilance 
dans la pratique clinique dans les pays francophones de l’Europe de l’Est” finanțat de Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)”. 
Au fost instruiți 12 medici și farmaciști din Romania și Republica Moldova de formatori de la Centre de Farmacovigilență din Bordeaux 
și Rouen. Persoanele formate în cadrul acestor cursuri vor forma la rândul lor, în 2013, medici și farmaciști din Romania și Republica 
Moldova în domeniul Farmacovigilenței, în cadrul aceluiași proiect. 

Director proiect, Conf. dr. Mogoșan Cristina



Informații privind 
siguranța medicamentelor
Interacțiuni medicamentoase

     Interacțiunile medicamentoase ale 
inhibitorilor pompei de protoni (IPP)

     Inhibitorii pompei de protoni sunt inhibitori specifici 
ai secreției acide gastrice prin blocarea ireversibilă a 
pompei de protoni (H+/K+ATPază). Sunt cei mai potenți 
inhibitori ai secreției acide gastrice deoarece acționează 
în faza terminală de producere a secreției acide (ba-
zale și stimulate) într-o manieră susținută și doză-de-
pendentă. IPP sunt pro-medicamente și au nevoie de 
mediu acid pentru conversia în substanța activă. Se 
absorb în intestinul subțire (protejați de mediul acid din 
stomac prin învelișul enteric) și pe cale sanguină ajung 
în canaliculele secretoare unde se transformă în forma 
activă. Toți membrii clasei sunt metabolizați la nivelul 
citocromului P450, de izoenzimele CYP2C19 și CYP3A4. 
Omeprazolul și esomeprazolul au proprietăți inhibitoare 
asupra CYP2C19, determinând astfel scăderea clearan-
ce-ului medicamentelor metabolizate pe această cale 

[1]. Efectele adverse cele mai des întâlnite ale IPP sunt la 
nivel gastro-intestinal (greață, diaree, dureri abdomina-
le), la nivelul sistemului nervos central (cefalee, amețeli) 
și mai rar rash cutanat sau creșterea enzimelor hepa-
tice. Reacții adverse mai grave care pot să apară după 
utilizarea îndelungată a IPP sunt hiperplazia celulelor 
endocrine de la nivelul mucoasei stomacale și  riscul 
crescut de infecții la nivel pulmonar și la nivelul tractului 
digestiv (posibil datorită abilității microorganismelor de 
a supraviețui într-un mediu mai puțin acid) [1-3].
     Inhibitorii pompei de protoni afectează în general 
acțiunea altor medicamente determinând scăderea sau 
intensificarea acțiunii terapeutice și/sau toxice a acesto-
ra, atunci când sunt administrați împreună. 
Antifungicele de tip azoli, unele antivirale, precum și 
Gingko biloba pot influența activitatea IPP [4].
Din clasa inhibitorilor pompei de protoni sunt autorizaţi 
la noi în țară omeprazolul, rabeprazolul, pantoprazolul, 
esomeprazolul și lansoprazolul. În tabelul I sunt pre-
zentate principalele interacțiuni medicamentoase ale 
IPP-urilor.

Medicament/Clasă terapeutică Efect Observaţii

Rilpivirin Scade concentrația plasmatică și 
efectul terapeutic al rilpivirinului 

Contraindicație de administrare 
împreună cu orice IPP

Clopidogrel
Scade concentrația plasmatică și 

efectul terapeutic al clopidogrelului - 
crește riscul de tromboză

Interacțiune medicamentoasă majoră 
în cazul asocierii cu omeprazol, esome-

prazol  și rabeprazol

Inhibitorii proteazei HIV
(atazanavir, nelfinavir, indinavir) Scade concentrația plasmatică și 

efectul terapeutic al antiretroviralului
Interacțiune medicamentoasă majoră 

în cazul asocierii cu orice IPP

Micofenolat mofetil Scade expunerea la acid micofenolic, 
metabolitul activ al micofenolatului 

mofetil

Interacțiune medicamentoasă majoră 
în cazul asocierii cu orice IPP

Antineoplazice inhibitori de protein-
kinază (dasatinib, erlotinib, nilotinib) Scade absorbția antineoplazicului Interacțiune medicamentoasă majoră 

în cazul asocierii cu orice IPP

Metotrexat
Crește concentrația sanguină a meto-
trexatului și a metabolitului său activ 

și implicit a toxicității acestuia

Interacțiune medicamentoasă majoră 
în cazul asocierii cu orice IPP cu 

excepția lansoprazolului

Clorazepat Crește riscul de toxicitate a 
clorazepatului

Interacțiune medicamentoasă majoră 
în cazul asocierii cu omeprazolul

Tabelul I. Principalele interacțiuni medicamentoase ale inhibitorilor pompei de protoni [4]
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Medicament/Clasă terapeutică Efect Observaţii

Bendamustin Scade nivelul seric de bendamustin Interacțiune medicamentoasă majoră 
în cazul asocierii cu omeprazolul

Antiepileptice (carbamazepină, 
fenitoină, fosfenitoină) Crește toxicitatea antiepilepticului

Interacțiune medicamentoasă 
moderată în cazul asocierii cu ome-

prazolul

Digoxin Crește toxicitatea digoxinului (greață, 
vărsături, aritmii)

Interacțiune medicamentoasă 
moderată în cazul asocierii cu ome-

prazolul sau 
rabeprazolul

Disulfiram 
Crește toxicitatea disulfiramului 

(confuzie, dezorientare, tulburări 
psihotice)

Interacțiune medicamentoasă 
moderată în cazul asocierii cu ome-

prazolul

Antifungice azoli (fluconazol, itra-
conazol, ketoconazol, posaconazol, 

voriconazol)

Scade eficacitatea antifungicelor sau 
crește concentrația plasmatică de IPP

Interacțiune medicamentoasă 
moderată în cazul asocierii cu 

IPP (există compuși care nu 
interacționează: rabeprazol +flucona-

zol/ voriconazol, itraconazol/ keto-
conazol/ fluconazol+pantoprazol, 

esomeprazol cu oricare dintre azolii 
antifungici, etc.)

Ginkgo biloba Scade eficacitatea omeprazolului Interacțiune medicamentoasă 
moderată

Fier Omeprazolul scade biodisponibili-
tatea fierului non-heminic

Interacțiune medicamentoasă 
moderată

Antivirale (raltegravir, saquinavir, 
tipranavir)

Crește semnificativ concentrația 
sanguină de antiviral sau scade 

concentrația de IPP

Interacțiune medicamentoasă 
moderată în cazul asocierii cu ome-

prazolul

Benzodiazepine Accentuează și prelungește efectele 
benzodiazepinelor Interacțiune medicamentoasă minoră

Ciancobalamină Scade absorbția ciancobalaminei Interacțiune medicamentoasă minoră

Teofilină Lansoprazolul scade ușor 
concentrația serică de teofilină Interacțiune medicamentoasă minoră

Referințe bibliografice:

1. Fugit VR, Berardi RR. Upper Gastrointestinal Disorders. In: Koda-Kimble MA, Young YL, Alldredge BK, Corelli RL, Guglielmo JB, Kradjan WA et al. Editors. Applied Therapeutics: 
The Clinical Use of Drugs. 9th ed. Baltimore USA. Lippincott Williams&Wilkins;2009.
2. Reilly JP. Safety of proton-pomp inhibitors. Am J Health Syst Pharm 1999; 56:S11.
3. Ramakrishnan A, Katz PO. Overview of therapy for gastroesophageal refluz disease. Gastrointest Clin North Am 2003; 13:57.
4. Micromedex® 2.0, (electronic version). Thomson Reuters (Healthcare), Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (cited: 14/06/2012).

AC Drd. Camelia Bucşa
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     Originar din Asia, ghimbirul (Zingiber officinale 
Roscoe, Zingiberacae) este valorificat prin rizomii săi ca și 
condiment la prepararea unor mâncăruri, deserturi (tur-
tă dulce) și băuturi nealcoolice (Ginger Ale sau bere de 
ghimbir). Rizomii conţin gingeroli (zingironă, zingiberol) 
și shogaoli (derivaţi din gingeroli în urma proceselor 
termice și chimice de uscare), care le conferă gustul iute 
caracteristic [1].
     În medicina alternativă, ghimbirul este utilizat pentru 
potenţialele efecte terapeutice sub formă de capsule 
conţinând pulbere de rizomi de ghimbir (350-575 mg/
capsulă), dar și sub formă de ceaiuri, siropuri și tinc-
turi. Efectul prokinetic îl recomandă ca „antiemetic cu 
spectru larg”, fiind permisă administrarea orală a peste 
2 grame de pulbere de ghimbir zilnic, pe o perioadă 
nelimitată. Cu toate acestea, dovezi clinice arată că 
ghimbirul este eficient doar în simptomele de greaţă 
și vărsături asociate sarcinii, nu și în greaţa și vărsă-
turile asociate altor etiologii. Studii in vitro, respectiv 
studii pe animale au demonstrat că ghimbirul posedă 
efecte antioxidante, antitumorale, imunomodulatoare 
și antimicrobiene, dar și efecte antidiabetice, normoli-
pemiante și antihipertensive. Astfel, extractul apos de 
ghimbir administrat unor șobolani diabetici în doze de 
500 mg/kg a produs o scădere semnificativă a nivelului 
glicemiei, colesterolului și al trigliceridelor. Într-un alt 
experiment pe șobolani, extractul de ghimbir a produs 
o scădere a presiunii arteriale dependentă de doză (0.3-
3mg/kg). Având la bază acest tip de studii, medicina 
alternativă recomandă ghimbirul ca adjuvant în terapia 
unor afecţiuni precum cancerul, diabetul, hipertensiu-
nea arterială și dislipidemia [2,3].  
     Referitor la proprietăţile prokinetice ale ghimbirului, 
o serie de cercetări au încercat să elucideze mecanismul 
de acţiune care stă la baza acestora, cunoscut fiind fap-
tul că medicamente având aceleași proprietăţi prokine-
tice pot afecta biodisponibilitatea altor medicamente. 
Într-un experiment efectuat pe animale de laborator s-a 
evaluat acţiunea ghimbirului asupra tractului gastro-
intestinal și s-a evidenţiat că acesta posedă activitate 
spasmogenă (agonist al receptorilor colinergici) și 
spasmolitică (antagonist al calciului) [4]. Totodată, un 
studiu clinic pe pacienţi cu dispepsie funcţională a de-
monstrat că ghimbirul stimulează golirea stomacului și 
contracţiile antrale [5]. Toate aceste aspecte sugerează 
că rizomii de ghimbir ar putea afecta absorbţia medi-
camentelor, dar până în prezent nici un experiment nu 
aduce dovezi clare în acest sens. 
     Un studiu in vitro realizat recent a confirmat 
faptul că extractul de ghimbir și compusul său bioac-
tiv 6-gingerol exercită efect inhibitor asupra activităţii 
enzimatice a CYP450 uman. 

     Autorii studiului afirmă însă că potenţialul de interac-
ţiune al ghimbirului este prea redus pentru a determina 
interacţiuni medicamentoase cu relevanţă clinică [6].
     Aspecte negative asociate aportului de ghimbir pot 
apărea ca urmare a activităţii sale antiagregante plache-
tare. În cadrul unui experiment in vitro, extractul apos 
de ghimbir și compușii acestuia care îi imprimă gustul 
iute au demonstrat potenţialul de a inhiba agregarea 
plachetară indusă de acidul arahidonic, ADP, epinefrină 
și colagen [2]. Un studiu randomizat, „open-label”, triplu-
încrucișat, efectuat pe 12 voluntari sănătoși a evidenţiat 
însă că acest efect al ghimbirului nu are semnificaţie 
clinică. O doză de 400 mg ghimbir s-a administrat 
oral, de trei ori pe zi, timp de o săptămână, înainte de 
administrarea orală a unei doze unice de 25 mg warfa-
rină, urmând ca apoi ghimbirul să fie administrat încă 
o săptămână. Ghimbirul nu a dovedit un efect semnifi-
cativ asupra farmacocineticii warfarinei și a valorii INR 
(raportul normalizat internaţional) [1].
     Deși până în prezent nu există date sigure privind 
acţiunea anticoagulantă a ghimbirului, literatura de 
specialitate afirmă că pacienţii care urmează o terapie 
cu anticoagulante sau cu alte medicamente care cresc 
riscul de hemoragii, trebuie să evite aportul de ghimbir. 
Ghimbirul reduce glicemia și hipertensiunea arterială, 
astfel încât se indică ca aportul său în rândul pacienţilor 
aflaţi sub tratament antidiabetic sau antihipertensiv 
să se realizeze cu precauţie. De asemenea, într-o serie 
de ţări europene se recomandă la ora actuală evitarea 
administrării suplimentelor alimentare cu ghimbir ca 
remediu pentru greaţa și vărsăturile asociate sarcinii, 
conform unor studii aceste suplimente putând afecta 
dezvoltarea fătului [7]. 

Referinţe bibliografice: 

1. Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of acti-
on and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010; 62:207-227.
2.Chrubasik S, Pittler MH, Roufogalis BD. Zingiberis rhizoma: A comprehen-
sive review on the ginger effect and efficacy profiles. Phytomedicine 2005; 
12:684-701.
3. Badreldin HA, Gerald B, Musbah OT, Abderrahim N. Some phytochemical, 
pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale 
Roscoe): A review of recent research. Food Chem Toxicol 2008; 46:409-420.
4. Ghayur MN, Gilani AH. Pharmacological basis for the medicinal use of 
ginger in gastrointestinal disorders. Digest Dis Sci 2005; 50(10):1889-1897.
5. Hu M-L, Rayner CK, Wu K-L, Chuah S-K, Tai W-C, Chou Y-P, Chiu Y-C, Chiu 
K-W, Hu T-H. Effect of ginger on gastric motility and symptoms of functional 
dyspepsia. World J Gastroenterol 2011; 17(1):105-110.
6. Pandit S, Mukherjee PK, Mukherjee K, Gajbhiye R, Venkatesh M, Ponnu-
sankar S, Bhadra S. Cytochrome P450 inhibitory potential of selected Indian 
spices - possible food drug interaction. Food Res Int 2012; 45:69-74.
7. Tiran D. Ginger to reduce nausea and vomiting during pregnancy: Eviden-
ce of effectiveness is not the same as proof of safety. Complement Ther Clin 
Pract 2012; 18:22-25.

                                      Asist. Univ. Drd. Anamaria Cozma

Siguranţa asocierii ghimbirului 
(Zingiber officinale) 
cu terapia medicamentoasă
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Atenționări

Utilizarea îndelungată a inhibitorilor 
pompei de protoni și riscul de 
hipomagneziemie și fracturi 

     Inhibitorii pompei de protoni (IPP) sunt o clasă 
terapeutică indicată în tratamentul ulcerului gastric 
și duodenal; de asemenea în asociere cu antibiotice-
le fac parte din schema de tratament pentru eradi-
carea infecţiei cu Helicobacter pylori. Alte indicaţii 
ale acestei clase sunt: gastroesofagita de reflux, 
dispepsia, sindromul Zolligner-Ellison precum și 
profilaxia ulcerelor asociate cu utilizarea de antiin-
flamatoare nesteroidiene. Reprezentanţii acestei 
clase terapeutice sunt: esomeprazolul,  lansoprazo-
lul, omeprazolul, pantoprazolul și rabeprazolul.  

Riscul de hipomagneziemie

     Au fost raportate o serie de cazuri severe de hipo-
magneziemie, dar incidenţa exactă nu a fost foarte 
bine stabilită. Unele cazuri au apărut după utilizarea 
timp de 3 luni, dar majoritatea au fost semnalate de 
către pacienţi care au urmat un tratament cu durată 
mai mare de 1 an. Simptomele hipomagneziemiei 
severe pot include: oboseală, ameţeli, delir, con-
vulsii, tetanie, aritmie ventriculară. În majoritatea 
cazurilor întreruperea terapiei cu IPP însoţită de 
corectarea carenţei de magneziu au dus la dispariţia 
simptomelor.
     Astfel, se recomandă determinarea nivelelor se-
rice de magneziu înainte de iniţierea tratamentului 
cu IPP, precum și periodic pe durata tratamentelor 
care depășesc 4 săptămâni. Monitorizarea mag-
neziemiei este obligatorie în cazul pacienţilor care 
asociază și alte medicamente hipomagneziemiante 
(digoxina, unele diuretice, etc.). Pacienţii trebuie să 
fie atenţionaţi asupra acestui risc și de asemenea 
trebuie informaţi care sunt manifestările clinice ale 
hipomagneziemiei. 

Riscul de fracturi osoase 

     Studiile observaţionale au evidenţiat o ușoară 
creștere a riscului de fracturi de șold, fracturi ale 
articulaţiei mâinii, precum și fracturi de coloana 
vertebrală, corelată cu utilizarea de IPP în doze mari 
și pe perioadă îndelungată de timp. Două studii 
de tip meta-analiză au arătat o creștere cu 10-40% 

a riscului de fracturi, în special la vârstnici, fiind astfel 
posibilă existenţa unor factori de risc asociaţi. Pacienţii 
care prezintă risc de osteoporoză pot fi trataţi cu IPP 
doar dacă le sunt administrate vitamina D și calciu, la 
dozele recomandate de ghidurile terapeutice. 
     O importanţă majoră în combaterea ambelor reacţii 
adverse o reprezintă administrarea IPP pe o perioadă 
cât mai scurtă de timp. 
     Din acest motiv pacienţii trebuie să fie informaţi să 
nu utilizeze IPP pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni, 
fără o recomandare medicală în acest sens. 

Preluat din Drug Safety Update vol 5, Nr. 9, Aprilie 2012: http://www.mhra.

gov.uk/home/groups/dsu/documents/publication/con149785.pdf  

Asist. univ. Drd. Cătălin Araniciu

Efectele adverse ale atomoxetinei asupra 
frecvenței cardiace și presiunii arteriale

     Studiile publicate în ultimii ani în reviste medicale 
arată că anumiți pacienți aflați sub terapie cu atomo-
xetină prezintă creșteri ale frecvenței cardiace și/ sau 
ale presiunii arteriale asociate terapiei cu acest medica-
ment. În cazul celor mai mulți dintre aceștia, creșterile 
sunt mici și de scurtă durată însă în cazul a aproximativ 
10% dintre pacienți efectele sunt mai importante și pot 
avea implicații clinice.
     Atomoxetina este un inhibitor al recaptării noradre-
nalinei la nivel central utilizată în tratamentul deficitului 
de atenție și hiperactivității la copii mai mari de 6 ani, 
adolescenți și adulți. 
     În cadrul unui studiu publicat în revista Drug Safety, 
atomoxetina a fost asociată cu o creștere a tensiunii 
arteriale la administrare pe termen lung [1].  
     Efectele atomoxetinei asupra intervalului QT nu au 
fost clare, însă atomoxetina nu a fost asociată cu moar-
tea subită [1]. Cu toate acestea, un studiu publicat în 
revista Cardiology in the young a arătat că atomoxetina 
nu produce modificări clinic semnificative la nivelul dis-
persiei intrevalului QT, nu modifică presiunea arterială, 
sau frecvența cardiacă pe parcursul unui tratament de 
scurtă durată în cazul copiilor tratați pentru deficit de 
atenție și hiperactivitate [2]. Concluziile acestui studiu 
sunt susținute și de rezultatele unui alt studiu publicat 
în JAMA. Studiul retrospectiv, populațional, de cohortă, 
a inclus datele medicale a 150.359 pacienți cu vârsta 
între 25 și 64 de ani, aflați sub terapie pentru deficit de 
atenție și hiperactivitate [3]. De asemenea, în cadrul stu-
diului a existat și un grup control de 443.198 pacienți. 
Pe durata studiului nu a putut fi detectată o creștere 
statistic semnificativă a riscului de evenimente cardio-
vasculare grave în rândul populației analizate [3].
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     Conform unui  review al literaturii realizat de MHRA 
(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 
UK), între 6 și 12% dintre copiii și adulții aflați sub trata-
ment cu atomoxetină prezintă creșteri importante ale 
presiunii arteriale (≥ 15-20 mmHg) și/sau ale frecvenței 
cardiace (≥ 20 bătăi pe minut). MHRA a modificat reco-
mandările referitoare la tratamentul cu atomoxetină, 
în așa fel încât potențialele riscuri asociate terapiei cu 
acest medicament să fie minimizate sau evitate [4].   
   

Recomandările sunt după cum urmează:

Contraindicații • Atomoxetina nu ar trebui prescrisă pacienților care suferă de 
afecțiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare grave. 

Screening pre-tratament

• Pacienții care urmează să fie tratați cu atomoxetină ar trebui supuși 
unui screening pre-tratament care include evaluarea istoricului 
medical și examen fizic pentru a verifica prezența bolilor cardiovas-
culare. 
În cazul confirmării prezenței bolilor cardiovasculare, pacienții ar 
trebui supuși unui consult de specialitate. 

Pe parcursul tratamentului

• Statusul cardiovascular al pacienților ar trebui monitorizat. 
• Tensiunea arterială și frecvența cardiacă ar trebui măsurate de fieca-
re dată când dozele de atomoxetină sunt ajustate și o dată la cel pu-
tin șase luni, pentru a detecta creșteri ale valorilor acestor parametri. 
• Pacienții care resimt simptome care sugerează afectare cardiovascu-
lară trebuie trimiși la un consult de specialitate. 
• Pacienții care prezintă factori de risc pentru boli cerebrovasculare 
ar trebui monitorizați pentru identificarea semnelor și simptomelor 
neurologice

Tratamentul cu atomoxetină 
pe termen lung

• Pacienții care urmează tratament cu atomoxetină pe termen lung 
(mai mult de un an), ar trebui evaluați de către un specialist cel puțin 
o dată pe an pentru a stabili necesitatea continuării tratamentului.
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Recomandările sunt prezentate în tabelul de mai jos.

  În practica medicală din România, reacțiile adverse 
suspectate pot fi raportate Agenției Naționale a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale prin completarea 
formularului disponibil pe pagina web a agenției și de 
asemenea prin completarea online a formularului de 
raportare a Centrului de Cercetări privind Informarea 
asupra Medicamentului [5, 6].

Referințe bibliografice:

1. Stiefel G, Besag FM. Cardiovascular effects of methylphenidate, ampheta-
mines and atomoxetine in the treatment of attention-deficit hyperactivity 
disorder. Drug Saf 2010;33(10):821-42
2. Sert A, Gokcen C, Aypar E, Odabas D. Effects of atomoxetine on cardio-
vascular functions and on QT dispersion in children with attention deficit 
hyperactivity disorder. Cardiol Young 2012;22(2):158-61
3. Habel LA, Cooper WO, Sox CM, Chan KA, Fireman BH, Arbogast PG et al. 
ADHD medications and risk of serious cardiovascular events in young and 

middle aged adults. JAMA 2011;306(24):2673-83
4. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) UK Public 
Assessment Report of the Atomoxetine effects on heart rate and blood pre-
ssure. Available for download on MHRA web page    http://www.mhra.gov.
uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywarningsan-
dmessagesformedicines/CON152776
5. Formularul de raportare a reacțiilor adverse la medicamente. Pagina web a 
ANMDM,  disponibil pentru download la adresa http://www.anm.ro/anmdm/
med.html
6. Formularul de raportare a reacțiilor adverse la medicamente. Pagina web a 
CCIM http://www.cim.umfcluj.ro/IntroFormularRA.aspx

 

Asis. univ. Drd. Cristina Pop



Recomandări pentru utilizarea adecvată 
a Protopic® 
(Tacrolimus – unguent 0,03% și 0,1%)

     Expunerea sistemică la o imunosupresie intensă, 
urmată de administrarea sistemică de inhibitori de 
calcineurină (alături de alte imunosupresoare sistemice) 
a fost asociată cu un risc crescut de dezvoltare a limfoa-
melor și de apariție a bolilor maligne ale pielii. Studii 
epidemiologice recent publicate au sugerat o 
potenţială creștere a riscului de apariţie a limfomului 
cutanat cu celule T la pacienţii trataţi topic cu inhibitori 
de calcineurină, inclusiv unguente cu tacrolimus. 
La pacienţii care utilizează Protopic (tacrolimus unguent 
0,03% sau 0,1%) au fost raportate cazuri de apariţie a 
bolilor maligne, inclusiv limfoame și cancere cutanate.
     În acest context au fost emise următoarele recoman-
dări pentru profesioniștii din domeniul sănătăţii:
     • Utilizat pentru tratarea erupțiilor active (de 2 ori/
zi), tratamentul nu ar trebui să fie continuat pe termen 
lung; dacă după 2 săptămâni nu se observă îmbunătă-
ţiri, se caută alternative terapeutice.
     • În timpul administrării regulate (de 2 ori pe săp-
tămână), răspunsul la terapie al pacienţilor ar trebui 
monitorizat și necesitatea continuării tratamentului 
evaluată; după 12 luni de tratament, este recomandată 
reevaluarea stării pacientului, decizia continuării sau în-
treruperii terapiei bazându-se pe o evaluare individuală 
a raportului beneficiu/risc .
     • Terapia cu Protopic la copiii cu vârste între 2 și 16 
ani ar trebui întreruptă după 12 luni și evaluată necesi-
tatea continuării tratamentului și evoluţia bolii.
     • Prezenţa limfadenopatiei la iniţierea tratamentului 
trebuie investigată și ţinută sub observaţie. Pacienţii 
care se află sub tratament cu Protopic și dezvoltă limfa-
denopatii ar trebui monitorizaţi pentru a se asigura un 
răspuns adecvat la tratamentul limfadenopatiei. În cazul 
persistenţei limfadenopatiei se investighează etiologia 
acesteia.
     • În absenţa unei etiologii bine definite a limfadeno-
patiei sau în prezenţa mononucleozei infecţioase acute, 
întreruperea tratamentului cu Protopic ar trebui luată în 
considerare.
     • Protopic nu ar trebui utilizat la pacienţii cu imuno-
deficienţe congenitale sau dobândite sau la pacienţii a 
căror terapie produce imunosupresie.
     • Expunere la razele solare ar trebui minimalizată, iar 
utilizarea razelor UV ar trebui evitată; pacienţii ar trebui 
să folosească metode adecvate de protecţie solară în 
timpul tratamentului cu Protopic.    

Referințe bibliografice:

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/comms-ic/documents/websitereso-

urces/con152834.pdf 

Asist.Univ.Drd. Sînziana Cetean

Noi atenţionări și contraindicaţii pentru 
produsele Osseor® și Protelos®

     Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP= 
Committee for Medicinal Products for Human Use) din 
cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului a finalizat 
evaluarea produselor Protelos® și Osseor® (ranelat de 
stronţiu) ce aparţin Laboratoarelor Servier. Comitetul 
a concluzionat că aceste medicamente reprezintă în 
continuare un tratament important pentru pacientele 
cu osteoporoză, dar este necesară atenție sporită la 
prescriere pentru un management adecvat al riscurilor 
asociate.
     Produsele Protelos® și Osseor® au fost autorizate în 
Uniunea Europeană încă din septembrie 2004 și sunt 
indicate pentru tratamentul osteoporozei la femeile 
aflate în postmenopauză pentru a reduce riscul de 
fracturi vertebrale și de șold. Substanţa activă, ranelatul 
de stronţiu, odată ajunsă în intestin, eliberează stronţiul 
care este absorbit la nivel osos. Mecanismele exacte de 
acţiune ale stronţiului în osteoporoză sunt neelucidate, 
dar este cunoscut faptul că stimulează formarea osoasă 
și reduce riscul de fracturi osoase.
     Evaluarea produselor a fost iniţiată după publicarea 
unui studiu în Franţa în cadrul căruia au fost raportate 
199 reacţii adverse grave asociate cu aceste medica-
mente în perioada ianuarie 2006 – martie 2009. 
Aproape jumătate dintre aceste evenimente au fost 
evenimente tromboembolice și aproximativ un sfert 
reacţii cutanate. Aceste evenimente sunt cunoscute și 
sunt menţionate în rezumatele caracteristicilor produ-
selor.
     Datele evaluate privind siguranţa acestor medica-
mente indică faptul că riscul de tromboembolism venos 
(TEV) este mai crescut atât la pacienţii cu istoric de TEV 
cât și la pacienţii care sunt temporar sau permanent 
imobilizaţi. Numărul de cazuri de TEV la vârstnici este de 
asemenea cunoscut a fi mai ridicat la asocierea acestor 
medicamente decât la administrarea unui medicament 
placebo. În ceea ce privește reacţiile adverse cutanate 
grave (sindrom DRESS  - rash cu eozinofilie și simptome 
sistemice, sindrom Stevens-Johnson, necroliză toxică 
epidermică) rata incidenţei este scăzută și nu au fost 
identificate încă mecanismele exacte de apariţie a aces-
tor evenimente.
     Recomandările pentru profesioniștii din domeniul 
sănătăţii și pentru pacienţi includ:
     - Medicii nu ar trebui să prescrie medicamentele 
Protelos® și Osseor® pacienţilor cu TEV, cu antecedente 
de TEV sau pacienţilor temporar sau permanent imobili-
zaţi. Acești pacienţi sunt sfătuiţi să discute cu medicul la 
următorul control despre acest tratament.
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     - Pentru tratamentul pacienţilor cu vârstă peste 80 de 
ani cu risc de TEV, medicii trebuie să reevalueze balanţa 
beneficiu/risc privind continuarea terapiei cu aceste 
medicamente.
     - Profesioniștii din domeniul sănătăţii trebuie să aver-
tizeze pacienţii privind timpul de apariţie și simptomele 
reacţiilor adverse cutanate grave. Cel mai mare risc pen-
tru apariţia sindromului Stevens-Johnson este în prima 
săptămână de tratament, iar pentru sindromul DRESS 
în primele 3-6 săptămâni. Simptomele sau semnele 
pentru sindromul Stevens-Johnson sau necroliză toxică 
epidermică includ rash cutanat, adesea cu vezicule sau 
leziuni cutanate; simptomele DRESS includ rash, febră, 
eozinofilie și afectare sistemică (adenopatie, hepatită, 
nefropatie interstiţială, boală pulmonară interstiţială).
     - Pacienţii trebuie să oprească imediat tratamentul 
dacă manifestă reacţii alergice grave. Tratamentul nu 
trebuie readministrat acestor pacienţi.
     - Profesioniștii din domeniul sănătăţii și pacienţii sunt 
încurajaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată 
relaţionată cu administrarea medicamentelor Protelos® 
și Osseor®.

Referinţe bibliografice:

1.European Medicines Agency. Press release. European Medicines Agency 
confirms positive benefit-risk balance of Protelos/Osseor, but recommends 
new contraindications and revised warnings. 16 Martie 2012. 
Disponibil la adresa:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_relea-
se/2012/03/WC500124206.pdf 

Farm. Rezident Irina Cazacu

Prezentări de cazuri de reacții 
adverse detectate în practica 
clinică

Afecțiunile cutanate induse de 
medicamente

     Afecțiunile cutanate induse de medicamente sunt 
printre cele mai frecvente reacții adverse, ce apar cu 
o incidență de 2-3% în rândul pacienților spitalizați. 

Aproape orice medicament poate induce reacții adver-
se la nivel cutanat, iar anumite clase de medicamente, 
precum antiinflamatoarele nesteroidiene, antibiotice-
le și antiepilepticele pot induce reacții cutanate cu o 
frecvență de 1-5%. Deși cele mai multe reacții cutanate 
relaționate cu medicamentele nu sunt grave, câteva 
reacții alergice din această categorie pot fi însă grave, 
cu potențial de a pune în pericol viața pacientului. 
Reacțiile alergice grave includ angioedemul, sindromul 
Stevens-Johnson, necroliza toxică epidermică. Totodată, 
erupțiile cutanate pot fi parte a unui spectru mai larg de 
afectare multiorganică [1].
     La fel ca și pentru alte reacții adverse, patogeneza 
reacțiilor cutanate poate fi, fie imunologică, fie non-
imunologică. Termenii reacție alergică și reacție de 
hipersensibilitate la medicament sunt deseori utilizați 
ca fiind sinonimi, pentru descrierea reacțiilor adverse 
mediate imunologic. Dintre acești doi termeni, hiper-
sensibilitatea la medicamente este un termen mai 
descriptiv, sugerând faptul că reacția adversă apare 
în urma unui răspuns exagerat a sistemului imun, ce 
duce la afectarea țesuturilor gazdă. Într-o reacție de 
hipersensibilitate, medicamentul sau metabolitul său 
activ reprezintă antigenul recunoscut de sistemul imun. 
Reacția antigen-anticorp, cu eliberarea anticorpilor 
specifici sau a limfocitelor T, poate avea ca țintă diferite 
celule sau țesuturi, ducând la efecte adverse locali-
zate sau generalizate. Caracteristicile unei reacții de 
hipersensibilitate sunt (1) dezvoltarea sensibilizării în 
5 - 21 de zile de la expunerea inițială la medicament, (2) 
asocierea cu doze terapeutice ale unui medicament, (3) 
prezența semnelor sau a simptomelor asociate eliberării 
de histamină, însoțite de eozinofilie, (4) reversibilitatea 
simptomelor după retragerea agentului cauzativ, (5) 
reapariția bruscă (de la ore la câteva zile) a simptomelor 
reacției la reexpunerea ulterioară cu medicamentul 
incriminat[2].  O problemă în cazul pacienților ce prezin-
tă hipersensibilitate la medicamente o reprezintă reac-
tivitatea încrucișată, adică reacția pacienților alergici la 
un anume medicament, la medicamente ce farmacolo-
gic au o activitate asemănătoare sau diferită decât cea 
a medicamentului incriminat, însă care aparțin aceluiași 
grup structural chimic (de exemplu reactivitatea 
încrucișată în clasa antibioticelor betalactamice).
     Clasificarea Gell-Combs a fost utilizată din 1968 
pentru diferențierea reacțiilor de hipersensibilitate, în 
funcție de mecanismul de producere și caracteristicile 
clinice. Reacțiile de hipersensibilitate sunt de 4 tipuri, cu 
precizarea că nu toate reacțiile de hipersensibilitate pot 
fi încadrate în una din aceste 4 categorii, de multe ori 
mai mult decât unul din cele patru mecanisme putând 
fi implicat. Tabelul de mai jos prezintă o descriere a 
reacțiilor de hipersensibilitate de tip I-IV [1, 2, 4].  
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     Reacțiile pseudoalergice sunt reacții ce mimează 
perfect reacțiile alergice, în mod special reacțiile de 
hipersensibilitate de tip I, fără a avea însă mecanism 
imunologic, deci fără implicarea unei reacții 
antigen-anticorp.  
     Reacțiile pseudoalergice variază ca simptomatolo-
gie de la rash localizat sau generalizat, la reacții mult 
mai severe ce includ bronhospasmul, angioedemul, 
hipotensiunea. Reacțiile pseudoalergice sunt adesea 
denumite reacții anafilactoide sau reacții de intoleranță, 
reacțiile anafilactoide implicând doar acele reacții 
pseudoalergice care mimează anafilaxia (bronhospasm, 
angioedem, urticarie, hipotensiune) însă nu sunt media-
te de către IgE [2, 3].  

Mai jos sunt prezentate 3 cazuri de 
afectare cutanată indusă medicamentos.

Cazul 1

     Pacient în vârstă de 55 de ani cunoscut cu hiper-
tensiune, diabet zaharat tip II, dislipidemie mixtă, 
arteriopatie cronică obliterantă a membrelor inferioare 
(ACOMI) și hernie de disc se internează pentru dureri la 
nivelul coloanei dorso-lombare și inapetență. Urmează 
tratament prescris de medicul de familie cu metformin, 
tolperison, indapamid, simvastatină, fenofibrat, verapa-
mil/trandolapril și triflusal. În prima zi a spitalizării i se 

administrează o fiolă de piafen (metamizol/pitofenonă/
fenpipramidă). Pacientul dezvoltă angioedem la mai 
puțin de 24 de ore de la administrarea piafenului (edem 
laringian, edem al limbii, senzație de sufocare).  Se 
administrează hemisuccinat de hidrocortizon cu remi-
sia treptată a simptomatologiei. La o anamneză mai 
amănunțită reiese faptul că pacientul a mai prezentat în 
antecedente edem periorbital și peribucal după admi-
nistrare de aspirină sau antinevralgic (aspirină/paraceta-
mol/cafeină).

Discuții

     Angioedemul este una dintre reacțiile adverse grave 
și rare ce pot să apară după utilizarea metamizolului. 
Este o reacție adversă de tip B, impredictibilă. Se consi-
deră a fi o reacție de hipersensibilitate de tip I (conform 
clasificării Gell-Coombs); aceste reacții apar de obicei 
brusc, în general la o a doua expunere, în câteva minute 
până la maxim 48 de ore de la administrare. Au fost ra-
portate cazuri de reactivitate încrucișată a metamizolu-
lui cu aspirina și alte antiinflamatoare nesteroidiene [5]. 
Metamizolul este contraindicat pacienților care prezintă 
hipersensibilitate la aspirină și antiinflamatoare nestero-
idiene (tocmai datorită reactivității încrucișate). Reacția 
adversă a pus în pericol viața pacientului, fiind o reacție 
adversă gravă, însă evoluția a fost favorabilă. 
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Clasificare Momentul apariției Anticorpi Celule/organe 
țintă Manifestări clinice

Tipul I (imediate)

De la minute la 2 ore; 
de obicei apar la a doua 

expunere la medica-
ment; apariția poate fi 

întârziată până la 48 de 
ore post-expunere

Ig E
Mastocitele

Bazofile

Anafilaxie, urticarie localizată, angio-
edem, bronhospasm, stop respirator, 
colaps cardiovascular, aritmii, eozin-

ofilie

Tipul II
(citotoxice)

7-21 de zile de la intro-
ducerea medicamentu-

lui în terapie
Ig G, Ig M

Hematii, 
trombocite, 
neutrofile

Citopenii (anemie hemolitică, trom-
bocitopenie, neutropenii)

Vasculite

Tipul III
(reacții prin complexe 

imune)

5-21 de zile de la intro-
ducerea medicamentu-

lui în terapie
Ig G, Ig M

Pielea, 
articulațiile, 
rinichi, ficat

Sindrom tip boala serului
Vasculită

Rash maculopapular
Urticarie (debut întârziat)

Glomerulonefrită
Nefrită interstițială

Artrite
Eritem multiform

Sindrom Stevens-Johnson

Tipul IV 
(reacții întârziate sau 

mediate celular)

Variabil; de obicei la 
24-48 de ore după 

expunere

Limfocite T 
sensibilizate 
CD4 și CD8

Piele, ficat, 
rinichi, 

plămâni

Dermatită de contact
Exantem

Erupții pustulare
Sindrom Stevens-Johnson

Necroliză toxică epidermică
Pneumonie interstițială

Hepatită granulomatoasă
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Cazul 2

     Pacientă în vârstă de 59 de ani cu insuficiență ven-
triculară stângă, boală pulmonară obstructivă cronică, 
cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, diabet 
zaharat insulinodependent, adenom hipofizar și hernie 
de disc și ombilicală se internează cu astm bronșic în 
criză și rash generalizat (la nivelul membrelor inferioare 
și superioare, torace, abdomen). Pacienta se află sub tra-
tament cu teofilină, salmeterol/fluticazonă, acetilcistei-
nă, isosorbid dinitrat, fosinopril, metoprolol, amiodaro-
nă, indapamid, alprazolam; cu 4 zile înaintea  internării 
i s-a prescris cefaclor pentru bronșită. Pacienta este 
cunoscută ca fiind polialergică medicamentos (aspirină, 
antiinflamatoare nesteroidiene, metamizol, peniciline, 
chinolone). Se consideră reacție adversă la cefaclor, se 
întrerupe administrarea, se administrează hemisuccinat 
de hidrocortizon și clorfeniramină cu dispariția treptată 
a rash-ului generalizat.

Discuții

     Reacțiile adverse la nivel dermatologic, inclusiv rash, 
pot să apară după administrarea de cefaclor. În cazul 
acestei paciente, cunoscută ca fiind polialergică medi-
camentos, cu hipersensibilitate la peniciline, adminis-
trarea cefaclorului trebuie privită cu precauție, deoarece 
studiile relevă că până la 20% din pacienții alergici 
la peniciline pot fi alergici și la cefalosporine [5]. Este 
vorba deci despre o reacție adversă moderată, de tip B, 
impredictibilă, ce apare brusc, și necesită tratament. 

Cazul 3
     Pacientă în vârstă de 63 de ani cunoscută cu hepa-
tită cronică virală C, hipertensiune arterială esențială 
stadiul II și poliartrită reumatoidă se internează pentru 
colecistectomie laparoscopică. După intervenție se 
administrează ampicilină injectabil 2g/zi, ketoprofen, 
și enalapril. După administrarea ampicilinei pacienta 
prezintă brusc rash maculopapular extins pe torace și 
antebrațe. Se întrerupe administrarea ampicilinei cu 
remisia treptată a rash-ului. 

Discuții

     Ampicilina este mai frecvent responsabilă de apariția 
rash-ului (însoțit de urticarie sau erupții maculare) decât 
alte peniciline. Există controverse în ceea ce privește 
etiologia rash-ului cutanat (reacție toxică, alergie la 
peniciline, prezența impurităților în formularea farma-
ceutică). De obicei, dacă rash-ul este pruritic și/sau 
maculopapular, tratament ulterior cu ampicilină nu este 

contraindicat deoarece nu se consideră a fi o reacție 
alergică. Rash-ul poate fi indus de administrarea unor 
doze mari.  Uricaria însă este o reacție de hipersensi-
bilitate mediată de IgE și administrarea ulterioară de 
ampicilină sau alte peniciline este contraindicată. Calea 
de adminsitrare nu afectează incidența rash-ului, însă 
studiile au demonstrat că acesta este mai frecvent în 
rândul femeilor [5]. În acest caz rash-ul maculopapular 
la ampicilină este o reacție adversă ușoară ca severitate, 
inevitabilă.
     Toate reacțiile alergice la medicamente trebuie atent 
evaluate de către personalul medical. Medicamentele 
implicate trebuie corect identificate întrucât expunerea 
ulterioară a pacientului la același medicament poate 
cauza o reacție adversă mult mai severă. Pacienții cu 
un istoric de alergie medicamentoasă trebuie atent 
monitorizați atunci când li se prescrie un nou medica-
ment, întrucât 10% din pacienții cu hipersensibilitate 
medicamentoasă reacționează la mai mult decât un 
singur compus structural. 
     Calea de administrare este de asemenea un factor 
de care trebuie să se țină cont în evaluarea unei alergii 
medicamentoase: în general, aplicațiile topice au proba-
bilitate mai mare de a induce reacții alergice, urmate 
de administrarea parenterală și de cea orală [1]. Dacă 
reacțiile alergice sunt corect identificate și documentate 
în fișa medicală a pacientului, reaparația acestora poate 
fi evitată.
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CENTRUL DE CERCETĂRI 
PRIVIND INFORMAREA ASUPRA 

MEDICAMENTULUI

Str. Louis Pasteur Nr.6 / 400349 / 
Cluj-Napoca, Tel/fax: 0264 430368 

e-mail: cim@umfcluj.ro, 
www.cim.umfcluj.ro

Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului

• Vă stă la dispoziție cu informații obiective despre medicamente pe adresa de e-mail cim@umfcluj.ro sau la 
rubrica  “Adresează o întrebare” de pe site-ul CCIM www.cim.umfcluj.ro

• Încurajează raportarea de reacții adverse la rubrica “Raportează un efect advers” pe site-ul CCIM 
www.cim.umfcluj.ro
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