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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.
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Informații privind 
siguranța medicamentelor
Interacțiuni medicamentoase

Interacțiunile medicamentoase ale 
antitusivelor și expectorantelor

 Tusea reprezintă un mecanism fiziologic de 
protecție a organismului, care poate fi consecința unor 
afecțiuni cum sunt astmul sau refluxul gastro-esofagi-
an, dar cel mai adesea poate apărea în cadrul unor boli 
infecțioase. În funcție de tipul tusei (productivă sau 
neproductivă) este stabilit tratamentul. 
 În cazul tusei neproductive, se administrează 
antitusive, ce reduc sau înlătură tusea pacientului, în 
special pe timpul nopții. Printre antitusivele cele mai 
active și mai utilizate la noi în țară sunt codeina și 
dextrometorfanul. Aceste două medicamente opioide 
(natural în cazul codeinei, de sinteză în cazul dextrome-
torfanului) acționează prin inhibarea centrului tusei cu 
eficacitate similară în reducerea frecvenței tusei, dar în 
ceea ce privește scăderea intensității tusei dextrometor-
fanul pare a avea un efect mai pronunțat [1]. 

 Reacțiile adverse ale celor două medicamente 
derivă din proprietățile lor farmacologice, cu precădere 
din cauza efectului de deprimare respiratorie, și apar rar 
în cazul dextrometorfanului atunci când este utilizat în 
doze terapeutice. Efectele deprimante ale opioidelor 
sunt potențate de alte deprimante ale sistemului nervos 
central (SNC). În cazul dextrometorfanului este necesară 
precauție la asocierea cu alte medicamente care inhibă 
CYP2D6, acesta fiind metabolizat pe această cale [1]. 
 În cazul tusei productive, obiectivul terapiei 
nu este suprimarea tusei, ci antrenarea și eliminarea 
secrețiilor bronșice. Se pot administra astfel mucolitice, 
care stimulează eliminarea secreţilor și scad vâscozita-
tea acestora. Cele mai utilizate mucolitice sunt acetilcis-
teina, carbocisteina, bromhexinul, ambroxolul, erdostei-
na. 
 Dintre acestea, doar pentru acetilcisteină au 
fost raportate interacțiuni medicamentoase. Principa-
lele interacțiuni medicamentoase ale celor mai uzuale 
medicamente antitusive și mucolitice sunt prezentate 
în tabelul de mai jos [2,3].

Medicamente Severitate Interacțiuni - Observații

Procarbazină, iproniazidă, moclobemid, 
fenelzină, selegilină Contraindicată

Asocierea acestor medicamente cu 
dextrometorfanul conduce la creșterea 

riscului de sindrom serotoninergic 
(hipertensiune, hipertermie, mioclonii, 

alterarea statusului mental)

Antidepresive atipice și ISRS (desvenlafaxină, 
duloxetină, fluoxetină, trazodonă, sertralină, 

citalopram, escitalopram)
Majoră 

Asocierea acestor medicamente cu 
dextrometorfanul conduce la creșterea 

riscului de sindrom serotoninergic 
(hipertensiune, hipertermie, mioclonii, 

alterarea statusului mental) și la creșterea 
concentrațiilor plasmatice de 

dextrometorfan, crescând astfel toxicitatea 
acestuia (grețuri, vărsături, vedere 

încețoșată, halucinații)

Antidepresive triciclice (imipramină, 
amitriptilină, nortriptilină)

Majoră

Asocierea acestor medicamente cu 
dextrometorfanul conduce la creșterea 

riscului de sindrom serotoninergic 
(hipertensiune, hipertermie, mioclonii, 

alterarea statusului mental)

Linezolid, sibutramină Majoră

Asocierea acestor medicamente cu 
dextrometorfanul conduce la creșterea 

riscului de sindrom serotoninergic 
(hipertensiune, hipertermie, mioclonii, 

alterarea statusului mental)
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Medicamente Severitate Interacțiuni - Observații

Haloperidol, chinidină, amiodaronă, 
ranolazină Moderată 

Asocierea haloperidolului cu 
dextrometorfanul determină creșterea 

concentrațiilor plasmatice de 
dextrometorfan, crescând astfel

 toxicitatea acestuia 
(grețuri, vărsături, vedere încețoșată, 
deprimare respiratorie, halucinații)

Morfină, opium, benzodiazepine, barbi-
turice, cloralhidrat, fentanil, hidrocodonă, 

hidromorfonă, oxicodonă, oximorfonă,  
meperidină, propoxifen, tapentadol, 

tiopental

Majoră 

Aceste medicamente administrate 
împreună cu codeina au un efect aditiv de 

deprimare respiratorie și la nivel SNC,
inclusiv sedare profundă sau chiar comă 

Buprenorfină, butorfanol, naltrexonă, 
pentazocină Majoră 

Administrarea concomitentă a unui 
opioid (codeina) cu un agonist/antagonist 
opioid determină apariția simptomelor de 
abstinență (crampe abdominale, grețuri, 

vărsături, rinoree, anxietate, neliniște, 
creșterea temperaturii corporale și 

piloerecție)

Clorzoxazonă, mefenezină, meprobamat Majoră 
Aceste medicamente administrate 

împreună cu codeina au un efect aditiv de 
deprimare respiratorie

Ginseng, chinidină Moderată Scade efectul analgezic al codeinei

Nitroglicerină Moderată
Utilizarea concomitentă a nitroglicerinei cu 

acetilcisteina conduce la hipotensiune și 
cefalee indusă de nitroglicerină

Carbamazepină Moderată 
Asocierea carbamazepinei cu acetilcisteina 
poate conduce la nivele subterapeutice de 

carbamazepină

Tetracicline Majoră 
Se administrează la o diferență de 2 ore 

datorită inactivării antibioticului de către 
acetilcisteină.

Referințe bibliografice:

1. Sweetman SC (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, (Edition [35]).
2. Micromedex® Healthcare Series [Internet database]. Greenwood Village, Colo: Thomson Reuters (Healthcare) Inc. Updated periodically.
3. Cristea A. Tratat de farmacologie. Ediţia I. București: Editura Medicală, 2006; p.354-369.

AC Drd. Camelia Bucşa
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 Rizomii de șofran indian (Curcuma longa L.) 
(fam. Zingiberaceae) sunt valorificaţi ca și condiment, 
imprimând culoarea galbenă și aroma specifice prepa-
ratelor culinare indiene. Constituie totodată principalul 
ingredient din pudra de curry. 
 În medicina tradiţională asiatică, șofranul 
indian este utilizat ca antioxidant, antitumoral și 
hepatoprotector. Cercetări recente au demonstrat 
că rizomii de șofran indian exercită și efecte antialer-
gice și antidepresive. Curcumina (1,7-bis(4-hidroxi-
3-metoxifenil)-1,6-heptadien-3,5-dionă) este un com-
pus polifenolic, reprezentând pigmentul galben major 
din rizomii de șofran indian. Curcumina s-a utilizat în 
ultimii ani ca agent antitumoral, eficacitatea sa ca ad-
juvant în terapia cancerului fiind confirmată prin studii 
in vitro și in vivo. Acest compus a demonstrat totodată 
proprietăţi antioxidante, imunomodulatoare, antiinfla-
matoare și antimicrobiene [1]. Pe piaţa suplimentelor 
alimentare din România se pot identifica o serie de pro-
duse conţinând curcumină (500 mg/capsulă), recoman-
date în principal ca adjuvante în terapia antitumorală.
 Un aspect interesant legat de aportul de rizomi 
de șofran indian și curcumină se referă la susceptibili-
tatea acestora de a influenţa farmacocinetica unor me-
dicamente administrate concomitent. Astfel, un studiu 
in vitro pe celule Caco-2 a raportat că 30μM curcumină 
aproape au dublat acumularea de rodamină-123 
(un substrat P-gp), similar martorului pozitiv verapamil 
(inhibitor P-gp). În acest studiu, curcumina a inhibat 
expresia genei P-gp și efluxul rodaminei-123 cu apro-
ximativ 30% [1]. Aceiași autori au utilizat linia celulară 
Caco-2 pentru a evalua efectul curcuminei asupra 
activităţii CYP3A4, folosind ca martor pozitiv rifampi-
cina (inductor CYP3A4). Celulele au fost pretratate cu 
1α,25-dihidroxi-vitamina D3 pentru a induce expresia 
CYP3A4. Curcumina a determinat o scădere a activităţii 
catalitice a CYP3A4 cu 30-40%  și o scădere a expresiei 
proteinei CYP3A4 cu 38% [2]. 
 Aceste cercetări sunt completate de studii in 
vivo. Într-un studiu pe șobolani, aceștia au fost pretra-
taţi timp de 4 zile cu curcumină (60 mg/kg/zi), înainte 
de administrarea de celiprolol (β-blocant substrat al 
P-gp) și midazolam (substrat al CYP3A4). Curcumina a 
inhibat cu 49% expresia intestinală a P-gp, respectiv cu 
42% expresia intestinală a CYP3A4 [3]. 
 Într-un studiu randomizat „open-label” pe 12 
voluntari sănătoși, s-a administrat timp de 6 zile curcu-
mină (300 mg/zi). Administrarea curcuminei a afectat 
absorbţia unei doze unice de 50 mg talinolol (anta-
gonist β1-adrenergic și substrat P-gp) administrată în 
a șaptea zi, prin reducerea semnificativă a AUC0→∞ 
(-33%) și a Cmax (-28%). 

 Autorii studiului au considerat însă că aceste 
modificări nu se datorează inhibării efluxului P-gp, ci 
au la bază up-reglarea altor transportori ABC sau efecte 
farmacologice neelucidate ale principalilor metaboliţi 
ai curcuminei [4].
 Majoritatea cercetărilor sugerează că rizomii de 
șofran indian, respectiv curcumina pot afecta farmaco-
cinetica medicamentelor substrat ale P-gp și CYP3A4.  
 Până la confirmarea semnificaţiei clinice a 
acestor interacţiuni, se recomandă evitarea utilizării 
șofranului indian și a suplimentelor alimentare conţi-
nând curcumină în cazul pacienţilor aflaţi sub terapie 
cu medicamente substrat P-gp și CYP3A4. 

Referinţe bibliografice: 

1. Hou X-L, Takahashi K, Tanaka K, Tougou K, Qiu F, Komatsu K, Takahashi K, 
Azuma J. Curcuma drugs and curcumin regulate the expression and function 
of P-gp in Caco-2 cells in completely opposite ways. Int J Pharm 2008; 
358:224-229.
2. Hou X-L, Takahashi K, Kinoshita N, Qiu F, Tanaka K, Komatsu K, Takahashi 
K, Azuma J. Possible inhibitory mechanism of Curcuma drugs on CYP3A4 in 
1α,25 dihydroxyvitaminD3 treated Caco-2 cells. Int J Pharm 2007; 337:169-
177.
3. Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of acti-
on and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010; 62:207-227.
4. Juan H, Terhaag B, Cong Z, Bi-Kui Z, Rong-Hua Z, Feng W, Fen-Li S, Juan S, 
Jing T, Wen-Xing P. Unexpected effect of concomitantly administered curcu-
min on the pharmacokinetics of talinolol in healthy Chinese volunteers. Eur J 
Clin Pharmacol 2007; 63:663-668.

                                      Asist. Univ. Drd. Anamaria Cozma

Influenţa șofranului indian (Curcuma longa L.) 
asupra farmacocineticii medicamentelor
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Atenționări

Agenția Europeană a Medicamentului 
limitează utilizarea pe termen lung 
a produselor cu calcitonină

 Comitetul pentru Produse Medicinale de Uz 
Uman (CHMP - Committee for Medicinal Products 
for Human Use) din cadrul Agenției Europene a 
Medicamentului a finalizat evaluarea  beneficiilor și 
riscurilor asociate tratamentului cu calcitonină, con-
cluzionând că există un risc ușor crescut de cancer la 
utilizarea calcitoninei pe termen lung. Astfel, CHMP 
subliniază că beneficiile tratamentului cu calcitoni-
nă nu depășesc riscurile în tratamentul osteoporo-
zei și că nu ar mai trebui utilizat în această indicație. 
CHMP recomandă doar utilizarea pe termen scurt în 
boala Paget, în caz de pierdere osoasă acută în urma 
unei imobilizări recente și în hipercalcemie cauzată 
de cancer.
 În studiile clinice pe termen lung, riscul de 
a dezvolta cancer a fost cu 0.7-2.4% mai mare la 
pacienții sub tratament cu calcitonină în comparație 
cu pacienții sub tratament cu placebo, cu procente 
mai mari în studiile în care au fost utilizate formele 
farmaceutice intranazale. 
 Spray-urile nazale fiind recomandate doar în 
osteoporoză, CHMP a recomandat retragerea de pe 
piață a acestei forme farmaceutice. Pentru celelal-
te indicații ale calcitoninei, balanța beneficiu-risc 
rămâne pozitivă, dar trebuie administrate doar for-
mele farmaceutice parenterale pentru perioade de 
timp cât mai scurte. Astfel, calcitonina este indicată 
pentru:

• prevenirea pierderii osoase în urma imobilizării 
recente, tratament de 2 până la maxim 4 săptămâni, 
• boala Paget la pacienții care nu tolerează sau nu 
răspund la alte tratamente, limitarea tratamentu-
lui la 3 luni, dar poate fi extins la 6 luni în cazuri 
excepționale și repetat dacă beneficiile depășesc 
riscurile, 
• hipercalcemie cauzată de cancer.

Referințe:

1. Patient Safety. European Medicines Agency. European Medicines 
Agency recommends limiting long-term use of calcitonin medicines. 
Articol disponibil online la adresa: http://www.emea.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/medicines/human/public_health_alerts/2012/07/
human_pha_detail_000065.jsp&mid=WC0b01ac058001d126 

Farm. Drd. Irina Cazacu

Agenţia Europeană a Medicamentului 
recomandă restricţionarea utilizării 
tolperisonului

 În urma evaluării siguranţei și eficacităţii tolpe-
risonului, în baza articolului 31 al Directivei 2001/83/
EC, Comitetul pentru Produse Medicinale de Uz Uman 
(CHMP, Committee for Medicinal Products for Human 
Use) al Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA, Eu-
ropean Medicines Agency) a concluzionat că beneficiile 
specialităţilor care conţin tolperison cu administrare 
orală continuă să depășească riscurile, însă utilizarea lor 
ar trebui restricţionată la tratamentul spasticităţii (redo-
rii musculare) post-accident vascular cerebral (AVC). De 
asemenea, CHMP a recomandat retragerea autorizaţiei 
de punere pe piaţă în ţările din Uniunea Europeană a 
specialităţilor injectabile cu tolperison.
 Solicitarea efectuării unei evaluări a siguranţei 
și eficacităţii tolperisonului a venit din partea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului din Germania care a primit 
numeroase raportări post-marketing de reacţii de hi-
persensibilitate la tolperison, în Germania acest medica-
ment fiind aprobat pentru mai puţine indicaţii decât în 
alte ţări europene.
 Datele evaluate de CHMP includ studii clinice 
publicate și analize ale acestor studii puse la dispoziţie 
de companiile farmaceutice ce dețin autorizaţia de 
punere pe piaţă a tolperisonului, precum și date rezul-
tate din raportarea spontană post-marketing a reacţiilor 
adverse. Pe baza rezultatelor evaluării tolperisonului, 
CHMP a emis recomandări pentru pacienţi și pentru 
medicii prescriptori.

Recomandările CHMP pentru pacienţi sunt:

• În cazul utilizării tolperisonului pentru o altă indi-
caţie decât spasticitatea post-AVC, pacienţii ar trebui 
să discute cu medicii prescriptori pentru modificarea 
tratamentului;
• Pacienţii ar trebui să cunoască semnele reacţiilor de 
hipersensibilitate: flushing, rash cutanat, mâncărimi, 
wheezing, dificultăţi de respiraţie,  dificultăţi la înghi-
ţire, creșterea frecvenţei cardiace, scăderea presiunii 
arteriale. În cazul apariţiei acestora, pacienţii ar trebui 
să oprească tratamentul cu tolperison și să se adreseze 
medicului sau farmacistului.
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Recomandările CHMP pentru medicii prescriptori sunt:

• Încetarea prescrierii tolperisonului pentru alte indicaţii 
decât pentru spasticitatea post-AVC;
• Încetarea prescrierii tolperisonului în formă injectabilă 
pentru orice indicaţie;
• În cazul apariţiei reacţiilor de hipersensibilitate la pa-
cienţi aflaţi sub tratament cu tolperison, administrarea 
acestui medicament ar trebui oprită.

Referinţe: 

1. Patient Safety. European Medicines Agency. European Medicines Agency 
recommends restricting use of tolperisone medicines. Articol disponibil 
online la adresa: http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
medicines/human/referrals/Tolperisone/human_referral_000316.
jsp&mid=WC0b01ac05805c516f.

Asist. Univ. Drd. Cristina Pop

Restricţionarea utilizării trimetazidinei

 Trimetazidina este un medicament anti-angi-
nos indicat în profilaxia crizei de angină pectorală și în 
sechelele post-infarct miocardic. Mecanismul de acţiu-
ne este unul complex, trimetazidina fiind considerată a 
fi un “agent metabolic” care asigură protecţia celulară 
a miocardului ischemic. Alte indicaţii ale trimetazidinei 
sunt: tulburări de vedere, vertij și tinitus de origine vas-
culară. 
 Trimetazidina a fost introdusă pe piață în 1970, 
fiind disponibilă astăzi în majoritatea ţărilor europene. 
Agenţia Europeană a Medicamentului a lansat în aprilie 
2011 o investigaţie în ceea ce privește utilizarea trime-
tazidinei, ca urmare a sesizărilor din partea Agenţiei 
Naţionale Franceze pentru Siguranţa Medicamentelor și 
a Produselor de Sănătate (ANSM : Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé).  
 Aceasta a constatat că, în urma evaluării datelor 
naţionale, studiile privind eficacitatea medicamentului 
relevau un beneficiu minor. În același timp, numărul 
raportărilor reacţiilor adverse de tip parkinsonian era 
în creștere. Simptomele includ rigiditate musculară, 
tremor, tulburări ale mersului, sindromul picioarelor 
neliniștite etc. Acestea au apărut la persoane care nu 
aveau boala Parkinson în antecedente, cu dispariția lor 
la întreruperea tratamentului.
 Datele analizate de Agenţia Europeană a Medi-
camentului cuprind studii clinice, articole din literatură, 
raportări spontane ale reacţiilor adverse, precum și date 
din studiile post-marketing oferite de companiile care 
furnizează acest medicament.

Concluziile  investigaţiei și recomandările agenţiei sunt:

1. În tratamentul anginei pectorale - trimetazidina nu 
aduce un beneficiu semnificativ, balanţa beneficiu-risc 
fiind negativă în cazul în care este utilizată singură ca 
terapie de primă intenţie. Studiile susţin eficacitatea 
trimetazidinei doar în  tratamentul asociat al anginei 
pectorale, inadecvat controlat de antianginoasele utili-
zate, sau dacă pacienții nu tolerează alte antianginoase. 

2. În ceea ce privește indicaţiile trimetazidinei pentru 
tulburările de câmp vizual, vertij și tinitus - trimetazidi-
na nu pare să aibă o eficacitate mai mare decât place-
bo. Balanţa beneficiu-risc pentru aceste indicaţii este 
negativă. Agenţia recomandă excluderea din prospect a 
acestor indicaţii. 

3. Trimetazidina determină apariţia unor simptome 
parkinsoniene, inclusiv parkinsonism ca reacţii adverse, 
dar frecvenţa lor este redusă, iar fenomenele sunt rever-
sibile la întreruperea tratamentului. Agenţia recoman-
dă includerea în prospect a unor atenţionări speciale 
privind parkinsonismul indus de trimetazidină. De 
asemenea, se recomandă adăugarea maladiei Parkinson 
la contraindicaţiile trimetazidinei.
 Agenţia menţionează că nu este necesară o 
întrerupere urgentă a tratamentelor cu trimetazidină, 
ci recomandă reevaluarea tratamentului pacienţilor la 
următorul consult. 
 Se impun studii clinice mai ample și de dura-
tă mai lungă, în vederea stabilirii  eficacităţii asocierii 
trimetazidinei în tratamentul de lungă durată al anginei 
pectorale.

Referințe:

1.Patient Safety. European Medicines Agency. European Medicines Agency 
recommends restricting use of trimetazidine-containing medicines. Articol 
disponibil online la adresa: URL:http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Trimetazidine/human_refer-
ral_000315.jsp&mid=WC0b01ac0580024e99.

Asist. Univ. Drd. Cătălin Araniciu
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Ondansetron - noi restricţii ale dozelor 
utilizate

 Medicamentul ondansetron este indicat în pre-
venirea stărilor de greaţă și vomă apărute postoperator 
sau induse de către chimioterapie și radioterapie.
Într-un studiu efectuat pe adulţi sănătoși cărora li s-a 
administrat ondansetron intravenos, 32 mg timp de 15 
minute, s-a observat o prelungire a intervalului QT în 
medie cu 19.57 milisecunde. Prin urmare, această doză 
poate cauza o prelungire a intervalului QT semnificati-
vă din punct de vedere clinic pentru anumiţi pacienți. 
Administrarea a 8 mg de ondansetron intravenos timp 
de 15 minute a cauzat o prelungire a intervalului QT cu 
5.84 milisecunde, acest nivel nefiind asociat de obicei 
cu o creștere a riscului de apariţie a aritmiilor cardiace.
 În urma rezultatelor obținute, s-a ajuns la con-
cluzia că o doză de 16 mg ondansetron administrată 
intravenos timp de 15 minute ar putea cauza o prelun-
gire a intervalului QT cu 9.1 milisecunde, aceasta nefiind 
de obicei asociată cu o creștere a riscului de apariţie a 
aritmiilor cardiace. Prelungirea intervalului QT poate 
conduce la torsada vârfurilor, un tip de aritmie cardiacă 
ce poate pune viaţa pacienților în pericol.

Recomandările pentru profesioniștii din domeniul 
sănătăţii includ:

• O doză unică de ondansetron administrată intravenos 
în tratamentul simptomelor de greață și vomă la paci-
enţii aflaţi sub chimioterapie nu ar trebui să depășească 
16 mg în perfuzie timp de cel puţin 15 minute;
• Medicamentul ondansetron ar trebui evitat la pacienţii 
cu sindrom congenital de interval QT prelungit;
• Sunt necesare precauţii în cazul pacienţilor care pre-
zintă factori de risc pentru apariţia aritmiilor cardiace 
sau prelungirea intervalului QT: tulburări electrolitice, 
utilizarea medicamentelor care produc prelungirea 
intervalului QT sau tulburări electrolitice, insuficienţă 
cardiacă congestivă, bradiaritmii, utilizarea de medica-
mente care reduc ritmul cardiac;
• Trebuie corectate hipopotasemia și hipomagneziemia 
înaintea administrării ondansetronului. 

Referințe:

1. Drug Safety Update. Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency. Ondansetron (Zofran): risk of QTc prolongation – important new 
intravenous dose restriction. Articol disponibil online la adresa:  
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/dsu/documents/publication/
con180638.pdf

Asist. Univ Drd. Sînziana Cetean

Riscul de pancreatită acută la administra-
rea inhibitorilor de dipeptidil peptidază-4

 Inhibitorii de dipeptidil peptidază-4 (DPP-4) 
sunt indicați pentru îmbunătățirea controlului glicemic 
la pacienții adulți cu diabet zaharat de tip 2. Medica-
mentele autorizate pe piața din România includ sa-
xagliptina, linagliptina, vildagliptina și sitagliptina, dar 
există și combinații ale acestor compuși cu metforminul. 
 Un risc crescut de pancreatită acută a fost iden-
tificat pentru toți inhibitorii de DPP-4, pentru majorita-
tea compușilor în urma rapoartelor primite prin siste-
mul de raportare spontană a reacțiilor adverse. Pentru 
linagliptină, a fost detectată încă din studiile de dezvol-
tare clinică o creștere ușoară a numărului de cazuri de 
pancreatită acută în comparație cu lotul placebo. 
 Prin urmare, pancreatita acută este inclusă 
în Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru toți 
inhibitorii de DPP-4 ca și o reacție adversă posibilă. Rata 
de raportare a acestei reacții adverse este scăzută (între 
1/1.000 și 1/100 din pacienții ce primesc acest medi-
cament), iar frecvența nu este cunoscută, doar câteva 
cazuri fiind raportate în studiile clinice. În majoritatea 
cazurilor, reacția adversă a dispărut la întreruperea tra-
tamentului.
 Mecanismele ce conduc la apariția pancreatitei 
nu sunt încă elucidate. Informațiile obținute din studiile 
pe animale au fost neconcludente sau nu au sugerat o 
problemă de siguranță. Oricum este cunoscut faptul că 
pacienții cu diabet zaharat prezintă un risc mai crescut 
pentru pancreatită decât pacienții nediabetici.

Recomandările pentru profesioniștii din domeniul 
sănătății includ:

• Pacienții tratați cu inhibitori de DPP-4 ar trebui să fie 
informați despre simptomele caracteristice pancrea-
titei acute (dureri abdominale severe, persistente) și 
încurajați să ia legătura cu medicul sau farmacistul la 
apariția acestor simptome;
• Dacă este suspectată pancreatita, tratamentul cu 
inhibitor de DPP-4 sau orice alt medicament suspectat 
trebuie oprit;
• Trebuie raportată orice reacție adversă suspectată a 
fi relaționată cu administrarea de medicamente către 
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale.

Referințe:
1. Drug Safety Advice. The Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency (MHRA). Dipeptidylpeptidase-4 inhibitors (‘gliptins’): risk of acute 
pancreatitis. Articol disponibil online la adresa: http://www.mhra.gov.uk/
Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/CON185628.

Farm. Drd. Irina Cazacu
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Prezentări de cazuri de reacţii 
adverse detectate în practica 
clinică

Reacțiile adverse la nivel cardiovascular

 Retragerea controversată de pe piață a ro-
fecoxibului în 2004 și a rosiglitazonei în 2010, datorită 
riscului apariției reacțiilor adverse la nivel cardiovascu-
lar, la utilizare îndelungată sau a unor doze crescute, a 
subliniat din nou importanța monitorizării siguranței 
medicamentelor nou introduse pe piață, comunicarea 
eficientă și în timp util a riscurilor asociate unui medica-
ment precum și luarea deciziilor corecte de către toate 
părțile implicate în activitatea cu medicamente. Tot 
recent, alți agenți terapeutici au fost retrași de pe piață 
sau utilizarea lor a fost reevaluată cu introducerea unor 
noi atenționări speciale (citalopram, domperidona, on-
dansetron), din cauza unor efecte precum prelungirea 
intervalului QT și creșterea riscului apariției fenomenu-
lui numit torsada vârfurilor.

 Reacțiile adverse ale medicamentelor la nivel 
cardiovascular pot fi adesea grave, ducând la spitaliza-
rea pacienților sau la prelungirea unei spitalizări deja 
existente și pot pune viața acestora în pericol.
Într-un studiu prospectiv observațional, efectuat într-o 
secție de medicină internă din România, incidența 
reacțiilor adverse la nivel cardiovascular a fost de 8% [1].  
 Într-un alt studiu prospectiv efectuat tot într-o 
secție de medicină internă din Germania însă, din 1441 
de reacții adverse ce au cauzat spitalizarea pacienților, 
173 (12%) au fost reacții la nivel cardiovascular. Dintre 
acestea cea mai frecventă reacție adversă ce a cauzat 
spitalizarea pacienților a fost bradicardia (5,7% din 
totalul reacțiilor adverse grave). În toate aceste cazuri 
pacienții erau sub tratament cu mai multe medica-
mente – 88% din pacienți primeau între 3 și 10 medica-
mente [2].   

 În tabelul de mai jos prezentăm câteva dintre 
medicamentele mai frecvent responsabile de reacții 
adverse la nivel cardiovascular [3], tabel urmat de cîteva 
prezentări de cazuri clinice.
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Reacții adverse Medicamente

Bradicardie Beta-blocante, diltiazem, verapamil, digoxin, 
amiodaronă

Tahicardie Simpatomimetice, anticolinergice, antidepresive triciclice, 
teofilină, nitrați

Prelungirea intervalului QT
Amiodaronă, sotalol, procainamidă, litiu, antidepre-

sive triciclice, fenotiazine, haloperidol, doxepină, 
claritromicină, eritromicină, ketoconazol, fluconazol

Hipertensiune arterială Eritropoietină, ergotamină, estrogeni, ciclosporină, antiin-
flamatoare nesteroidiene, corticosteroizi 

Hipotensiune arterială 
Agenți dopaminergici, nitrați, alfa-blocanți, inhibitori 
ai enzimei de conversie a angiotensinei I, antagoniștii 

receptorilor angiotensinei II, opioide, diuretice

Insuficiență cardiacă congestivă Antiacide, beta-blocante, verapamil, diltiazem, alfa-
blocante, antiinflamatoare nesteroidiene, corticosteroizi 

Toxicitate miocardică Cisplatin, antraciclinele



34 4

Cazul 1

 Pacientă în vârstă de 83 de ani, cunoscută cu 
hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică cronică, 
fibrilație atrială (FiA) cronică și insuficiență cardiacă 
NYHA II, se internează (transferată de la urgențe) 
pentru encefalopatie hipertensivă (180/100 mmHg) 
prezentând dispnee de efort, amețeli, acufene și vertij, 
AV (alură ventriculară) 72 bătăi/minut. Pacienta se află 
sub tratament cu digoxină iv 1 fiolă pe zi (0,5mg/2ml) 
începând din ziua precedentă internării (de pe secția 
de urgențe). Se continuă tratamentul cu digoxină în 
aceeași doză, introducându-se în terapie și metopro-
lol 50mg, furosemid, aspirină 75mg și nitroglicerină 
injectabil. În a doua zi a internării AV este de 60 bătăi/
minut.   
 Electrocardiograma evidențiază FiA, ischemie 
difuză și segmentul ST subdenivelat. A treia zi pacienta 
prezintă amețeli, fatigabilitate, AV este de 40 bătăi/
minut, când se consideră toxicitate la digoxină și se 
întrerupe administrarea digoxinei (după administrarea 
a 4 fiole pe parcursul a 4 zile) cu ameliorarea treptată a 
simptomatologiei.

Discuții

 Bradicardia, însoțită de amețeli și fatigabilitate, 
este o reacție adversă (RA) bine cunoscută a digoxi-
nei. La fel și denivelarea segmentului ST observată pe 
EKG. Vârsta înaintată, sexul feminin, boala ischemică 
reprezintă factori de risc în acest caz. Trebuie menționat 
faptul că este vorba de un pacient vârstnic la care nu 
se ajustează doza și nu se monitorizează corespunzător 
terapia (nu sunt determinate nivelele plasmatice de 
digoxină). De asemenea, trebuie menționată posi-
bilitatea interacțiunii dintre digoxină și metoprolol 
ce poate potența bradicardia (efecte cardiace adi-
tive; creșterea biodisponibilității digoxinei) și posibila 
interacțiune dintre digoxină și furosemid (cu potențarea 
efectului digoxinei datorat de obicei hipopotasemiei și 
hipomagneziemiei secundare diureticelor de ansă sau 
tiazidice) și apariția aritmiilor la utilizare îndelungată a 
celor doi agenți terapeutici. Reacția adversă este severă, 
apare treptat și duce la prelungirea spitalizării, dar și 
pune în pericol viața pacientei (RA gravă). Este o RA de 
tip A (toxicitate directă), predictibilă. 

Cazul 2

 Pacient în vârstă de 74 de ani, cunoscut 
cu hipertensiune arterială gradul II, cardiopatie 
ischemică, accident vascular cerebral ischemic se-

chelar, ateroscleroză carotidiană și adenom hipofizar, 
se internează trimis de la unitatea de urgențe pentru 
astenie, amețeli, cefalee, dispnee, simptomatologie ce 
a debutat în urmă cu 48 de ore și s-a agravat în ultimele 
ore. Pacientul se află sub tratament de 10 luni cu me-
toprolol (2x50mg/zi), betahistină și aspirină 75mg. La 
internare pacientul prezintă bradicardie (ritm sinusal 40 
bătăi/minut) și bloc atrio-ventricular de gradul I. Se în-
trerupe administrarea metoprololului, se administrează 
atropină fiole (1 fiolă 1mg/mL timp de 3 zile) cu 
creșterea treptată a ritmului sinusal. Se consideră 
reacție adversă la metoprolol și se prescrie la externare 
un blocant al canalelor de calciu. 

Discuții

 Cazuri de bradicardie (la 3% dintre pacienți) 
și mai rar de bloc atrio-ventricular (BAV) pot să apară 
după administrarea orală de metoprolol. BAV poate fi în 
general precipitat în cazul pacienților cu boală cardiacă 
de fond, cazul și acestui pacient. Este o reacție adversă 
moderată, considerată inevitabilă, de tip A, ce duce la 
spitalizare (RA gravă). 

Cazul 3

 Pacientă în vârstă de 55 de ani cunoscută cu 
boală pulmonară obstructivă cronică, insuficiență 
cardiacă, angină pectorală de efort, hipertensiune 
arterială gradul I, diabet zaharat tip 2 cu neuropa-
tie diabetică, obezitate morbidă, sindrom de apnee 
în somn, varice la nivelul membrelor inferioare, se 
prezintă cu dispnee mixtă, tuse cu expectorație și 
dureri ale membrelor inferioare. La internare pacienta 
se află sub tratament cu insulină, teofilină 350mg 1/
zi, salmeterol/fluticazonă, perindopril 5mg 1/zi, furo-
semid/spironolactonă 20/50mg 2/zi, carbamazepină 
și diosmină. Este diagnosticată cu infecție urinară, 
acutizarea bronșitei cronice când se administrează 
ciprofloxacină 500mg 2/zi și cu dislipidemie pentru care 
se inițiază tratament cu simvastatină. Se crește doza 
de furosemid la 80mg/zi, se întrerupe tratamentul cu 
carbamazepină pentru neuropatie diabetică (pacienta 
nu răspunde la tratament) și se introduce pregabalin.  
 După câteva zile de la introducerea ciprofloxaci-
nei în terapie pacienta prezintă tahicardie și candidoză 
bucală. Nu se întrerupe tratamentul cu ciprofloxacină; 
pentru candidoză se administrează fluconazol cu 
remisia treptată a candidozei bucale. De asemenea se 
constată hiperuricemie (acid uric 8,1mg/dL), probabil 
secundară creșterii dozei de furosemid, care se scade la 
40mg/zi cu normalizarea valorilor acidului uric.
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Discuții

 Tahicardia apare cel mai probabil în contextul 
interacțiunii teofilină-ciprofloxacină ce are ca efect 
creșterea concentrației plasmatice a teofilinei, din cauza 
scăderii clearance-ului cu până la 30%, cu posibilitatea 
apariției reacțiilor adverse (asocierea celor doi agenți 
terapeutici nu este recomandată). Este o reacție adversă 
moderată, considerată evitabilă.

Cazul 4

 Pacient în vârstă de 75 ani cunoscut cu hi-
pertensiune arterială gradul II, diabet zaharat tip 
2, cardiopatie ischemică, extrasistole ventriculare, 
insuficiență cardiacă clasa NYHA II, se internează cu 
palpitații și dispnee, simptomatologie ce a debutat 
cu 3-4 săptămâni în urmă și s-a agravat (palpitații mai 
frecvente, de durată mai lungă, mai intense) în ultimele 
7 zile. Pacientul urmează de mai mult timp tratament cu 
diltiazem 60mg 2x1/zi, isosorbid dinitrat 20mg 2x1/zi, 
indapamid 1,5mg 1/zi, aspirină 75mg 1/zi, bromazepam 
1/zi seara, metoprolol 50mg 2x1/zi și cu amiodaronă 
200mg/zi de câteva luni. La internare se crește doza de 
amiodaronă la 400mg/zi. După 6 zile, pacientul acuză 
tremor al extremităților, amețeli, greață, tulburări de 
vedere și gust metalic. Acestea, cât și palpitațiile și 
dispneea prezente la internare, se consideră reacții 
adverse la amiodaronă, se întrerupe tratamentul cu 
dispariția reacțiilor adverse și se introduce, în aceeași zi 
în care se întrerupe amiodarona, propafenonă 150mg 
2x1/zi. După alte 3 zile, ecografia Holter evidențiază 
bloc atrio-ventricular gradul I, stop sinusal și tahicardie 
ventriculară. Se întrerupe administrarea propafenonei și 
se transferă pacientul la cardiologie.

Discuții

 Asocierile amiodaronă – beta blocante și 
amiodaronă – diltiazem nu sunt recomandate decât 
pentru profilaxia aritmiilor ventriculare cu risc letal. La 
creșterea dozei de amiodaronă apar reacțiile adverse 
cunoscute ale amiodaronei: tremor al extremităților 
(incidență 4-9%), amețeli (incidență 4-9%), greață 
(incidență 10-33%), tulburări de vedere (incidență 4-9%) 
și gust metalic (incidență 1-3%). Apariţia dispneei sau a 
tusei neproductive, izolată sau asociată cu deteriorarea 
stării generale, poate fi considerată un semn de tox-
icitate pulmonară şi impune o examinare radiologică. 
Asocierea cu propafenonă este contraindicată, fiind 
recomandat ca amiodarona să fie întreruptă cu cel puțin 
3x t 1/2 al amiodaronei înainte ca propafenona sau un 
alt antiaritmic să fie introdus în terapie. Toți acești fac-

tori contribuie la apariția reacțiilor adverse prezentate 
de către pacient: bloc atrio-ventricular gradul I, stop 
sinusal și tahicardie ventriculară. Toate aceste reacții ad-
verse sunt severe, evitabile, grave (pun în pericol viața 
acestuia). Nu se cunoaște evoluția pacientului ulterior 
transferului pe secția de cardiologie.

Referințe bibliografice:
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CS III Dr. Andreea Farcaș
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