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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, 
procesată 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 pacienților;

• 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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Interacțiuni medicamentoase
Interacțiunile medicamentoase ale 
digoxinului

Digoxinul, un glicozid cardiotonic, este indicat, conform 
rezumatului caracteristicilor produsului în insuficienţa 
cardiacă congestivă cu disfuncţie sistolică, în insuficienţa 
cardiacă cronică asociată cu fibrilaţie atrială și în 
tahiaritmii supraventriculare. Cu toate acestea, utilizarea 
sa a fost mult restrânsă și din cauza potenţialului crescut 
de reacţii adverse. 

Digoxinul inhibă Na+K+ATP-aza la nivelul celulei cardiace, 
ceea ce crește concentrația intracelulară de sodiu, 
conducând la creșterea concentrației intracelulare de 
calciu. Acest mecanism are ca rezultat, pe lângă efectul 
inotrop pozitiv și toxicitatea crescută a digoxinului în caz 
de hipokaliemie. Biodisponibilitatea orală a digoxinului 
este de aproximativ 75%, iar legarea de proteinele 

plasmatice este de aproximativ 25%. Afectarea 
biodisponibilității digoxinului sau a proporției de legare 
de poteinele plasmatice poate de asemenea să conducă 
la scăderea eficacității/creșterea toxicității digoxinului 
[1,2]. 
Toxicitatea digoxinului se poate manifesta prin aritmii, 
anorexie, grețuri, vărsături, diaree, confuzii, slăbiciune, 
tulburări de vedere. Fiind un medicament cu indice 
terapeutic mic, succesul terapiei cu digoxin constă în 
mare parte în monitorizarea pacientului și recunoașterea 
semnelor toxicității [2].

Administrarea concomitentă a altor medicamente poate 
modifica farmacocinetica digoxinului (ex. coadministra-
rea de amiodaronă, chinidină) sau acțiunea lui asupra 
inimii prin interacțiuni farmacodinamice (ex. administra-
rea concomitentă de diuretice tiazidice). 
În tabelele 1 și 2 sunt prezentate interacțiunile medica-
mentoase majore și moderate ale digoxinului [3].    

Informații privind siguranța
medicamentelor

Tabel I. Interacțiuni medicamentoase majore ale digoxinului [2]

Medicament/clasă Efect Observații

 Amiodaronă, Dronedaronă ↑ riscul de toxicitate a digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace) 

Dacă este necesară terapia cu ambele 
medicamente, se reduce doza de digoxin 
cu 50%

Antibiotice macrolide (eritromicină, 
claritromicină), tetraciclină, doxiciclină

↑ nivelul plasmatic de digoxin și ↑toxicitatea digoxinului 
(greață, vărsături, aritmii cardiace)

Apare după câteva zile de la administrarea 
asocierii din cauza scăderii inactivării digoxinului 
de către flora intestinală

Antivirale (saquinavir, telaprevir, ritonavir) ↑ nivelul plasmatic de digoxin Se monitorizează atent nivelul plasmatic al 
digoxinului și se reduce doza acestuia

Diuretice tiazidice ↑ riscul de toxicitate al digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace)

Dacă este necesară terapia concomitentă 
se monitorizeaza nivelul potasemiei (se 
recomandă chiar administrarea de supli-
mente cu potasiu) 

Verapamil ↑ nivelul plasmatic de digoxin și ↑toxicitatea digoxinului 
(greață, vărsături, aritmii cardiace)

Se monitorizeaza atent nivelul plasmatic al 
digoxinului și se reduce doza acestuia

Chinidină ↑ nivelul plasmatic de digoxin Se reduce doza de digoxin cu 50% chiar de la 
inițierea terapiei cu chinidină

Itraconazol ↑ riscul de toxicitate a digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace)

Poate fi nevoie de reducerea dozei de digoxin
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Medicament/clasă Efect Observații

Indometacin (administrare sistemică) ↑ riscul de toxicitate a digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace)

Prin scăderea eliminării renale a digoxinului

Alprazolam, Diazepam ↑ riscul de toxicitate a digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace)

Prin scăderea eliminării renale a digoxinului

Spironolactonă ↑ riscul de toxicitate a digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace)

Prin inhibarea secreției tubulare a digoxinului

Propantelină ↑ nivelul plasmatic de digoxin Prin creșterea absorbției digoxinului consecu-
tiv scăderii motilității intestinale determinată 
de propantelină

Propafenonă ↑ riscul de toxicitate a digoxinului (greață, vărsături, 
aritmii cardiace)

Prin scăderea eliminării și a distribuției 
digoxinului

Calciu carbonat ↑ riscul de aritmii severe Apare rapid în cazul administrării i.v. de calciu

Ulipristal ↑ nivelul plasmatic de digoxin Se monitorizeaza atent nivelul plasmatic al 
digoxinului și se reduce doza acestuia 

Fingolimod Poate determina bradicardie severă sau bloc AV Prin efect aditiv cardiac

Dopamină ↑ riscul de cardiotoxicitate (aritmii) Este necesară monitorizarea pacienților pen-
tru depistarea toxicității cardiace

 IM, interacțiune medicamentoasă; bloc AV, bloc atrio-ventricular

Medicamente care cresc riscul de toxicitate a 
digoxinului Medicamente care scad eficacitatea digoxinului

Captopril, BCC, Trimetoprim, Fluoxetină, Flecainidă, Colchicină, 
Trazodonă, IPP, beta-blocante, Diltiazem, Nefazodonă, Telmisar-
tan, Ranolazină, Bepridil, Lornoxicam, statine, Tramadol, Ticagrelor, 
Gatifloxacină, Amfotericina B, Acetazolamidă, Ketoconazol, Etodolac, 
Bumetanid, Diclofenac 

Antiacide, Penicilamină, Amilorid, Hormoni tiroidieni, Cărbune medicinal, 
Ciclofosfamidă, Exenatid, Sulfasalazină, Neomicină, Sucralfat, Colestipol, 
Colestiramină, Rifampină, Metoclopramid, Vincristină

BCC, blocante ale canalelor de calciu = Nifedipină, Nitrendipină, Nisoldipină;  IPP, inhibitori ai pompei de protoni = Omeprazol, Rabeprazol, Lansoprazol, Esome-
prazol; statine = atorvastatină, simvastatină

Interacțiunile medicamentoase moderate ale digoxinului  pot avea ca rezultat creșterea riscului de toxicitate a 
acestuia (manifestată prin greață, vărsături, aritmii cardiace) sau scăderea eficacității digoxinului (Tabel 2).

Referințe:
1. Hauptman PJ, Kelly RA. Digitalis. Circulation 1999; 99:1265-1270.
2. Micromedex® Healthcare Series [Internet database]. Greenwood Village, Colo: Thomson Reuters (Healthcare) Inc. Updated periodically.
3. Campbell TJ, Williams KM. Therapeutic drug monitoring: antiarrhythmic drugs. DR. J Clin Pharmacol, 2001; 52: 21S–34S.

Farm. Dr. Camelia Bucșa

Tabel II. Interacțiuni medicamentoase majore ale digoxinului [2]
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Administrarea intravenoasă a 
produselor cu fier şi reacţiile grave de 
hipersensibilitate: noi recomandări pentru 
managementul şi minimalizarea riscurilor

Preparatele farmaceutice care conţin fier sunt utilizate de 
obicei pe cale orală, pentru tratamentul anemiei feriprive 
sau pentru corectarea deficitului de fier al organismului. 
În cazurile în care administrarea orală nu este posibilă 
sau nu se dovedește a fi eficientă, se utilizează calea 
intravenoasă. Agenţia Europeană a Medicamentului 
a emis atenţionări privind siguranţa utilizării pe cale 
intravenoasă a produselor care conţin fier.

Atenţionarea vine ca urmare a semnalării riscului în Franţa 
de apariţie a reacţiior grave de hipersensibilitate, apărute 
la administrarea pe cale intravenoasă a produselor care 
conţin fier, în special la femeile gravide. Pentru a preveni 
apariţia acestor reacţii, se recomanda ca în prealabil 
pacientul să primească o doză test din produsul care 
urma să fie administrat, astfel determinându-se dacă 
este sau nu alergic. Deoarece la această testare, pacienţii 
prezentau reacţii negative, iar ulterior, la administrarea 
dozei prescrise, reacţiile de hipersensibilizare erau 
prezente, această metodă nu mai este folosită.

Ca urmare a acestor informaţii, s-au emis noi recomandări 
pentru profesioniștii din domeniul sănătăţii și de 
asemenea, sfaturi privind administrarea produselor și 
monitorizarea pacienţilor.

Recomandări pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii:

• Produsele cu fier nu ar trebui administrate pe cale 
intravenoasă la pacienţii care au prezentat în trecut 
reacţii de hipersensibilitate la fier sau excipienţii 
produsului;  de asemenea, nu ar trebui folosite la pacienţii 
care au prezentat reacţii grave de hipersensibilitate 
la alte produse care conţin fier, administrate pe cale 
intravenoasă
• Riscul de apariţie a acestor reacţii de hipersensibilitate 
este crescut la pacienţii care: au prezentat în trecut 
alergii (inclusiv alergii medicamentoase), suferă de boli 
imune sau inflamatorii (ex: lupus eritematos sistemic, 
artrită reumatoidă), au suferit sau suferă de astm sever, 
eczeme, sau alte tipuri de alergii atopice. În cazul acestor 
pacienţi ar trebui ca administrarea pe cale intravenoasă a 
produselor cu fier să se facă doar după o atentă evaluare 
a balanţei beneficiu/risc

• În cazul gravidelor, administrarea intravenoasă a 
produselor care conţin fier ar trebui să se facă doar dacă 
este absolut necesar și în trimestrele 2 sau 3 de sarcină; 
de asemenea, administrarea să se facă după o atentă 
evaluare a balanţei beneficiu/risc

• Profesioniștii din domeniul sănătăţii ar trebui să 
informeze pacienţii asupra riscurilor fiecărei administrări 
intravenoase a fierului, dar și asupra simptomelor care ar 
putea să apară în cazul unor reacţii de hipersensibilitate, 
astfel încât să anunţe în cel mai scurt timp posibil 
personalul medical
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Administrarea mediamentului şi monitorizarea pacienţilor:
• Administrarea pe cale intravenoasă a produselor cu 
fier ar trebui făcută conform posologiei descrise în 
prospectul fiecărui produs (ar putea apărea diferenţe 
între producători)
•   Administrarea acestor produse ar trebui să se facă doar 
în unităţi special amenajate, având personal capabil să 
intervină, să evalueze și să trateze reacţiile anafilactice 
sau anafilactoide care ar putea să apară
•  La fiecare doză de fier administrată intravenos, pacientul 
ar trebui atent monitorizat, chiar dacă la administrările 
anterioare nu a prezentat reacţii alergice; de asemenea 
pacienţii ar trebui atent monitorizaţi cel puţin 30 de 
minute după administrarea intravenoasă a  fiecărei doze 
de fier. 

Referinţe:
1. European Medicines Agency. New recommendations to manage risk of 
allergic reactions with intravenous iron-containing medicines. [online]  2013 
June 28 [cited 2013 September 05]. Available from: http://www.ema.europa.
eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/06/news_
detail_001833.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1  
2. Drug safety update. Intravenous iron and serious hypersensitivity reactions: 
new strengthened recommendations to manage and minimise risk. [online]  
2013 August  [cited 2013 September 05]. Available from: http://www.mhra.
gov.uk/Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/CON300398  

Asist. Univ. Drd. Sînziana Cetean

Retragerea autorizaţiei de punere pe piaţă 
pentru formele farmaceutice orale cu 
ketoconazol

Comitetul pentru Produse Medicinale de Uz Uman 
(CHMP) din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului 
(EMA) a recomandat suspendarea autorizaţiei de punere 
pe piaţă a formelor farmaceutice orale cu ketoconazol. 
Această recomandare urmează a fi analizată în scurt 
timp de către Comisia Europeană.

Recomandarea CHMP survine în urma analizării 
datelor disponibile cu privire la siguranţa formelor 
farmaceutice orale cu ketoconazol, care au arătat că 
incidenţa și gravitatea afectării hepatice produse la 
administrarea orală de ketoconazol este superioară 
celorlalte antifungice. Printre cazurile raportate de 
hepatotoxicitate la ketoconazol se numără: hepatita, 
ciroza hepatică și chiar insuficienţa hepatică gravă care, 
fie a fost fatală, fie a necesitat transplant hepatic. Aceste 
efecte adverse pot apărea după 1-6 luni de la începutul 
tratamentului la doze terapeutice de 200 mg zilnic, însă 
până în prezent nu s-au identificat măsuri adecvate de 
reducere a acestui risc. 
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Agenţia Europeană a Medicamentului a emis următoarele 
recomandări pentru pacienţi:

- Pacienţii aflaţi sub tratament cu ketoconazol administrat 
oral sunt sfatuiţi să programeze o consultaţie de rutină 
la medicul prescriptor pentru a discuta opţiunile de 
tratament în cazul retragerii ketoconazolului

- Pacienţii aflaţi sub tratament cu ketoconazol administrat 
topic pot continua tratamentul, deoarece cantitatea de 
ketoconazol absorbită la nivel cutanat nu pune în pericol 
sănătatea pacientului

Agenţia Europeană a Medicamentului a emis următoarele 
recomandări pentru profesioniştii din domeniul medical:

- Nu se recomandă prescrierea ketoconazolului în 
administrare orală pentru tratamentul infecţiilor fungice

- Medicii prescriptori ar trebui să ia legătura cu pacienţii 
aflaţi sub tratament cu ketoconazol oral pentru a opri 
acest tratament și a oferi alternative 

- Formulările topice cu ketoconazol pot fi utilizate în 
continuare datorită ratei scăzute de absorbţie cutanată 
a ketoconazolului

- Ketoconazolul poate fi utilizat off-label în continuare în 
sindromul Cushing; acești pacienţi vor putea avea acces 
la ketoconazol oral.

Referințe:
1. European Medicines European Medicines Agency recommends suspension 
of marketing authorisations for oral ketoconazole.  [online]  2013 July 26 [cited 
2013 September 04]. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001855.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
2. Drug safety update. Oral ketoconazole: do not prescribe or use for fungal 
infections—risk of liver injury outweighs benefits. [online] 2013 August  
[cited 2013 September 04]. Available from: http://www.mhra.gov.uk/
Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/CON300403

Asist. Univ. Drd Cristina Pop

Metoclopramid – restrângerea indicaţiilor 
ca urmare a reacţiilor adverse neurologice 

Metoclopramidul este o substanţă medicamentoasă 
prescrisă ca antiemetic și prokinetic. Acesta prezintă un 
mecanism de acţiune complex, acţionând, în principal, 
prin blocarea receptorilor dopaminergici D₂ localizaţi în 
centrul vomei de la nivelul SNC. Acest mecanism este 
completat de efectul agonist pe receptorii serotoninergici 
5-HT₄, respectiv antagonist pe 5-HT₃  precum și agonist 
la nivel colinergic. 

Metoclopramidul este o substanţă cu un istoric lung de 
utilizare în terapie, fiind autorizat pentru comercializare 
în toate ţările membre ale UE. Indicaţiile sale, precum și 
formele farmaceutice sub care este comercializat diferă 
însă, de la o ţară la alta. 
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Investigaţia la nivel european a fost declanșată la finele 
anului 2011 de către Agenţia franceză a medicamentului. 
Rezultatele investigaţiei au confirmat existenţa unor 
reacţii adverse neurologice bine cunoscute, cum ar fi 
tulburările extrapiramidale și diskinezia tardivă. Concluzia 
acestei investigaţii este că, în cazul administrării cronice, 
a prescrierii de doze mari, precum și în cazul administrării 
la copii și la vârstnici, balanţa beneficiu risc nu mai este 
favorabilă acestei substanţe. 

Pentru a reduce riscul de producere a reacţiilor 
adverse neurologice severe, Agenţia Europeană a 
Medicamentului recomandă restrângerea indicaţiilor 
metoclopramidului, după cum urmează:
- Metoclopramidul trebuie utilizat pe durate scurte de 
timp (max 5 zile).
- Utilizarea metoclopramidului la copiii mai mici de 1 an 
este interzisă. 
- La copiii între 1-18 ani, metoclopramidul  este indicat 
doar ca terapie de rezervă, pentru prevenirea senzaţiei 
de greaţă și vomă induse de chimioterapie sau 
postoperator. 

- La adulţi, metoclopramidul rămâne indicat în: prevenirea 
senzaţiei de greaţă și vomă postoperatorii, tratamentul 
vomei induse de chimioterapie, radioterapie  precum și 
tratamentul simptomatic al vomei, inclusiv voma care 
poate însoţi migrenele acute. 

Metoclopramidul nu va mai fi indicat in tratamentul 
afecţiunilor cronice cum ar fi: sindromul dispeptic, 
refluxul gastro-esofagian sau gastropareza diabetică. 
Pacienţii aflaţi sub tratament cronic cu acest medicament 

trebuie să se adreseze medicului pentru modificarea 
schemei terapeutice.
De asemenea, reducerea riscului reacţiilor adverse se 
realizează și prin respectarea strictă a posologiei: doza 
maximă va fi de 0.5 mg/kg corp/24 de ore, fracţionată în 
3 administrări. Substanţa se va administra parenteral în 
bolus lent, pe parcursul a 3 minute. Soluţiile de uz oral, 
pentru copii, vor fi administrate cu ajutorul unei seringi 
gradate.  

Pentru a evita riscul de supradozare, formele farmaceutice 
cu concentraţii ridicate de substanţă, cum sunt soluţiile 
de uz oral cu concentraţii >1 mg/ml, soluţiile injectabile 
cu concentraţii >5 mg/ml, precum și supozitoarele de 20 
mg vor fi retrase de la comercializare. 

Referințe:
1. Drugs Affecting Gastrointestinal Function: Chapter 46: Treatment of 
Disorders of Bowel Motility and Water Flux; Anti-Emetics; Agents Used in 
Biliary and Pancreatic Disease. In Brunton L, editor. Goodman & Gilman’s The 
Pharmacological Basis of Therapeutics. 12thedition. New York: McGrraw-Hill; 
2012. 
2. European Medicines Agency. European Medicines Agency recommends 
changes to the use of metoclopramide.  [online]  2013 July 26 [cited 2013 
September 04]. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001854.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
3. Drug safety update. Metoclopramide: risk of neurological adverse effects—
restricted dose and duration of use. [online]  2013 August  [cited 2013 
September 04]. Available from: http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/
DrugSafetyUpdate/CON300404 

Asist. Univ. Drd. Araniciu Cătălin
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Nitrofurantoina la pacienții cu insuficiență 
renală: risc de ineficacitate terapeutică

Agentia Britanică a Medicamentului (Medicines 
Healthcare products Regulatory Agency - MHRA) atrage 
atenția asupra utilizării medicamentului nitrofurantoină 
la pacienții cu insuficiență renală. Nitrofurantoina este 
un antibiotic oral recomandat în tratamentul infecțiilor 
tractului urinar, iar eficacitatea antibacteriană în astfel 
de infecții depinde de secreția tubulară a acestui 
antibiotic la nivel renal. La pacienții cu insuficiență 
renală, secreția renală fiind redusă, riscul ca tratamentul 
să fie ineficace este crescut. De aceea, nitrofurantoina 
este contraindicată la pacienții ce prezintă un clearance 
al creatininei mai mic de 60 ml/min. Din ianuarie 2012, 
la MHRA au fost raportate 11 cazuri ale unor pacienți cu 
insuficiență renală cărora li s-a prescris în mod inadecvat 
nitrofurantoina, la unii dintre aceștia cu lipsa eficacităţii 
terapeutice.

 Profesioniștilor din domeniul sănătății li se 
reamintește necesitatea evaluării funcției renale în 
momentul prescrierii nitrofurantoinei, mai ales la 
pacienții vârstnici, dar în același timp și a riscurilor 
nitrofurantoinei menționate în rezumatul caracteristicilor 
produsului, printre care: toxicitate pulmonară, toxicitate 
hepatică, neuropatie periferică, contraindicație în caz 
de porfirie acută sau de deficit de glucozo-6-fosfat 
dehidrogenază. Nu trebuie uitat nici modul corect de 
utilizare a antibioticelor pentru împiedicarea apariției 
rezistenței.  
 Nitrofurantoina (Nitrofurantoina Arena®) a 
fost autorizată pe piața din România în anul 2004 și 
prezintă indicații în tratamentul infecţiilor urinare acute 
necomplicate (cistite, pielonefrite) şi profilaxia de durată 
a infecţiilor urinare recurente produse de germeni 
sensibili. Doza uzuală de nitrofurantoină recomandată la 
adulți este de 50-100 mg de 3-4 ori pe zi, administrare 
orală la intervale egale de timp. Pentru profilaxie, se 
recomandă o doză de 50-100 mg în fiecare seară, timp 
îndelungat. 

Referințe:
1. Drug safety update. Nitrofurantoin: reminder on precautions for use, 
especially renal impairment in (elderly) patients. [online] 2013 August  
[cited 2013 September 04]. Available from: http://www.mhra.gov.uk/
Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/CON300402 
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Educațional

Prezentări de cazuri de reacții adverse 
detectate în practica clinică
Afectarea neurologică indusă de 
medicamente

Efectele adverse neurologice pot trece neobservate, 
mimând bolile obișnuite, fiind astfel adesea greu de 
stabilit rolul cauzativ al unui medicament din terapia 
pacientului. Multe reacții adverse neurologice sunt de 
tip A, doză dependente, predictibile, explicabile din 
profilul farmacologic al medicamentului, deși unele 
reacții pot fi de tip B, idiosincrazice, datorate unui 
mecanism imunologic. Este necesară de cele mai multe 
ori precauție la administrarea medicamentelor ce pot 
induce tulburări neurologice, cu evalurea atentă a 
balanței beneficiu-risc. De exemplu, în epilepsie dozele 
sunt titrate în mod crescător pentru a maximiza efectul 
terapeutic și a evita apariția reacțiilor adverse; în cazul 
apariției reacțiilor adverse, dozele vor fi reduse.  În 
anumite afecțiuni, medicamentele pot exacerba în 
mod predictibil boli neurologice preexistente. Astfel 
de exemple includ: apariția convulsiilor în epilepsie 
prin scăderea pragului convulsivant; agravarea bolii 
Parkinson prin blocarea transmisiei dopaminergice; 
exacerbarea miasteniei gravis prin întreruperea 
transmisiei neuromusculare.Totodată, trebuie ținut 

cont de factorii de risc precum afectarea hepatică sau 
renală preexistentă a pacienților în cazul reacțiilor de tip 
A doză-dependente, ce poate contribui la acumularea 
medicamentului datorită scăderii metabolismului sau 
a eliminării. De exemplu, neurotoxicitatea indusă de 
penicilină poate fi asociată cu administrarea unor doze 
crescute pacienților cu funcție renală compromisă. De 
asemenea, în cazul tulburărilor cognitive, bolile psihice 
prezente sau anterioare, afectarea funcției cerebrale 
(în cazul vârstnicilor, de exemplu), consumul de alcool 
sau abuzul de medicamente, sunt factori ce predispun 
pacienții la apariția reacțiilor adverse. Recunoașterea 
unor astfel de factori de risc pentru afectarea neurologică, 
poate reduce din complicații sau din magnitudinea 
toxicității. [1].

În continuare prezentăm 2 cazuri de reacții adverse 
neurologice detectate în practica clinică.

Cazul 1 

Pacientă în vârstă de 76 de ani cunoscută cu demență 
senilă, accident vascular cerebral sechelar, hipertensiune 
arterială și insuficiență cardiacă, se prezintă cu rigiditate 
musculară, tulburări de vorbire și stare de conștiență 
alterată. Pacienta se află sub tratament cu memantină, 
nitrazepam, nicergolină, indapamid și de două săptămâni 
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sub tratament la domiciliu cu haloperidol soluție orală 
2mg/ml (mod de administrare: 10-10-7 picături – 20 
de picături din soluția orală conțin 2mg haloperidol). 
Se presupune că se administrează barbiturice 
(automedicație) datorită examenului toxicologic pozitiv 
pentru barbiturice. Analizele de laborator evidențiază la 
internare creatinin fosfokinaza 9259 (normal 5-200), lactat 
dehidrogenaza 1373 (normal 100-190), citoliză hepatică 
(AST 242, ALT 242) și leucocitoză (leucocitele 12.400). 
Tomografia craniană nu evidențiază focare hemoragice 
sau alte leziuni focale cerebrale. Se consideră sindrom 
neuroleptic malign și se oprește administrarea de 
haloperidol. Pacienta se recuperează treptat (în decursul 
a două săptămâni) de la întreruperea haloperidolului, 
însă rămâne cu rabdomioliză (la externare creatinin 
fosfokinaza 6089).

Discuții

Sindromul neuroleptic malign este o reacție adversă 
potențial fatală la antipsihotice, inclusiv la haloperidol. 
Potențiali factori de risc pot fi deshidratarea și boala 
organică cerebrală pre-existentă. Simptomele se 
dezvoltă rapid, în 24-72 de ore, și pot să apară de la 
câteva zile până la luni de la începerea tratamentului. 
Unii cercetători consideră că sindromul neuroleptic 
malign este extrema unor efecte extrapiramidale 
asociate antipsihoticelor. Nu s-a găsit însă nici o corelație 
cu doza administrată sau cu durata terapiei. De aceea 
se poate considera că este o reacție rară, idiosincrazică, 
de tip B. Pentru evitarea și controlul reacțiilor adverse, 
administrarea haloperidolului se face sub supraveghere 
medicală, cu creșterea treptată a dozelor. După 
obţinerea unui răspuns favorabil (de obicei în decurs 
de 3 săptămâni), doza minimă eficace trebuie stabilită 
prin scăderea gradată până la cea mai mică valoare a 
dozei care produce un răspuns clinic favorabil, conform 
recomandărilor existente pentru haloperidol. 
La pacienţii vârstnici este necesară administrarea unor 
doze de aproximativ jumătate din doza adultului și 
creșterea acestora lent, la 2-3 zile, până la obţinerea 
efectului dorit. Pacienţilor cu stare generală alterată li se 
vor administra iniţial 0,5-1,5 mg pe zi, fracţionat. 
Este o reacție adversă severă și gravă în același timp, 
cauzând spitalizarea și punând în pericol viața pacientei. 
Recuperarea este parțială, pacienta rămâne cu sechele 
(rabdomioliză). Este o reacție adversă potențial 
evitabilă (monitorizare inadecvată a terapiei, existența 
alternativelor de tratament pentru agitație) și conform 
algoritmului Karch-Lasagna, datorită faptului că 
reexpunerea nu este justificată și ar presupune riscuri 
suplimentare pentru pacient, este o reacție adversă doar 
probabilă.

Cazul 2

Pacientă în vârstă de 54 de ani, cunoscută cu cardiopatie 
ischemică cronică, angină pectorală de efort, 
hipertensiune arterială și boală artrozică se internează 
cu palipitații și dureri retrosternale ce au apărut brusc 
în urma unei situații conflictuale. Pacienta se află de 2 
ani sub tratament cu metoprolol 50mg 1/zi, isosorbid 
dinitrat 20mg 2/zi, aspirină 75mg 1/zi, și quinapril 
10mg 1/zi. La internare este diagnosticată cu tulburare 
organică labil-emoțională și se inițiază tratament cu 
zopiclonă 7,5mg o tabletă seara și cu tianeptină 12,5mg 
2/zi. A doua zi după începerea tratamentului pacienta 
acuză uscăciunea gurii, gust amar, somnolență și sedare 
reziduală cu afectarea funcțiilor psihomotorii. Toate 
acestea se consideră reacții adverse la tratamentul cu 
zopiclonă și tianeptină, însă nu se întrerupe tratamentul.

Discuții

Uscăciunea gurii apare la 20% dintre pacienții tratați cu 
tianeptină. Foarte rar poate să apară gust amar. Gustul 
amar este însă cea mai frecventă reacție adversă la nivel 
digestiv a zopiclonei, fiind raportată la 15-30% dintre 
pacienți. Gustul amar se datorează excreției salivare a 
zopiclonei și corespunde nivelului de salivă. Cei mai 
mulți pacienți continuă însă terapia în ciuda apariției 
acestei reacții adverse. Somnolența reziduală însoțită 
de alterarea funcției psihomotorii a fost raportată 
ocazional la pacienții tratați cu zopiclonă 7,5mg 
seara. Se consideră că efectele reziduale apar mai rar 
comparativ cu benzodiazepinele cu acțiune de lungă 
durată (flurazepam, clorazepat) sau medie-intermediară 
(nitrazepam, flunitrazepam). Cu toate acestea, anumite 
studii clinice au raportat o frecvență și o severitate 
similare sau mai mari ale alterării funcției psihomotorii 
pentru zopiclonă, comparativ cu nitrazepamul. Deși nu 
este contraindicată coadministrarea antidepresivelor cu 
benzodiazepinele, trebuie să se țină seama de asocierea 
acestora din cauza riscului de deprimare a sistemului 
nervos central cu potențarea reacțiilor adverse.  Toate 
aceste reacții sunt considerate a fi reacții adverse 
ușoare ca severitate, inevitabile și probabile conform 
algoritmului Karch-Lasagna.

Referințe bibliografice:
1. Lee A. Adverse Drug Reactions. Second edition. London: Pharmaceutical 
Press; 2006. p 293-326

CSIII Dr. Andreea Farcaș
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