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are ca obiectiv principal „promovarea utilizării raţionale a medicamentelor prin 

furnizarea informaţiei despre medicament, informaţie ştiinţifică, obiectivă, actualizată, 

procesată şi evaluată corect”. 

Acest obiectiv este realizat prin: 

 Publicarea şi diseminarea de informaţii din domeniul medicamentului în rândul 

profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi/sau a consumatorilor; 

 Elaborarea de răspunsuri la întrebările legate de medicamente, adresate de către 

profesioniştii din domeniul sănătăţii, folosind o bază de date şi o sursă de referinţă de 

înaltă calitate; 

 Iniţierea şi desfăşurarea de programe educaţionale şi de cercetare în domeniul 

farmacovigilenţei. 
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Majoritatea suplimentelor alimentare administrate cu scop laxativ au în 

compoziţie frunze sau păstăi ale plantelor Senna (Cassia acutifolia Delile şi Cassia 

angustifolia Vahl). Efectul laxativ se datorează prezenţei senozidelor, care constituie 

compuşi antrachinonici [1].  

Mecanismele care stau la baza acţiunii laxative a compuşilor antrachinonici sunt 

multiple. Aceşti compuşi interacţionează direct cu celulele epiteliale intestinale, cu 

accelerarea tranzitului, atât la nivelul intestinului subţire, cât şi a intestinului gros. 

Totodată, interacţiunea directă cu celulele epiteliale intestinale modifică absorbţia şi 

secreţia intestinală a apei, cu acumularea de fluide în intestin şi accelerarea tranzitului 

intestinal. Mai mult, compuşii antrachinonici scad formarea de ATP prin decuplarea 

fosforilării oxidative mitocondriale. Concentraţiile joase de ATP şi inhibarea Na+/K+-

ATP-azei afectează gradientul ionic la nivelul membranei celulelor epiteliale. Mai 

departe, aceasta împiedică absorbţia sodiului şi a apei din lumenul intestinal în sânge, 

putând astfel afecta permeabilitatea medicamentelor administrate concomitent. Totodată, 

desfacerea legăturilor strânse dintre celulele epiteliale intestinale determină creşterea 

secreţiei de apă şi electroliţi în lumenul intestinal.  Deşi modificările produse de laxative 

în absorbţia şi efluxul apei şi electroliţilor la nivelul intestinului subţire ar putea fi 

compensate în colon, acestea ar putea afecta biodisponibilitatea medicamentelor 

administrate concomitent la locul principal de absorbţie a acestora, care este intestinul 

subţire [2].  

Pentru a testa aceste ipoteze, un grup de cercetători a efectuat un studiu in vitro 

pe celule Caco-2 care a urmărit să evalueze influenţa unei infuzii de frunze de Senna 

asupra absorbţiei unor medicamente cu permeabilitate bună (ketoprofen, propranolol, 

verapamil), respectiv redusă (furosemid). Rezultatele obţinute au fost contradictorii: 

infuzia a redus absorbţia propranololului (-32%) şi verapamilului (-19%), dar a crescut 

absorbţia ketoprofenului (+48%) şi nu a influenţat absorbţia furosemidului. Astfel, la 

final, autorii acestui studiu au afirmat că este posibilă administrarea concomitentă a 

laxativului Senna cu medicamente, fără a fi afectată absorbţia intestinală a acestora. Pe 

de altă parte, există specialişti în domeniu care susţin că pentru a confirma siguranţa 

administrării concomitente a medicamentelor cu preparate laxative trebuie continuate 

studiile in vitro, respectiv trebuie efectuate şi studii in vivo [1,2].  

Influenţa laxativului Senna asupra absorbţiei medicamentelor 

Asist. Dr. Anamaria 

Cozma, Conf. Dr. Lorena 

Filip, Prof. Dr. Doina 

Miere  
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Grupul de Coordonare pentru Recunoştere Mutuală şi Proceduri Descentralizate 

– legate de medicamentele cu uz uman (CMDh) susţine restricţionarea utilizării 

bromocriptinei pentru oprirea lactaţiei (în doze de până la 2.5 mg) doar în situaţiile 

medicale în care se impune oprirea producerii laptelui matern, cum ar fi naşterea unui 

copil mort sau la mamele infectate cu virusul HIV.  

Decizia CMDh a apărut în urma evaluării datelor disponibile cu privire la 

siguranţa şi eficacitatea bromocriptinei, realizată de Comitetul de Farmacovigilenţă şi 

Evaluarea Riscului (PRAC) al Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA). Evaluarea 

bromocriptinei a fost lansată datorită raportării de efecte secundare rare, dar potenţial 

grave sau chiar fatale înregistrate în Franţa. Dintre acestea se menţionează efecte 

cardiovasculare (infarct miocardic, accident vascular cerebral), efecte neurologice (crize 

epileptice) şi efecte psihice (halucinaţii, episoade maniacale). 

Decizia de a limita utilizarea bromocriptinei a fost luată de către CMDh cu 

majoritate de voturi, astfel că următorul pas este adoptarea unei decizii valabile la nivel 

european de către Comisia Europeană. 

Bromocriptina este un derivat de semisinteză al ergolinei. Bromocriptina este un 

agonist puternic al receptorilor dopaminergici D2 şi al receptorilor serotoninergici 5-HT 

şi este utilizată în principal pentru tratamentul consecinţelor unor tumori pituitare şi a 

bolii Parkinson. Pentru efectul de oprire a lactaţiei, bromocriptina acţionează agonist 

asupra receptorilor dopaminergici, mimând efectele dopaminei la nivel central, inclusiv 

pe acela de inhibare a eliberării prolactinei, un hormon care stimulează secreţia lactată. 

Informaţii pentru pacienţi: 

 Bromocriptina se utilizează în numeroase ţări din UE pentru oprirea lactaţiei 

după naştere la femeile care nu alăptează. Datorită riscului de efecte secundare 

grave, nu se recomandă utilizarea bromocriptinei în tratament de rutină pentru 

oprirea secreţiei lactate. 

 Bromocriptina ar trebui să fie utilizată pentru oprirea lactaţiei dupa naştere la 

femeile care au născut un copil mort sau care sunt infectate cu virusul HIV. 

 

 

 

CMDh susţine restricţionarea utilizării bromocriptinei pentru 

oprirea lactaţiei 

 Asist. Univ. Cristina Pop 

Page 3  BULETIN DE FARMACOVIGILENŢĂ  Nr .3  / An 5  (2014)  

Referințe: 

http://

www.ema.europa.eu/

ema/index.jsp?

curl=pages/

news_and_events/

news/2014/08/

news_detail_002157.j

sp&mid=WC0b01ac0

58004d5c1  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/08/news_detail_002157.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


 Bromocriptina nu ar trebui să fie utilizată pentru ameliorarea durerii sau 

angorjării sânilor, simptome pentru care există alte soluţii de tratament cum ar fi 

aplicarea de comprese cu gheaţă sau administrarea de analgezice. 

 Femeile care prezintă un risc crescut pentru hipertensiune arterială sau un istoric 

medical de afecţiuni psihice nu ar trebui sa folosească bromocriptina. 

 La femeile cărora li se administrează bromocriptină se impune monitorizarea 

tensiunii arteriale, în special în prima zi, pentru a se detecta timpuriu creşterea 

tensiunii arteriale şi a se sista administrarea bromocriptinei. 

 Pacientele care resimt dureri la nivelul pieptului sau dureri de cap puternice sunt 

sfătuite să consulte un medic, de urgenţă. 

 Pentru orice nelamurire se recomandă consultarea medicului sau farmacistului. 

Informaţii pentru profesioniştii din domeniul medical: 

 Bromocriptina ar trebui să fie utilizată în doze de până la 2.5 mg pentru oprirea 

lactaţiei după naştere la femeile care au născut un copil mort sau care sunt 

infectate cu virusul HIV. Dozele mai mari de 5 mg nu sunt recomandate pentru 

această indicaţie. 

 Bromocriptina nu ar trebui să fie utilizată pentru ameliorarea durerii sau 

angorjării sânilor, simptome pentru care există alte soluţii de tratament cum ar fi 

aplicarea de comprese cu gheaţă sau administrarea de analgezice. 

 Este contraindicată utilizarea bromocriptinei la pacienţii cu hipertensiune 

arterială necontrolată, eclampsie, pre-eclampsie, hipertensiune arterială indusă 

de sarcină, hipertensiune arterială postpartum sau din perioadă puerperală, 

istoric medical de afecţiuni coronariene sau de alte boli cardiovasculare grave, 

sau afecţiuni psihiatrice grave. 

 Se recomandă monitorizarea atentă a tensiunii arteriale, în special în prima zi de 

tratament. În cazul apariţiei de efecte cum ar fi hipertensiune arterială, dureri 

retrosternale, cefalee sau simptome ale toxicităţii sistemului nervos central, se 

recomandă oprirea tratamentului şi evaluarea stării pacientei cât mai prompt. 
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 Grupul de Coordonare pentru Procedurile de Recunoaştere Mutuală şi Descen-

tralizată - Uman din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (European Medicines 

Agency = EMA) a validat recomandarea Comitetului de Farmacovigilenţă pentru 

Evaluarea Riscului (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC) de sus-

pendare a autorizaţiei de punere pe piaţă a produselor cu metadonă sub formă de soluţii 

orale ce conţin povidonă cu masă moleculară mare. Aceste produse rămân suspendate 

până la reformulare. În plus, comprimatele cu metadonă ce conţin povidonă cu masă 

moleculară mică vor rămâne disponibile pe piaţă cu menţiunea că se vor face modificări 

ale informaţiilor existente. Această decizie este valabilă pentru toate statele membre ale 

Uniunii Europene. 

 Din cauza posibilităţii utilizării necorespunzătoare a soluţiilor orale cu metadonă 

pe cale intravenoasă, dacă produsul administrat conţine povidonă cu masă moleculară 

mare (cunoscută ca povidonă K90), există riscul ca povidona să nu fie excretată din or-

ganism şi să se acumuleze în organele vitale.  

 Siguranţa produselor cu metadonă a fost evaluată de către PRAC în urma raport-

ării unor cazuri de reacţii adverse grave (ex: anemie sau fracturi) la foştii sau actualii 

consumatori de droguri, rapoarte ce au dus la retragerea de pe piaţa din Norvegia a pro-

duselor cu metadonă ce conţineau povidonă K90. PRAC a concluzionat că măsurile de 

minimizare a riscurilor nu sunt suficiente pentru a controla riscurile asociate acestor pro-

duse, iar pentru a fi reintroduse pe piaţa din Europa, acestea trebuie reformulate. Produ-

sele cu metadonă sub formă de comprimate conţin povidonă cu greutate moleculară 

mică (K25 sau K30), ce poate fi excretată din organism şi nu prezintă risc de acumulare. 

Astfel, comprimatele cu metadonă vor rămâne disponibile pe piaţă, cu modificări ale 

rezumatului caracteristicilor produsului şi prospectului pentru a sublinia necesitatea uti-

lizării acestora doar pe cale orală.  

Suspendarea soluţiilor orale cu metadonă ce conţin povidonă cu 

masă moleculară mare 

Asist. Univ. Irina Cazacu 
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Aceclofenacul este un antiinflamator nesteroidian din clasa derivaților fenil-

acetici. Acesta poate fi considerat un analog structural al diclofenacului, fiind esterul 

acestuia cu acidul glicolic. Din punct de vedere al mecanismului de acțiune, 

aceclofenacul este un inhibitor neselectiv al ciclooxigenazei, având o afinitate 

preferențială față de COX-2.  Compusul este activ ca atare, dar și prin intermediul 

metaboliților săi cum ar fi: 4’-hidroxiaceclofenac, diclofenac, 4’-hidroxidiclofenac.  

 Pentru că, pe de-o parte structura aceclofenacului este similară cu a di-

clofenacului, iar pe de alta acesta se metabolizează la diclofenac, pentru aceclofenac s-

au introdus, în prezent, aceleaşi restricţii ca şi cele privitoare la diclofenac și la 

inhibitoarele selective ale COX-2 [1]. Mai mult, similar diclofenacului, există studii epi-

demiologice recente care au relevat un risc crescut de apariţie a infarctului miocardic 

acut neletal în cazul administrării de aceclofenac [2].  

Ca urmare, pentru medicamentele care conţin aceclofenac cu administrare sis-

temică, se consideră necesară actualizarea informaţiilor despre medicament după cum 

urmează: 

1. Medicamentele care conţin aceclofenac sunt contraindicate pacienţilor cu: 

 boală cardiacă ischemică; 

 boală arterială periferică; 

 afecţiune cerebrovasculară; 

 insuficienţă cardiacă congestivă NYHA clasele II–IV;  

Tratamentul deja inițiat cu aceclofenac la aceste categorii de pacienți trebuie înlocuit cu 

o altă terapie la prima prezentare a pacientului la medic [1]. 

2. Tratamentul cu aceclofenac trebuie iniţiat numai după evaluarea atentă a pacienţilor 

cu: 

 insuficienţă cardiacă congestivă NYHA clasa I; 

 factori semnificativi de risc pentru evenimente cardiovasculare (de exem-

plu:   hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat şi fumat); 

 antecedente de hemoragie cerebrovasculară. 

Deoarece riscul cardiovascular asociat cu aceclofenac poate creşte cu doza şi 

durata de administrare, trebuie utilizată cea mai mică doză zilnică eficace, pe perioada 

cea mai scurtă. Pacientul trebuie monitorizat periodic pentru evaluarea simptomelor şi a 

răspunsului la tratament [1].  

Noi contraindicaţii şi atenţionări referitoare la medicamentele 

care conţin aceclofenac 

Asist. Univ. Cătălin 

Araniciu 
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 Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) a 

dat startul unei reevaluări a produselor cu hidroxizină care au fost aprobate în 

majoritatea ţărilor europene pentru diferite indicaţii, precum tulburări anxioase, pre-

medicaţie pentru intervenţii chirurgicale, ameliorarea pruritului şi pentru tulburări de 

somn.  

 Această reeevaluare a fost solicitată de către Agenţia Medicamentului din 

Ungaria în urma îngrijorărilor privind reacţiile adverse ale acestui medicament la nivel 

cardiac. Acestea sunt consecinţa examinării beneficiilor şi riscurilor de către un deţinător 

de autorizaţie de punere pe piaţă pentru produsele cu hidroxizină. Datele de 

farmacovigilenţă şi studiile experimentale publicate au identificat un risc potenţial 

crescut de alterare a activităţii electrice a inimii şi aritmii. 

 Hidroxizina a fost autorizată în Uniunea Europeană prin procedură centralizată 

în 22 de state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, 

Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, 

Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia, Marea Britanie) şi în Norvegia şi Islanda. 

Poate fi administrată pe cale orală sau parenteral.  

 EMA, prin Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului 

(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC), va evalua în prezent datele 

disponibile privind beneficiile şi riscurile produselor cu hidroxizină pentru toate 

indicaţiile autorizate şi va formula o opinie privind autorizaţiile de punere pe piaţă a 

acestor medicamente în Uniunea Europeană.  

A început reevaluarea produselor cu hidroxizină în Uniunea 

Europeană 

Asist. Univ. Drd. Sînziana 

Cetean 
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