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Compania Les Laboratoires Servier a transmis de curând o comunicare 

directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii, de comun acord cu Agenţia 

Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), privind 

noi recomandări şi contraindicaţii pentru minimizarea riscului de reacţii alergice 

grave asociate medicamentului Bioparox (fusafungină). 

  Conform mesajului companiei Servier, Bioparox 50 mg/10 ml spray este 

contraindicat copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani deoarece la aceşti pacienţi au 

fost raportate mai frecvent reacţii alergice grave cum ar fi bronhospasm, dispnee, 

edem laringian, laringospasm, angioedem sau reacţii anafilactice şi chiar şoc. De 

asemenea, se contraindică administrarea Bioparox pacienţilor cu predispoziţie la 

alergii şi bronhospasm deoarece s-a observat că reacţiile alergice grave au fost 

mai frecvente la aceşti pacienţi.  

Se recomandă ca în caz de reacţii alergice să se oprească administrarea 

Bioparox şi să nu se mai reia. De asemenea, se recomandă administrarea fusafun-

ginei doar local pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii superioare cum ar fi 

rinita, rinofaringita, amigdalita şi post-amigdalectomie, laringita şi sinuzita, 

deoarece inhalarea substanţei active din Bioparox (fusafungina) poate creşte ris-

cul de reacţii alergice grave. 

 Rezumatul caracteristicilor produsului a fost actualizat cu noile informaţii 

prezentate. 

 ANMDM face apel la profesioniştii din domeniul sănătăţii pentru stimu-

larea raportării eventualelor reacţii adverse asociate medicamentului Bioparox. 

Noi recomandări de utilizare  a medicamentului Bioparox 

(fusafungină) 

Asist. Dr. Cristina Pop 
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 EMA a confirmat existența unui risc crescut de bradicardie severă sau bloc 

cardiac în cazul pacienților aflați sub tratament cu antiaritmicul amiodaronă și una 

din schemele terapeutice utilizate în tratamentul hepatitei C: asocierea fixă de 

sofosbuvir și ledipasvir (Harvoni) sau combinația dintre sofosbuvir (Sovaldi) și 

daclatasvir (Daklinza).  

 Din datele analizate până în aprilie 2015, au fost identificate 8 astfel de 

cazuri, din care unul s-a soldat cu stop cardiac fatal și alte 2 au necesitat 

implantarea de dispozitive de tip pacemaker. Apariția bradicardiei severe a fost 

înregistrată în primele 24 de ore, în 6 din cele 8 cazuri. În celelalte 2 cazuri 

reacțiile adverse au fost înregistrate la 2, respectiv 12 zile de la inițierea 

tratamentului antiviral. Relația de cauzalitate a fost confirmată prin reapariția 

manifestărilor bradicardice la reexpunerea la această asociere de substanțe 

medicamentoase.  

 Din cauza timpului de înjumătățire lung al amiodaronei, fenomenele 

bradicardizante au fost înregistrate și la reluarea terapiei antivirale la 8 zile după 

încetarea tratamentului cu amiodaronă. Acestea nu au mai fost prezente atunci 

când reintroducerea terapiei antivirale s-a efectuat după 8 săptămâni de la 

întreruperea tratamentului cu amiodaronă.  

 Având în vedere aceste date se recomandă următoarele măsuri: 

1. Paciențiilor aflați sub tratament cu Harvoni sau combinația Sovaldi-Daklinza, li 

se va prescrie amiodaronă doar dacă nu răspund sau nu tolerează tratamentul cu 

alte antiaritmice.  

2. Dacă utilizarea concomitentă a amiodaronei și a noilor terapii antivirale nu 

poate fi evitată, se recomandă monitorizarea atentă a funcției cardiace prin 

supraveghere clinică în primele 48 de ore și controale periodice în primele 

săptămâni de tratament.  

3. Din cauza fenomenelor de acumulare tisulară a amiodaronei, precauțiile trebuie 

luate în considerare și la pacienții care au întrerupt tratamentul în ultimele luni.  

4. Posibilitatea apariției acestor manifestări trebuie adusă la cunoștința pacienților 

și a profesioniștilor din domeniul sanitar.  

 Harvoni, Sovaldi și Daklinza fac parte din cele mai noi și eficiente opțiuni 

terapeutice utilizate în tratamentul hepatitei C, în Europa. Recent autorizate la 

nivelul UE, Sovaldi (ianuarie 2014 ) Daklinza (august 2014) și Harvoni (noiembrie 

2014) ar putea face parte din tratamentele oferite gratuit de statul român, în cadrul 

programului național de tratament al hepatitei C.  

Recomandare de evitare a asocierii amiodaronei cu anumite 

substanțe medicamentoase utilizate în tratamentul  hepatitei C  

 Asist. Dr. Cătălin 

Araniciu 

Prof. Dr. Mariana Palage 
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 Siguranța medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene a fost re-

evaluată constant în ultimii ani și a fost pus astfel în evidență un risc de eveni-

mente tromboembolice arteriale mai ales la pacienții cu risc cardiovascular și în 

cazul utilizării unor doze mari. 

 Evaluarea actuală a ibuprofenului a fost inițiată de către Comitetul de 

Farmacovigilență pentru Evaluarea Riscului (PRAC = Pharmacovigilance Risk 

Assessment Committee) din cadrul Agenției Europene a Medicamentului la data 

de 9 iunie 2014 la cererea Agenției Britanice a Medicamentului. Astfel, datele 

din meta-analize și studii epidemiologice au pus în evidență un risc crescut de 

evenimente cardiovasculare (infarct miocardic, accident vascular cerebral (AVC) 

în cazul utilizării unor doze zilnice mari de ibuprofen (2400 mg sau peste); riscul 

este similar coxibilor și diclofenacului 1-4. De aceea, se recomandă evitarea aces-

tor doze la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, în special la cei cu hipertensi-

une arterială necontrolată, insuficiență cardiacă congestivă NYHA II-III, cardio-

patie ischemică, boală arterială periferică și afecțiuni cerebrovasculare. Pacienții 

ce prezintă factori de risc cardiovasculari (hipertensiune arterială, hiperlipidemie, 

diabet zaharat, fumat) pot fi tratați zilnic cu aceste doze doar după o evaluare at-

entă. Influența duratei tratamentului asupra riscului cardiovascular nu este cunos-

cută încă. Nu a fost identificată o creștere a riscului cardiovascular în cazul uti-

lizării unor doze de ibuprofen de până la 1200 mg pe zi, doze ce se găsesc în gen-

eral în produsele orale OTC din Uniunea Europeană.  

 În același timp cu ibuprofenul a fost analizată și interacțiunea dintre ibu-

profen și doze scăzute de aspirină utilizate pentru reducerea riscului de infarct 

miocardic și AVC. Ibuprofenul poate reduce efectele antiagregante plachetare ale 

aspirinei la utilizarea pe termen lung, însă nu se cunoaște dacă reduce totodată și 

beneficiile aspirinei în prevenirea evenimentelor tromboembolice.  

 Informațiile reactualizate vor fi incluse în rezumatul caracteristicilor pro-

duselor ce conțin ibuprofen în întreaga Uniune Europeană. Recomandările for-

mulate pentru ibuprofen se aplică și pentru dexibuprofen pentru care doza cres-

cută este cea de 1200 mg sau peste.  

Reactualizarea recomandărilor privind utilizarea ibuprofenului 

în doze mari 

Asist. Drd. Irina Cazacu 
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 Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - 

EMA) prin Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului 

(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) a inițiat evaluarea 

riscului de pneumonie asociat medicamentelor care conțin corticosteroizi 

inhalatori, atunci când aceste medicamente sunt utilizate pentru 

bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).  

 Riscul de pneumonie pentru aceste medicamente este cunoscut și a fost 

identificat pentru prima dată în 2007, în cadrul unui studiu ce a arătat că pacienții 

tratați cu corticosteroizi inhalatori (fluticazonă) au avut un risc mai mare de a 

dezvolta pneumonie comparativ cu pacienții cărora li s-a administrat un placebo 

(18,3% vs. 12,3%, p<0.001)1. După 2007, noi studii cu corticosteroizi inhalatori 

și rezultatele unor meta-analize asupra acestei clase de medicamente au furnizat 

date suplimentare cu privire la riscul de pneumonie. Astfel că, a fost  considerată 

necesară o revizuire amănunțită a datelor existente pentru a caracteriza acest risc. 

Această evaluare a fost solicitată de către Comisia Europeană. 

Evaluarea riscului de pneumonie asociat medicamentelor ce 

conțin corticosteroizi inhalatori  

CSIII Dr. Andreea Farcaș 
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 Medicamentul fingolimod este indicat în scleroza multiplă recidivantă-

remitentă extrem de activă, la pacienţii adulţi cu activitate intensă a bolii și la pa-

cienţii cu evoluţie rapidă (definită prin 2 sau mai multe recidive dizabilitante în 

curs de un an şi una sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cere-

bral sau o creştere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu rezultatele celui 

mai recent RMN). 

 LMP este o boală cerebrală rară şi gravă, cauzată de reactivarea virusului 

John Cunningham (JC). Deși frecvent întâlnit la populaţia generală, acest virus 

duce la apariţia LMP numai în situația unui sistem imunitar slăbit. LMP poate pre-

zenta caracteristici similare sclerozei multiple, ambele fiind boli demielinizante.  

 Prezentarea cazului 

 În februarie 2015, la un pacient cu vârsta de 49 de ani, cu scleroză mul-

tiplă, s-a constatat prezența LMP apărută în timpul tratamentului cu fingolimod. 

Pacientului i se administrase interferon-beta pe o perioadă de 10 luni, până în sep-

tembrie 2010. În octombrie 2010 se inițiază tratamentul cu fingolimod 0,5 mg/zi. 

În perioada octombrie 2010 - mai 2014, pacientul a prezentat un număr de limfoci-

te între 0,59 x 109/l şi 0,89 x 109/l. La data de 9 decembrie 2014, numărul absolut 

de limfocite a fost de 0,24 x 109/l. 

 La 23 ianuarie 2015, pacientul a fost supus unui examen de RMN de ru-

tină. Au fost depistate leziuni compatibile cu LMP. La 26 ianuarie 2015, pacientul 

a întrerupt administrarea fingolimodului. Diagnosticul a fost confirmat la analiză 

prin metoda cantitativă PCR (polimerase chain reaction- reacţia de polimerizare în 

lanţ) a unei probe de lichid cefalorahidian, finalizată cu rezultat pozitiv privind 

prezența virusului JC. Pacientul nu a prezentat semne sau simptome clinice asocia-

te LMP. La 5 februarie 2015, numărul absolut de limfocite a fost de 0,64 x 109/l. 

 Acesta este primul caz raportat de apariție a LMP la un pacient cu scleroză 

multiplă, căruia i s-a administrat fingolimod, fără tratament anterior cu natalizu-

mab sau alte medicamente imunosupresoare. 

 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale încura-

jează profesioniștii din domeniul medical să raporteze orice reacţie adversă sus-

pectată asociată cu administrarea medicamentului Gilenya (fingolimod) prin inter-

mediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, dis-

ponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale: http://www.anm.ro/anmdm/med_reactie_adversa.html  

Primul caz de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) 

raportat la un pacient cu scleroză multiplă tratată cu fingolimod 

CSIII Dr. Camelia Bucșa 
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Vă stă la dispoziţie cu informaţii 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 reacţii adverse la rubrica 

“Raportează o reacție adversă” pe site-ul CCIM 

www.cim.umfcluj.ro  
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