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A fost testat efectul metf orminului asupra ovarelor și 
uterului femelelor de șobolan adulte, negestante, la care 
s-a indus diabet experimental cu streptozotocină (STZ). 
S-a lucrat pe un număr de 3 loturi de femele de șobolan 
Wistar adulte ne ges tante, cu greutăţi de 170-250 g, cres-
cute în condiţii obișnuite de laborator. Lotul I a fost martor 
și nu a primit nici o substanţă. Lotului al II-lea i s-a produs 
diabet zaharat prin administrarea de STZ, 60 mg⁄kg i.p. în 
doză unică. Lotului al III-lea i s-a produs diabet experimental 
în același mod ca la lotul al II-lea, însă după producerea 
diabetului a fost administrat zilnic metf ormin, 100 mg⁄kg⁄zi 
per os, ti mp de 8 săptămâni. Iniţial (înainte de ad mi nis-
trarea STZ) și după 8 săptămâni s-au determinat valorile 
glicemiei, capacităţii anti oxidante totale (TAS), colestero-
lului total și trigliceridelor. La sfârșitul experi mentului ani-
malele au fost anesteziate și sacrifi cate și s-a făcut exa me-
nul uterului și ovarelor în microscopie opti că, precum şi 
eva luarea morfometrică uti lizându-se sistemul Zeiss ob-
server Z1 Tissue Gnosti cs 9 Tissue Faks. S-a realizat inter-
pretarea stati sti că a datelor cu testul ANOVA. Datele obţi-
nute au arătat un efect moderat, dar semnifi cati v al 
me  tf or minului de creștere a grosimii epi teliului endome-
trial (13,53 ± 2,05 μm în grupul tratat cu STZ faţă de 16,24 
± 0,21 în grupul tratat cu STZ + Metf  ormin, p < 0,05). Nu-
mărul de foliculi ovarieni primordiali la lotul cu diabet 
streptozo to cinic este redus comparati v cu lotul martor, pe 
când nu mărul de foliculi atreti ci este semnifi cati v crescut 
(8,50 ± 2,08 în grupul tratat cu STZ faţă de 5,25 ± 1,26 în 
grupul martor, p < 0,05). Metf or minul a redus semnifi cati v 
efec tele negati ve ale diabe tului streptozotocinic asupra 
ovare lor și endometrului. Aceste rezultate sugerează un 
posibil benefi ciu tera peuti c al uti lizării metf orminului la 
femeile diabeti ce ne gravide (având o posibilă contribuţie 
la crește rea ferti  lităţii acestora).

Cuvinte cheie: diabet zaharat, streptozotocină, met-
formin, tractus genital feminin

Researches regarding the infl uence of 
metf ormin on the reproducti ve system in 
nonpregnant animals with experimental 
diabetes

We tested the eff ect of metf ormin on the ovary and 
uterus in nonpregnant adult rats with experimental in-
duced streptozotocin (STZ) diabetes. We worked on 3 
groups of Wistar nonpregnant adult rats with a weight of 
170-250 g bred under normal laboratory conditi ons. 
Group I was the control group and did not receive any 
substance. In group II diabetes was produced by the ad-
ministrati on of STZ, 60 mg/kg i.p. in a single dose. In 
group III, the experimental diabetes was produced in the 
same manner as in group II , but aft er the diabetes in-
ducti on with STZ, metf ormin was also administered 
daily, 100 mg/kg/day, orally for 8 weeks. Initi ally (before 
STZ administrati on) and aft er 8 weeks there were deter-
mined blood glucose level, total anti oxidant capacity 
(TAS), total cholesterol and triglycerides. At the end of 
the experiment the animals were anestheti zed and kil-
led and we   examined the uterus and ovaries in opti cal 
microscopy. For morphometry it was used Zeiss Obser-
ver Z1 system Tissue Gnosti cs 9 Tissue FAKS. Stati sti cal 
interpretati on of the data was performed by ANOVA 
test. The data obtained showed a moderate but signifi -
cant eff ect of metf ormin in increasing the thickness of 
the endometrial epithelium (13.53 ± 2.05 μm in STZ -tre-
ated group compared to 16.24 ± 0.21 μm in the group 
treated with STZ + Metf ormin, p < 0,05). The number of 
primordial follicles in streptozotocin diabetes group 
compared with the control group is reduced, while the 
number of atreti c follicles is signifi cantly increased (8.50 
± 2.08 in the group treated with STZ to 5.25 ± 1.26 in the 
control group, p < 0.05). Metf ormin signifi cantly reduced 
the negati ve eff ects of streptozotocin diabetes on the 
ovary and endometrium. These results suggest a possi-
ble benefi t of the use of metf ormin in non-pregnant dia-
beti c women (with a possible contributi on in increasing 
their ferti lity).

Key words: diabetes mellitus, streptozotocin, metf or-
min, female genital tract
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Noi direcţii de uti lizare terapeuti că a 
bifosfonaţilor
Şef. Lucr. Dr. Lăcrămioara Ochiuz, 
Prof. Dr. Iuliana Popovici 
Facultatea de Farmacie, UMF „Gr. T. Popa“, Iaşi

Bifosfonaţii (Bf) reprezintă un grup important de 
agenţi terapeuti ci sinteti zaţi încă din anul 1880, însă abia 
în ulti mele 3-4 decenii au fost intens studiaţi și adminis-
traţi pentru diagnosti carea și tratarea unor afecţiuni osoa-
se și metabolice a căror cauză constă în diferite anomalii 
ale homeostaziei calciului. 

Primul raport ști inţifi c privind potenţialul terapeuti c 
al Bf a fost publicat în anul 1968, de către cercetătorul 
Fleisch H., care, alături de colaboratorii săi de la Uni-
versitatea din Berna – Elveţia, a cercetat mecanismul cal-
cifi cării indus de colagen și a constatat prezenţa unui 
pirofosfat anorganic, un polifosfat natural, în plasma și 
urina animalelor de studiu. În paralel, aceiași cercetători 
au descoperit că pirofosfatul inhibă atât formarea, cât și 
precipitarea fosfatului de calciu și, în consecinţă, ar pu-
tea acţiona în sensul prevenirii calcifi cării ectopice. Cer-
ce tările „in vivo“ ulterioare au evidenţiat faptul că piro-
fosfatul previne calcifi carea ectopică doar la administrare 
parenterală, deoarece molecula pirofosfatului este me-
tabolizată de pirofosfatază în cazul administrării orale 
(T1/2 oral = 16 min.). 

Cercetările au fost conti nuate în direcţia descoperirii 
unor compuși cu proprietăţi similare pirofosfaţilor, dar 
care să reziste la hidroliza enzimati că. Momentul de 
început al „erei bifosfonaţilor“ l-a consti tuit înlocuirea 
atomului de oxigen cu atomul de carbon în cadrul legă-
turii P – O – P → P – C – P, ceea ce a condus la apariţia 
bifosfonaţilor (Fig. 1), analogi structurali ai pirofosfaţilor, 
rezistenţi la acţiunea pirofosfatazelor, termostabili, cu 
afi nitate pentru ţesutul osos, dar și pentru ionii metalici 
cu care formează complecși solubili sau insolubili în func-
ţie da valoarea pH-ului [1].

În prezent, Bf sunt principalii agenţi terapeuti ci inhi-
bitori ai resorbţiei osoase osteoclasti ce şi reprezintă me-
dicaţia de primă alegere în tratarea tuturor ti purilor de 
osteoporoză, boala Paget, iar recomandările recente in-
clud administrarea acestora şi pentru profi laxia meta sta-
zelor osoase (concomitent cu medicaţia chimio te rape-
uti că), analgezia durerilor osoase şi modularea ac ti vi tă ţilor 
sistemului imunitar asupra măduvei osoase şi a osului 
[2]. Conform datelor stati sti ce prezentate în literatura de 
specialitate, toate ti purile de osteopati i ca uzate de hi-
peracti vitatea osteoclastelor sunt tratate cu bifosfonaţi, 
iar 90% dintre afecţiunile sistemului osos au ca trata-
ment adjuvant sau curati v un reprezentant al acestui 
grup de substanţe medicamentoase [3]. 

În principal, Bf sunt administraţi pe cale orală, in tra-
venos, perfuzabil sau injectabil. Date recente din litera-
tură prezintă administrarea Bf în scop experimental sau 
curati v, pe cale injectabilă intramuscular (în mielom mul-
ti plu) și intraarti cular (în arti culaţia genunchiului), intra-
nazal și transdermal [4-7]. 

În funcţie de calea de administrare, farmacocineti ca 
principalilor Bf poate fi  reprezentată conform Fig. 2. 

Figura 2. Infl uenţa căii de administrare asupra proprietăţilor 
farmacocineti ce ale Bf [8]

Bf administraţi intravenos sunt molecule cu potenţă 
înaltă, fi ind reprezentaţi de clodronat (doza terapeuti că 
= 300-600 mg), pamidronat (doza terapeuti că = 30-90 mg), 
ibandronat (doza terapeuti că = 1-6 mg) şi zolen dronat 
(doza terapeuti că = 1-8 mg). Moleculele de pami dronat 
şi zolendronat sunt disponibile doar în formulări cu 
administrare iv. 

Figura 1. Bifosfonaţi – structură chimică generală [1]
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Mecanismul de acţiune anti resorbti v al Bf este com-
plex şi presupune implicaţii multi ple, atât la nivel mole-
cular prin mecanisme biochimice, cât şi la nivel celular 
(osteoclaste, osteoblaste, osteocite) [9-11]. 

Celulele ţintă ale bifosfonaţilor sunt osteoclastele şi 
precursorii acestora, deoarece osteoclastele preiau mo-
le cula de bifosfonat, prin internalizare, de pe suprafaţa 
ţesutului osos. Mecanismul de acţiune biochimic al bi-
fosfonaţilor apare ca urmare a intervenţiilor, în diferite 
momente, în cascada reacţiilor (calea acidului mevalonic) 
care conduc la sinteza sterolilor şi a proteinelor prenilate. 
În plus, la nivel molecular bifosonaţii determină şi alte 
efecte cum ar fi  inhibarea protein-ti rozin-fosfatazelor, 
diferenţierii celulare şi celulelor de creştere, precum şi 
inhibarea producţiei de acizi, a proton-ATP-azei, enzi me-
lor lipozomale şi a prostaglandinelor [12]. Datele pu bli-
cate în literatură subliniază faptul că, în cazul adminis-
trării în doze corespunzătoare, bifosfonaţii acţionează la 
nivelul celulelor tumorale, prin mecanisme similare, in-
ducând apoptoza celulei tumorale [13-15]. 

Potenţialul terapeuti c al Bf este în conti nuă creştere, 
fi ind dezvoltat atât pe baza efi cacităţii terapeuti ce a 
acestor substanţe, cât şi pe noile descoperiri din dome-
niul formulării medicamentelor. Cele mai recente studii 
pri vind Bf evidenţiază capacitatea acestora de a acţiona 
ca vectori medicamentoşi cu cedare la ţină a altor sub-
stanţe acti ve (chimioterapice, anti bioti ce etc.). 

Capacitatea Bf de a chelata ionii metalici a determinat 
o nouă direcţie de uti lizare a acestora ca agenţi de aco-
perire şi stabilizare a protezelor, ca agenţi de acoperire în 
asociere cu alte biomateriale din domeniul nanotehno-
logiilor şi chiar ca substanţe de contrast. 

În concluzie, datele prezentate în această conferinţă 
sunt o sinteză a celor mai importante uti lizări clinice ale Bf 
şi, de asemenea, evidenţiază noile aplicaţii terapeuti ce ale 
acestor substanţe în domeniul farmaceuti c şi bio me dical. 
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Sindromul diareic – de la teorie la recomandări 
practi ce
Prof. Dr. Victoria Aramă, Şef Lucr. Dr. Cristi na Popescu, 
Asist. Univ. Dr. Mihaela Rădulescu, Dr. Anca Negru 
Insti tutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş“, UMF „Carol Davila“, Bucureşti  

Sindromul diareic este o enti tate patologică cu care 
farmacistul se confruntă destul de des, întrucât, de cele 
mai multe ori, un pacient cu o astf el de afecţiune ajunge 
mai întâi la farmacie şi abia apoi la medic. Cunoaşterea 
eti opatogeniei sindromului diareic îl ajută pe farmacist 
să înţeleagă mai bine simptomele reclamate de pacient 
şi să-i ofere astf el acestuia cele mai bune recomandări şi 
soluţii terapeuti ce până ce afecţiunea respecti vă va 
ajunge să fi e mult mai amănunţit investi gată de către 
medicul său curant. Sindromul diareic este o reacţie fi -
ziologică de răspuns la agresiunea unui agent patogen, 
pe care organismul încearcă să-l elimine cât mai repede 
din tubul digesti v prin creşterea secreţiei de apă şi a 
moti lităţii intesti nale, fapt obiecti vat clinic prin scaune 
apoase şi frecvente. Farmacistul şi medicul vor trebui să 
sprjine acest mecanism inteligent de apărare iniţiat de 
organism şi să nu împiedice desfăşurarea acestuia. Acesta 
este moti vul pentru care farmacistul şi medicul nu ar 
trebui să recomande unui pacient cu diaree infecţioasă 
exclusiv inhibitori de moti litate intesti nală, cum ar fi  
loperamidul.

Deşi la prima vedere pare o afecţiune banală, datele 
stati sti ce arată că anual mor în lume din cauza diareei 
aproximati v 5 milioane de copii sub vârsta de 5 ani, ceea 
ce, pentru ţările în curs de dezvoltare, reprezintă 25% 
dintre cauzele de deces la respecti va grupă de vârstă. Se 
esti mează că aproximati v 50% dintre aceste cazuri se da-
torează infecţiei cu bacterii enteropatogene.

În plus, creşterea numărului celor care călătoresc în 
zone cu condiţii igienico-sanitare precare a condus la creş-
terea numărului de cazuri de „diaree a călătorilor“. Se es-
ti  mează ca această afecţiune apare la aproximati v 40% 
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dintre cei care călătoresc în ţările cu risc crescut, în 80% 
dintre cazuri fi ind implicate bacterii enteropatogene, mo -
ti v pentru care măsurile de anti bioti coprofi laxie fac parte 
din recomandările ghidurilor de medicina de călă torie.

Nu trebuie omis faptul ca prin creşterea excesivă şi 
de seori nejusti fi cată a consumului de anti bioti ce siste-
mi ce pentru infecţii respiratorii şi urinare, are loc o per-
tur bare a fl orei saprofi te intesti nale, fapt ce permite 
mul ti plicarea bacteriilor oportuniste. Din această cauză, 
în ulti mii ani asistăm la o creştere extrem de îngrijorătoare 
a incidenţei colitei psudomembranoase produse de o 
toxină secretată de Clostridium difi cile, boală care îm-
bracă deseori forme severe, ce se pot solda cu deces şi 
care apar de obicei la vârsti nicii trataţi anterior cu cipro-
fl oxacină, amoxicilină sau cefalosporine. Trebuie avut în 
vedere că sindromul diareic poate evolua rapid către 
agravare şi complicaţii la un pacient vârstnic, cu afecţiuni 
cardiovasculare concomitente, la care echilibrul hidro-
electroliti c este destul de fragil, ca ur mare a deshidratării 
secundare vărsăturilor, febrei şi dia reei.

În concluzie, măsurile terapeuti ce recomandate de 
către un farmacist unui pacient cu sindrom diareic vor 
trebui să ţină seama de toate aceste aspecte şi să cu-
prindă în principal soluţii de reechilibrare hidroelectro-
liti că, anti bioti ce intesti nalene absorbabile şi dietă de 
cruţare menită să nu agraveze hipermoti litatea intesti -
nală. Pentru confortul pacienţilor, inhibitorii de moti litate 
pot fi  recomandaţi doar în cazurile mai puţin severe şi 
abia după ce măsurile de bază (echilibrarea hidroelectro-
liti că şi anti bioterapia neabsorbabilă) au fost insti tuite. 
Uti lizarea adsorbanţilor intesti nali (argile, cărbune etc.) 
este de recomandat numai în situaţiile în care reechili-
brarea hidroelectroliti că se face pe cale endovenoasă. 
Altf el, electroliţii administraţi pe cale orală nu vor mai fi  
absorbiţi la nivel intesti nal şi vor ajunge în materiile fe-
cale împreună cu adsorbanţii respecti vi. După remiterea 
episodului diareic în urma măsurilor terapeuti ce insti tu-
ite este indicată recomandarea unui terapii de repopulare 
a fl orei intesti nale cu probioti ce sau sinbioti ce, în special 
cu tulpini de bifi dobacterium protejate la acţiunea aci-
dului clorhidric şi a acizilor biliari. Cazurile severe cu febră 
înaltă, mucus şi sânge în scaun trebuie orientate de ur-
genţă de farmacist către un serviciu medical de speciali-
tate fără nicio altă recoman dare prealalbilă.

Gripa şi vaccinarea anti gripală – mereu în 
actualitate
Prof. Dr. Victoria Aramă, 
Asist. Univ. Dr. Mihaela Rădulescu
Insti tutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balș“, UMF „Carol Davila“, Bucureşti 

La nivel mondial, gripa conti nuă să reprezinte o pro-
blemă majoră de sănătate publică, din cauza morbi dită-

ţii, mortalităţii şi costurilor asociate. OMS esti mează că 
la nivel mondial se înregistrează anual 3-5 milioane de 
ca  zuri şi 500.000 de decese cauzate de gripă. Pacienţii 
trebuie educaţi să nu mai considere gripa o boală simplă, 
o răceală banală, care trece de la sine şi care este lipsită 
de complicaţii. Populaţia este tentată să confunde gripa 
cu răceala comună. De aceea este important ca medicii 
şi farmacişti i să le explice pacienţilor că există o mare di-
ferenţă între gripă şi răceala banală sau guturaiul. Riscul 
de complicaţii severe este semnifi cati v mai mare la copii 
şi vârstnici, dar, indiferent de vârstă, pacienţii cu boli cro-
nice, gravidele şi pacienţii supraponderali au risc mare 
de complicaţii şi deces. OMS apreciază că 90% dintre de   -
cesele cauzate de gripă apar la vârstnici şi la persoanele 
cu boli cronice, de aceea aceste categorii populaţionale 
trebuie vaccinate anti gripal cu predilecţie. Cea mai frec-
ventă complicaţie a gripei este pneumonia, care poate fi  
produsă de virusul gripal şi poate evolua către detresă 
res piratorie acută, ce impune venti laţie mecanică sau 
poate apărea prin suprainfecţie bacteriană după gripă, 
ne cesitând anti bioti coterapie adecvată. Gripa poate să 
decompenseze un diabet zaharat, o insufi cienţă cardiacă 
sau renală, poate acuti za un BPOC sau poate induce o 
criză de astm bronşic. La vârstnici, gripa poate precipita 
un accident vascular cerebral, un infarct miocardic acut 
sau moartea subită. OMS esti mează că rata de mortali-
tate prin gripă, indiferent de vârstă, creşte de 50 ori pen-
tru adulţii cu boli cardiovasculare, de 100 ori pentru cei 
cu boli pulmonare şi peste 100 ori pentru cei care au două 
afecţiuni cronice concomitent. Toate aceste date de epi-
de  miologie a gripei au reprezentat argumentele pe baza 
cărora OMS a stabilit că principala măsură profi lacti că 
pentru limitarea şi controlul morbidităţii şi mortalităţii 
prin gripă este reprezentată de vaccinarea anti gripală 
anuală a copiilor peste vârsta de 6 luni, a vârstnicilor, a 
tuturor pacienţilor cu boli cronice şi a tuturor categoriilor 
profesionale la risc (personal medical etc.). În ulti mii ani, 
OMS a recomandat vaccinarea tuturor femeilor gravide, 
indiferent de trimestrul în care se afl ă sarcina.

Vaccinarea anti gripală există de peste 40 de ani şi şi-a 
dovedit în mod cert atât efi cienţa, cât şi siguranţa. Vac-
cinul anti gripal uti lizat pe scară largă în lume este un 
vaccin cu virus viu inacti vat. Vaccinul anti gripal conţine 
întotdeauna două tulpini de virus gripal A şi una de virus 
gripal B. Compoziţia vaccinului anti gripal este stabilită în 
fi ecare an de către OMS pornind de la tulpinile care cir-
culă cel mai mult la nivel mondial. Prin urmare, com po-
ziţia vaccinului anti gripal este aceeaşi în toată lumea şi 
ea este respectată de către toate companiile producă-
toare de vaccinuri.

Vaccinarea anti gripală reduce cu 85% riscul de a face 
gripă. Cazurile de gripă raportate la persoanele vaccinate 
îmbracă întotdeauna forme uşoare de boală, fără com-
plicaţii. Singurele contraindicaţii menţionate în prospect 
sunt cele pentru persoanele care au avut reacţii alergice 
severe la ou sau neomicină. 
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Există multe temeri din partea medicilor, farmacişti lor 
şi pacienţilor referitoare la contraindicaţiile şi la efectele 
adverse ale vaccinului anti gripal, dar majoritatea sunt 
ne  fondate şi nu există evidenţe şti inţifi ce care să susţină 
legătura dintre vaccinul anti gripal şi un alt eveniment 
ad vers faţă de cele menţionate în prospect. 

Pentru sezonul rece 2013-2014 au fost lansate în SUA 
mai multe vaccinuri anti gripale noi, care conţin 4 ti puri 
de virus gripal (2 A şi 2 B). Între acestea, pe lângă vacci-
nurile inacti vate au fost înregistrate în SUA şi vaccinuri vii 
atenuate, precum şi vaccinuri preparate prin inginerie 
geneti că. 

Rolul farmacistului în managementul infecţiilor de 
tract respirator inferior
Prof. Dr. Victoria Aramă, 
Asist. Univ. Dr. Mihaela Rădulescu
Insti tutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş“, UMF „Carol Davila“, Bucureşti 

La nivel mondial, infecţiile de tract respirator inferior 
(IRI) reprezintă o importantă problemă de sănătate pu-
blică, fi ind responsabile de o rată înaltă de morbiditate şi 
mortalitate, în special la copii şi vârstnici. Eti ologia IRI 
poate fi  virală sau bacteriană, anti bioti coterapia fi ind ne-
cesară numai în IRI de eti ologie bacteriană.

Bacteriile cele mai frecvent implicate sunt Strepto-
coc cus pneumoniae, Haemophilussp, Moraxella sp, My-
co plasma pn, Chlamydia pnsi Legionella pn. 

În ţările dezvoltate, IRI reprezintă prima cauză de 
pres criere de anti bioti ce, fapt care stă la baza creşterii 
constante a ratei de rezistenţă a pneumococului la anti -
bioti ce. O mare parte din IRI sunt tratate ambulator de 
către medicul de familie şi deseori pacienţii ajung la far-
macie înainte de a ajunge la medic. Formele severe de 
IRI, în special cele survenite la pacienţii cunoscuţi cu di-
verse patologii cronice (cardiorespiratorii, renale, he pa-
ti ce, metabolice) necesită spitalizare pentru moni to ri zare 
şi tratament adecvat. Tratamentul IRI constă în an ti  bio-
ti ce orale sau injectabile, anti infl amatorii, simpto     mati ce 
(anti termice, expectorante). 

Alegerea anti bio ti  cului pentru IRI depinde de: 
• vârstă și patologiile cronice asociate ale pacien tului; 
• severitatea IRI; 
• rata de rezistenţă a pneumococului la anti bioti ce în 

zona geografi că respecti vă; 
• prezenţa factorilor de risc pentru infecţie cu pneu-

mococ rezistent la anti bioti ce (spitalizări și 
anti bioti coterapii în ulti mele 3 luni); 

• penetrarea anti bioti celor în mucoasa respiratorie și 
fl uidul alveolar pulmonar. 
În mod ideal, anti bioti cul ar trebui ales după iden-

ti fi carea microorganismului implicat și testarea lui la an-

ti bioti ce. Deoarece rezultatul anti biogramei necesită mi-
nimum 48 de ore, în majoritatea cazurilor anti bioti cul este 
ales pe criterii empirice. Prima regulă este să prescriem 
anti bioti ce numai atunci când avem argumente certe de 
infecţie bacteriană și să evităm uti lizarea de anti bioti ce 
pentru IRI de eti ologie virală. A doua regulă este să ale-
gem un anti bioti c al cărui spectru să fi e cât mai îngust, 
dar care să acopere principalele bacterii ti pice (pneu mo-
coc) siati pice (Mycoplasma pn, Chalmydia pn, Legionella 
pn) implicate în IRI și să evităm uti lizarea de anti bioti ce 
cu spectru larg (fl uoroquinolone, cefalosporine, amoxici-
lina-clavulanat), acestea din urmă având un risc impor tant 
de a perturba fl ora saprofi ta intesti nală, antrenând de se-
ori colite pseudomembranoase cu Clostridium Difi cille. 

Clasa de anti bioti ce cu spectrul cel mai adecvat pen-
tru IRI și care are și avantajul unei foarte bune concentrări 
în tractul respirator este reprezentată de clasa macroli-
delor (eritromicina, claritromicina, azitromicina, josami-
cina). În plus, clasa macrolidelor este singura clasă de 
anti bioti ce, care are, pe lângă acţiunea anti bacteriană, și un 
efect anti infl amator, imunoreglator și mucoreglator, efecte 
care, sumându-se cu efectul anti bacterian, conduc la o 
rată de vindecare clinică și bacteriologică superioară 
altor clase de anti bioti ce. Ghidurile internaţional (IDSA/
ATS-2007, BTS 2009, The Sanford Guide 2012), reco man-
dă claritromicina ca anti bioti c de primă intenţie pentru 
pneumoniile comunitare, la pacientul fără comorbidităţi, 
fără semne de gravitate și fără factori de risc pentru re zis-
tenţa la anti bioti ce. Pentru pacienţii cu criterii de se ve ri-
tate, cu co-patologii sau cu factori de risc pentru re zis-
tenţa la anti bioti ce se recomandă spitalizare, iar an ti bioti cul 
de primă intenţie ar trebui să fi e o fl uoro quinolonă res-
piratorie (moxifl oxacina, levofl oxacina) sau o asociere de 
betalactamină cu macolid (amxoxicilină sau ceft riaxonă 
plus claritromicină). 

În concluzie, farmacistul are un rol este important în 
managementul infecţiilor respiratorii, iar cunoașterea 
de către acesta a recomandărilor ghidurilor de anti bio-
terapie poate contribui la creșterea calităţii actului me-
dical-farmaceuti c, cât și la limitarea creșterii rezistenţei 
la anti bioti ce.

Efectele secundare ale contracepţiei 
hormonale – date actuale
Prof. Dr. Dimitrie Nanu, Anjassy Isam, Ileana Conea, 
UMF „Carol Davila“, București 

În prezent în lume se discută despre T.EV (TROMBO-
EMBOLISM VENOS) la uti lizatorii de pilule de ulti mă ge-
ne raţie. Această complicaţie a fost fatală în câteva cazuri 
în lume și în România.  Lucrarea discută acest aspecte pe 
baza unor meta-analize, dar și baza experienţei personale.
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Tulburările respiratorii din ti mpul somnului –
o patologie comună a copilului și adultului
Prof. Dr. Florin Mihălţan1, Dr. Mihaela Oroş2

1Insti tutul de Pneumologie „M. Nasta“, Bucureşti 
2Medicover, Bucureşti 

Tulburările respiratorii din ti mpul somnului infl uen-
ţează de mulţi ani copilul și adultul prin multi tudinea de 
afecţiuni cu care se intersectează, prin comorbidităţile 
pe care le atrag.

Sindromul de apnee în somn, cu o prevalenţă la copii 
de 1-2%, iar la adulţi de 4-8%, este discutat de autori prin 
prisma simptomatologiei de exprimare, a modali tă ţilor de 
diagnosti c, a posibilităţilor terapeuti ce complexe. Se trec 
în revistă investi gaţiile poligrafi ce și polisomnogra-fi ce, 
dar și modul de adaptare al terapiei CPAP, indicaţiile corec-
te ale aplicaţiei protezelor și al operaţiilor din sfera ORL.

Se face un bilanţ al medicaţiei care nu are însă un rol 
major, așa cum se întâmplă și alte patologii.

165 de ani de la deschiderea spiţeriei „Minerva“ 
din „Mihăilenii de altădată“ – un semn de carte al 
farmacistului Nicolae Zahacinschi (1919-1988)
Farm. pr. Maria-Gabriela Suliman1, 
Prof. ist. Antoaneta Marinescu Lucasciuc2

1Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispoziti velor 
Medicale, Bucureşti 
2Societatea Română de Istoria Medicinei, Bucureşti 

Comunicarea noastră urmăreşte două borne crono-
logice legate de cei 165 de ani de la deschiderea spiţeriei 
„Minerva“, în decembrie 1848, prin hrisovul domnitoru-
lui Mihail Sturdza nr. 1741, acordat lui Gh. Vasilcovschi 
din „Comuna Mihăileni, agăţată de marginea ţinutului 
Bo toşanilor, lângă apa Siretului… aşezare vecină cu dul-
cea ţară a Bucovinei“; şi de 25 de ani de la trecerea în ne-
mărginirea veşnică a farmacistului Nicolae Zahacinschi, 
un nume înscris în panoplia personalităţilor cu multi ple 
va lenţe socio-culturale, semnatar al monografi ei „Mihă-
i lenii de altădată“, Editura Litera, Bucureşti , 1982, act de 
datorie fi lială pentru pământul natal.

Avantajele uti lizării produselor farmaceuti ce cu 
eliberare prelungită
Prof. Dr. Laura Graţiela Vicaş 
Facultatea de Medicină şi Farmacie, 
Universitatea din Oradea

Medicamentele clasice conţin doze terapeuti ce de 
subs tanţe medicamentoase, iar concentraţiile terapeu-

ti ce plasmati ce se realizează după administrarea de doze 
re petate conform unei posologii, cu o mare probabilitate 
de a fi  efi ciente şi sigure. De asemenea, există o serie de 
fac tori care pot modifi ca valoarea concentraţiei tera pe-
uti ce plasmati ce, ceea ce va determina apariţia unor 
efec te adverse.

Pentru menţienerea constantă a concentraţiilor tera-
peuti ce plasmati ce s-au găsit soluţii ca acestea să pă-
trundă în organism cu o viteză constantă. 

Pentru a evita neajunsurile medicamentelor clasice 
cu eliberare imediată, care le limitează efi cacitatea tera-
peuti că au fost concepute noi produse farmaceuti ce, 
res pecti v formele farmaceuti ce cu eliberare modifi cată. 
În tratamentul diverselor stări patologice, eliberarea 
sub stanţei medicamentoase din forma farmaceuti că şi 
punerea sa la dispoziţia organismului (în fl uxul sanguin 
sau în orice altă biofază) reprezintă condiţii esenţiale 
pentru ca aceasta să-şi exercite acţiunea farmacologică. 

Uti lizarea produselor cu eliberare prelungită oferă 
unele avantaje şi un potenţial de confort pacientului 
dacă sunt respectate principiile lor de uti lizare. Astf el, 
vor apare şi rezultatele terapeuti ce. Cu toate acestea, 
gama de substanţe medicamentoase pentru care for mu-
larea în produse cu eliberare prelungită prezintă avantaje 
semnifi cati ve clinic s-a dovedit a fi  limitată. Medicii care 
prescriu şi farmacişti i trebuie să aibă o bună cunoaştere 
a uti lizării lor clinice pe grupe de pacienţi selectaţi. De 
asemenea, menţionăm că în unele cazuri, această for-
mulare poate fi  un obiecti v de marketi ng, mai degrabă 
decât un obiecti v clinic. 

Prin dezvoltarea cercetărilor farmacotehnice, o gamă 
largă de substanţe medicamentoase sunt acum formu-
late într-o varietate de diferite forme orale de dozare cu 
eliberare prelungită. Cu toate acestea, numai cele care 
au ca rezultat o reducere semnifi cati vă a frecvenţei dozei 
şi/sau o reducere a toxicităţii rezultând din concentraţii 
mari în sânge sau tractului gastro-intesti nal sunt sus-
cepti bile de a îmbunătăţi rezultatele terapeuti ce.
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Metode noi în supravegherea bolilor infecţioase 
cu impact în sănătatea publică
Dr. Viorel Alexandrescu
Insti tutul Cantacuzino, Bucureşti 

Bolile infecţioase cu impact în sănătatea publică fac 
obiectul unor programe de supraveghere naţionale, re-
gio nale şi internaţionale.

Acti vităţile specifi ce acestor programe se realizează 
prin reţele care funcţionează la nivel naţional şi sunt in-
ter conectate regional şi internaţional. 

Sistemele de supraveghere tradiţionale colectează, 
procesează şi transferă date ale unor indicatori specifi ci 
şi nespecifi ci medicali cum ar fi  morbiditatea, mortali-
tatea şi detecţia & izolarea & caracterizarea agenţilor 
infecţioşi.

Experienţa acumulată până în prezent arată că siste-
mele tradiţionale au o întârziere în detecţia fenomenelor 
epidemiologice majore cum ar fi  epidemiile şi pandemiile 
şi, în acest context, controlul acestora poate avea limite 
în aplicarea unor măsuri pentru izolarea bolnavilor, re-
du ce rea răspândirii infecţiilor, tratamentul prompt şi 
efi cace al îmbolnăvirilor severe.

Mai mult decât atât, apariţia în orice zonă a globului, 
mai ales în comunităţile mici fără acces opti m la asistenţă 
medicală şi facilităţi de diagnosti c de laborator, dar şi cu 
mijloace de comunicare specializate precare, a unor fo-
care determinate de agenţi infecţioşi emergenţi sau re-
emergenţi cu potenţial epidemic şi pandemic reprezintă 
o ameninţare la sănătatea populaţiilor.

Globalizarea care implică intensifi carea circulaţiei de 
persoane (inclusiv bolnave sau în incubaţie de boli infec-
ţioase), animale vii sau produse de origine animală în şi 
din orice parte a planetei amplifi că pericolul exti nderii 
bolilor infecţioase transmisibile.

În ulti ma vreme se conturează modifi cări de sub-
stanţă în supravegherea şi controlul bolilor infecţioase 
cu impact în sănătatea publică care vizează evaluarea 
riscurilor de apariţie a unor agenţi infecţioşi cu potenţial 
epidemic şi pandemic prin identi fi carea şi analiza unor 
factori favorizanţi care ţin de agentul infecţios (virulenţa, 
variabilitate, transmisibilitate etc.), organismul gazdă 
(imu nitate, factori fi ziologici, status vaccinal, boli cronice 
asociate, status nutriţional, condiţii de locuit etc.), fac-
tori demografi ci (natalitate, mortalitate, aglomerări 
populaţionale), factori climati ci şi populaţiile de insecte 
vectoare & rozătoare & animale sălbati ce (inclusiv pă-
sări) şi, nu în ulti mul rând, populaţiile de animale do mes-
ti ce (inclusive păsări).

Dar aceste îmbunătăţiri nu evidenţiază debutul real 
al unor focare de infecţie pentru ca primele cazuri, în 
majoritate uşoare, nu apelează la asistenţă medicală, 

pre ferând o automedicaţie, sau la metode de tratament 
empirice aşa zise tradiţionale. 

Iar un alt aspect, extrem de periculos, din păcate 
existent încă în unele zone ale lumii, este reprezentat de 
cenzura informaţiilor legate de îmbolnăviri, care face ca 
un focar localizat să nu fi e depistat şi controlat în ti mp 
uti l şi, în consecinţă, pericolul răspândirii acestuia la nivel 
regional şi internaţional să fi e extrem de ridicat.

Prognozarea debutului unui eveniment epidemiolo-
gic cu impact în sănătatea publică devine din ce în ce mai 
importantă pentru luare din ti mp a unor măsuri pentru 
limitarea efectelor medicale, demografi ce şi economice. 
În acest context au apărut metode noi de supraveghere 
care apeleză la tehnologiile de vârf ale comunicării şi 
analize matemati ce de tendinţe care pot prezice cu cca 
7-10 zile înainte debutul unui eveniment de ti p epidemic.

Aceste noi metode noi de supraveghere sunt:
• Supravegherea pe internet
• Supravegherea sindromică 
• Supravegherea digitală 
• Supravegherea prin satelit 
Trebuie menţionat că dintre cele 4 metode noi, în 

România a fost pusă la punct şi este operaţională su-
pravegherea pe internet. (www.fl utrends.ro)

Terapii la modă
Prof. Dr. Alexandru Ciocâlteu, 
Şef Lucr. Dr. Ionel Alexandru Checheriţă, 
Şef Lucr. Dr. Cristi ana David 
UMF „Carol Davila“, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“, 
Bucureşti 

A fi  farmacist nu înseamnă să fi i vânzător de medi ca-
mente. Farmacistul este mâna dreaptă a medicului în în-
cercarea de a ameliora suferinţa semenilor. Tratamentele 
pompieristi ce, spectacolele mediati ce jalnice care le în-
so ţesc ne pot apropia – în multe boli – de imaginea ne-
plăcută a tămăduitorilor. A recomanda medicamente 
scumpe şi – deseori – inuti le, nu face cinste nici medicului, 
nici farmacistului. Modele sunt periculoase: calciu la 
copii, meti onină sau corti zon la hepati ci, preparate cu 
aur la reumati ci, preparate cu calciu în osteoporoză, in-
hibitorii enzimei de conversie la vârstnici, anti bioterapia 
cea mai scumpă în infecţii banale. Exemplele pot conti -
nua. Ce poate face farmacistul când prescripţia medicului 
este „alături“?
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Chitosan şi derivaţi funcţionalizaţi – aplicaţii 
biomedicale
Prof. Dr. Lenuţa Profi re1, 
Asist. Univ. Dr. Oana Maria Dragosti n1, 
Prof. Dr. Cornelia Vasile2, 
Asist. cercetare Dr. Raluca Dumitriu2, 
Şef Lucr. Dr. Mihai Mares3, Prof. Dr. Dragoş Pieptu4

1Facultatea de Farmacie, UMF „Grigore T. Popa“, Iași
2Insti tutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni“, Iași
3Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de 
Ști inţe Agricole și Medicină Veterinară, Iaşi
4Facultatea de Medicină, UMF „Grigore T. Popa“, Iași

Scop. Chitosanul este un polizaharid natural obţinut 
prin dezaceti larea chiti nei. De-a lungul ti mpului chito sanul 
a devenit un material cu interesante aplicaţii me dicale, 
datorită biocompati bilităţii, biodegradabilităţii și toxicităţii 
scăzute. La ora actuală chitosanul și derivaţii săi își găsesc 
aplicaţii în ingineria ti sulară, în tehnologia farmaceuti că, ca 
agent anti microbian, anti tumoral și hi po colesterolemiant; 
cercetări recente atribuindu-i și efec te anti oxidante. În 
ciuda importantelor proprietăţi biologice chitosanul pre-
zintă dezavanjul solubilităţii re duse în apă ceea ce îi limi-
tează uti lizarea terapeuti că. În scopul creșterii hidrofi liei au 
fost sinteti zaţi noi derivaţi de chitosan. 

Material și metode. Prin modularea struc turală la nive-
lul grupărilor amino-primare din unităţile de gluco zamină 
au fost obţinuţi noi derivaţi de chitosan-sulfo namidă. 

Rezultate și concluzii. Compușii obţinuţi au fost ca rac-
terizaţi din punct devedere fi zico-chimic și spectral, eva-
luându-se totodată potenţialul lor anti microbian și  anti -
oxidant. Rezultatele obţinute susţin faptul că prin mo dularea 
structurală a chitosanului s-a reușit creșterea solubilităţii în 
apă și intensifi carea proprietăţilor anti oxi dante. 

Cuvinte cheie: chitosan, sulfoamide, caracter hidrofi l, 
potenţial anti oxidant.

Purpose. Chitosan is a natural polysaccharide produ-
ced by deacetylati on of chiti n. Over ti me chitosan beca-
me a biomaterial with interesti ng medical applicati ons 
due to its biocompati bility, biodegradability and lower 
toxicity. Nowadayschitosan and its derivati ves have ap-
plicati ons in ti ssue engineering, pharmaceuti cal techno-
logy, as anti microbial, anti tumor and cholesterol-lowe-
ring agents, recent research giving it important anti oxidant 
eff ects. In spite of its important biological properti es, chi-
tosan has low solubility in water whichlimits its therapeu-
ti c use. In order to increase its solubility in water new chi-
tosan derivati ves have been synthesized. 

Material and methods. By structural modulati on of 
primary amino groups from glucozamine units of chito-
san new chitosan-sulphonamide derivati ves have been 
obtained.

Results and conclusions. The obtained compounds 
were characterized using phsico-chemical and spectral 

analysis, its anti microbial and anti oxidant properti es being 
also evaluated. The obtained results support the idea that 
the structural modulati on of chitosan increase its solubility 
in water and improve the anti oxidant properti es. 

Key words: chitosan, sulfonamide, hydrophilicity, an-
ti oxidant potenti al.

Secretul doctorului Honigberger readus în 
actualitate
Dr. Ileana Rîndaşu 
Secretar general Societatea Română de Homeopati e

Johann Marti n Honigberger (1795-1869), medic şi 
farmacist sas din Brașov –  este cel care a adus homeo-
pati a în India şi este binecunoscut publicului român  da-
torită nuvelei lui Mircea Eliade – „Secretul doctorului 
Honigberger“, dar s-ar cuveni să fi e cunoscut mai ales 
datorită cărţii sale autobiografi ce – „Treizeci și cinci de 
ani în Orient“ (prima ediţie, 1851, în limba germană; 
ediţia engleză, 1852; ediţia română, 2004, editura Polirom).

J.M. Honigberger s-a născut la Brașov, la data de 10  
marti e 1795 și a murit tot la Brașov, pe 18 decembrie 1869, 
la 74 de ani, fi ind îngropat în Cimiti rul evanghelic al orașului. 

După 144 de ani de la moartea lui Honigberger, So-
cietatea Română de Homeopati e a identi fi cat locul unde 
a fost înmormântat și a pus o placă inscripţionată cu nu-
mele său la mormânt, alături de  mott o-ul menţionat în 
prefaţa cărţii: „Nulla re homo  proprius accedit ad Deum 
quam salute hominibus danda“. 

Liniile terapeuti ce clasice şi locul noilor molecule în 
tratamentul trombocitopeniei imune (ITP) la adult
Prof. Dr. Ana-Maria Vlădăreanu, 
Dr. Anca Nicolescu
Clinica de Hematologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, 
Bucureşti 

Farmacogenomică: prezent şi viitor
Acad. Prof. Dr. C. Ionescu-Tîrgovişte
Insti tutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice 
„N. Paulescu“, Bucureşti 

Revoluţia geneti că care a debutat la începutul acestui 
mileniu şi se afl ă într-o conti nuă mişcare, a deschis noi 
perspecti ve pentru identi fi carea riscului geneti c în bolile 
poligenice, evident şi pentru cele monogenice. Urmarea 
fi rească a determinării scorului de risc geneti c ar trebui să 
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fi e aceea a uti lizării acestuia în vederea adaptării tra ta-
mentului la arhitectura geneti că proprie fi ecarui paci ent. 

Medicina personalizată, cum se mai numeşte această 
nouă abordare, a început să funcţioneze cu un succes 
greu de anti cipat în prezent.

Bolile poligenice din care face parte diabetul zaharat este 
un exemplu ti pic de sindrom care aşteaptă de la studiile 
geneti ce un diagnosti c precoce, adică înaintea de compensării 
reglării glicemice. Un asemenea diag nos ti c care permite 
predicţia bolii are şanse mari de a abor da pe baze obiecti ve 
prevenţia diferitelor fenoti puri ale acestui sindrom.

Starea de boală, factor decisiv în apariţia 
modifi cărilor comportamentale. 
Rolul farmacistului
Prof. Dr. Doina Drăgănescu1, F. Moldoveanu
1UMF „Carol Davila“, Bucureşti 

Teoriile actuale din ști inţa comportamentului uman 
determină orientările fundamentale pentru a putea în-
ţelege cât mai corect acţiunile individuale în diferite in-
stanţe. Boala, starea de echilibru fi zic și psihic, precum și 
conști enti zarea existenţei ei este o traumă. Fiecare din-
tre noile reacţii apare, în această situaţie, în funcţie de 
foarte mulţi factori, reacţiile integrându-se în sfera emo-
ţionalului: depresie, furie, supărare, alienare, dezamă gire. 

Este important ca farmaciști i, cadrele medicale, în-
treg personalul care este implicat în acti vităţi directe cu 
bolnavi să cunoască și să înţeleagă pacienţii pentru a-i 
putea ajuta pornind de la această realitate.

Uti lizarea „off -label“ a medicamentelor În 
viziunea Agenţiei Naţionale a Medicamentului și a 
Dispoziti velor Medicale
Farm. sp. Anca Crupariu, 
Farm. primar Nela Vîlceanu
Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispoziti velor 
Medicale, București 

Introducere. Uti lizarea „off -label“ (în afara in dicaţiilor 
te rapeuti ce aprobate prin autorizaţia de punere pe piaţă), 
reprezintă un domeniu con  troversat, trezind te meri legate 
de siguranţa medica men telor folosite, din cauza faptului 
că raportul be nefi ciu-risc nu a fost studiat pentru indicaţia 
res  pecti vă, de o autoritate de regle men tare, în ca  drul 
procedurii de autorizare de punere pe piaţă.

Uti lizarea „off -label“ este relati v comună în practi ca 
medicală, chiar dacă adesea nu este sus  ţinută de dovezi 
ști inţifi ce solide. Studii efectuate în SUA au arătat că 
aproximati v 20% dintre pres cripţiile medicale reprezintă 
uti lizări „off -label“. 

Uti lizarea „off -label“ reprezintă o opţiune te rapeuti că 
a medicului pentru care acesta își asu mă răspunderea pe 
baza experienţei profesionale, a respectării tehnicilor 
medicale și a nor  melor de conduită profesională în ceea 
ce pri vește uti lizarea în afara indicaţiilor terapeuti ce 
aprobate prin autorizaţia de punere pe piaţă.

Obiecti ve. Din perspecti va sănătăţii publice, discuţiile 
pe marginea necesităţii accesului rapid la medicamente 
pentru indicaţii noi, pentru care infor maţiile sunt limitate 
în ceea ce privește raportul benefi ciu-risc, sunt adesea 
relevante pentru încercarea de a reglementa uti lizarea 
„off -label“ a medicamentelor. Aceasta permite medicilor 
să ofere unor pacienţi diferite opţiuni terapeuti ce, care 
trebuie să rămână însă ex cep ţia care con fi rmă regula.

Rezultate. Franţa a adoptat relati v recent (mai 2012) o 
lege referitoare la „Recomandări temporare de uti lizare 
(RTU)“, care permite prescrierea de medicamente pentru 
indicaţii încă neaprobate, ti mp de maximum 3 ani, într-un 
cadru reglemen tat, în limite bine defi nite, sub atenta 
monito rizare a agenţiei medicamentului, numai în boli rare 
sau la subgrupe specifi ce de pacienţi pentru care nu există 
încă alte medicamente aprobate. Comitetul de experţi ai 
auto ri tăţii de reglemen tare emite RTU pentru o anu mită in-
dicaţie tera peuti că, condiţionat de mai mulţi factori:

1. calitatea dovezilor ști inţifi ce; 
2. siguranţa medicamentului, de preferat fi ind emi-

terea unei RTU pentru un medicament bine cunoscut, 
decât pentru un medicament nou, afl at de puţin ti mp în 
circuitul terapeuti c;

3. emiterea de RTU pentru boli rare, severe, când 
auto ritatea de reglementare, profesioniști i din domeniul 
sănătăţii și pacienţii sunt mai de ter minaţi să accepte un 
anumit grad de nesi gu ranţă în privinţa evaluării rapor-
tului bene fi ciu-risc.

Dacă autoritatea de reglementare, în urma monito-
rizării RTU, consideră că există un risc pen tru sănătatea 
publică, poate modifi ca, suspenda sau retrage RTU.

Concluzii. Reglementarea uti lizării „off -label“ nu numai 
în Franţa, ci și în Uniunea Europeană și în alte ţări ar 
însemna:

1. garantarea siguranţei în administrarea medi ca-
mentelor în afara indicaţiilor terapeuti ce apro  bate prin 
autorizaţia de punere pe piaţă;

2. facilitarea și promovarea dezvoltării de noi indicaţii, 
pentru care se va monitoriza raportul benefi ciu-risc, pri-
o ritate având bolile rare și unele subgrupe specifi ce de 
pacienţi.

Până la reglementarea uti lizării „off -label“ a me di-
camentelor în toată Uniunea, Europeană, autorităţile tre-
buie să se asigure că uti lizarea me   dicamentelor pentru 
indicaţii neautorizate nu este încurajată și că astf el de 
decizii sunt luate numai în interesul sănătăţii publice, 
fără a se da prioritate reducerii costurilor, cu respectarea 
ca drului de reglementare european.

Cuvinte cheie: uti lizare „off -label“; recoman dări tempora-
re de uti lizare


