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Obiectiv: La momentul actual, noua provocare
la pacientul ars o reprezintå managementul infec-
¡iilor ¿i stabilirea unui tratament antibiotic optim atât
prin alegerea drogului adecvat, cât ¿i prin ajustarea
dozelor la condi¡iile fiziopatologice.

Abstract: Mortalitatea determinatå de infec¡ii la
pacientul ars este de aproximativ 75%. Apari¡ia in-
fec¡iei depinde de trei factori: organismul infectant
(flora endogenå sau exogenå, bacili Gram pozitivi,
Gram negativi ¿i fungi), de calea de transmitere ¿i
de susceptibilitatea pacientului (råspunsul imun spe-
cific ¿i nespecific). Particularitå¡ile farmacologice ale
drogurilor administrate la pacientul ars depind de
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modificårile clinice (hipovolemie, hipermetabolism
¿i scåderea imunitå¡ii) ¿i de numero¿i factori fizio-
patologi ce contribuie la alterarea distribu¡iei
drogurilor (perfuzia tisularå, scåderea fluxului la
nivel renal, schimburile lichidiene între comparti-
mente, edemul generalizat, pierderile proteice, pH).
Din cauza acestor modificåri, farmacocinetica anti-
bioticelor este afectatå, iar dozele drogurilor ad-
ministrate trebuie modificate ¿i adaptate la statusul
pacientului.

Cuvinte cheie: antibioterapia la pacientul ars,
fiziopatologie, farmacocineticå.

Obiectiv: Rata de apari¡ie a unor noi antibiotice
este în scådere în ultimii ani, prin urmare, în ultimul
timp se acordå o aten¡ie din ce în ce mai mare cre¿-
terii eficien¡ei administrårii terapiei deja existente.
Agen¡ii patogeni cu rezisten¡å la antibiotice sunt cei
mai frecven¡i germeni implica¡i în infec¡iile din sec-
¡iile de terapie intensivå.

Abstract: Antibioticele sunt substan¡e chimice
organice produse de microorganisme (bacterii,
fungi, actinomicete) sau ob¡inute prin sintezå sau
semisintezå, ce posedå proprietå¡i bacteriostatice sau
bactericide. Administratea unui anumit tip de anti-
biotic necesitå cunoa¿terea identitå¡ii ¿i sensibilitatea
fa¡å de antibiotice a germenului, locul infec¡iei, si-
guran¡a drogului, diferi¡i factori lega¡i de pacient ¿i
costul terapiei. Carbapenemii au o structurå de bazå

LOCUL CARBAPENEMILOR ADMINISTRAºI PRIN PERFUZIE
CONTINUÅ ÎN TERAPIE INTENSIVÅ
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asemånåtoare cu cea a penicilinelor dar atomul de
sulf al inelului A al acidului penicilanic este înlocuit
cu un atom de carbon. Au fost realizate numeroase
studii în ultimii ani privind terapia antibioticå cu
beta-lactami în perfuzie continuå. Prin acestea, s-au
urmårit concentra¡iile în ser ale drogurilor, s-au com-
parat cu valorile CMI ale agentului patogen, posi-
bilitatea ajustårii dozelor, negativarea culturilor, rata
mortalitå¡ii ¿i avantajele economice ale administrårii
în perfuzie continuå a beta-lactamilor. De¿i aceste
studii existå, ele au fost realizate pe loturi prea mici
de pacien¡i pentru a fi semnificative ¿i este nevoie
de studii suplimentare pentru implementarea acestui
tip de tratament.

Cuvinte cheie: carbapenemi, perfuzie continuå,
infec¡ii, pacient critic.



PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 3-4, AN 200982

REZUMATELE CONFERINºEI NAºIONALE DE FARMACIE

Pneumonia este definitå ca inflama¡ie a paren-
chimului pulmonar (bronhiole respiratorii, spa¡ii
alveolare ¿i intersti¡iu), care survine ca urmare a in-
vaziei acestor structuri anatomice de cåtre un agent
infec¡ios (bacterii, mycoplasme, chlamydii, ricketsii,
virusuri, fungi, parazi¡i).

Pneumonia contractatå în mediul extraspitalicesc
este definitå ca pneumonie comunitarå.

20-25% dintre cazuri nu au confirmare etiologicå
prin examene bacteriologice.

Cei mai frecven¡i 5 agen¡i patogeni, responsabili
de 80-90% dintre pneumoniile comunitare sunt:
Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae;
Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae;
Myxovirus influenzae (virus gripal). Bacilii gram
negativi (enterobacterii ¿i pseudomonas) sunt res-
ponsabili de mai pu¡in de 8% dintre cazurile de
pneumonii comunitare.

Diagnosticul bacteriologic al sputei ar trebui efec-
tuat de rutinå la to¡i pacien¡ii cu pneumonii comu-
nitare, spitaliza¡i.

DIAGNOSTIC, TRATAMENT, PROGNOSTIC ÎN PNEUMONIILE
COMUNITARE

Conf. Dr. Constantin Marica
Vicepre¿edinte Societatea Românå de Pneumologie, Bucure¿ti

Examenul cito-bacteriologic al sputei este
recomandat în ambulator în urmåtoarele situa¡ii:

– prezen¡a semnelor de gravitate;
– evolu¡ie nefavorabilå sub antibiotico-terapie

de primå inten¡ie;
– suspiciunea unui agent etiologic mai rar întâlnit;
– pacien¡ii imunodeprima¡i;
– antecedente recente de infec¡ie bronhopulmo-

narå;
– spitalizåri ¿i/sau antibioterapie repetate.
Tratamentul antibiotic se ini¡iazå cât mai repede

dupå stabilirea diagnosticului.
Ini¡ial tratament empiric, iar dupå stabilirea agen-

tului cauzal (dupå ex. bacteriologic) se adapteazå
tratamentul antibiotic conform antibiogramei.

Factori de prognostic sever în pneumoniile co-
munitare sunt considera¡i: vârsta peste 65 ani, boli
cronice coexistente (diabet, insuficien¡å renalå, car-
diacå, boli pulmonare cronice, alcoolism cronic,
spitalizare în cursul anului anterior, imunosupresie,
neoplazii), semne clinice de severitate, teste de labo-
rator alterate, agen¡i patogeni foarte virulen¡i.

Vitamin D deficiency and insufficiency are
common medical problems worldwide as they are
quite prevalent in both healthy adults and individuals
with osteoporosis, hospitalized patients and free-
living and institutionalized elderly. The lack of serum
25-hydroxi-vitamin D (25OHD) assays standardi-
zation, variability of reference population, and the use
of different cut-off points have produced quite dif-
ferent prevalence reports from epidemiological studies.

We investigated the vitamin D status (deficiency,
insufficiency, sufficiency) in 1048 Romanian post-

HIGH PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN 1048 ROMANIAN
WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
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menopausal women with osteoporosis referred to
our clinic for diagnosis and treatment in the last three
years. Most patients were untreated with osteo-
porosis drugs and non-supplemented with vitamin
D. In our country dietary sources of vitamin D are
scarce and there is no fortification of food with
vitamin D.

We found a high prevalence of both vitamin D
deficiency (25OHD < 10 ng/ml) – 22,23% and in-
sufficiency (25OHD=10-30 ng/ml) – 61,26%. Our
study also revealed a high prevalence of low vitamin
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D when using other cut-offs as reported in the litera-
ture. 83,49% had values lower than 30 ng/ml and
60.97% lower than 20 ng/ml. In this study we iden-
tified a serum 25OHD concentration of 35 ng/ml
above which serum parathyroid hormone (PTH)
concentration attains a plateau at about 35 pg/ml.
The relation between serum PTH and 25OHD con-
centration was non-linear and a log-log diagram
showed a very week correlation. The prevalence of

secondary hyperparathyroidism was 32.25% in the
whole population studied. It ranged from 40% in
the subgroup of serum 25OHD less than 10 ng/ml
to less than 15% in patients with 25OHD higher than
30 ng/ml.

In conclusion, in a representative osteoporosis
population from Romania we found a very high
prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency
whatever the cut-off used for definition.

Omul poate fi infectat cu virusurile gripale A, B,
C, toate apar¡inând familiei Orthomyxoviridae ¿i
deosebindu-se între ele prin reac¡iile serologice ale
nucleoproteinei virale sau ale proteinei matriceale.
Existå 2 forme epidemiologice în care se poate
manifesta infec¡ia gripalå: forma epidemicå ¿i forma
pandemicå. Prima reprezintå o formå mai sporadicå
¿i localizatå, de genul focarelor sezoniere, pe când
cea din urmå se manifestå pe scarå largå, globalå.
În cursul secolului XX au existat trei pandemii glo-
bale: în 1918 (gripa sau pandemia spaniolå, subtipul
H1N1), 1957 (pandemia asiaticå, subtipul H2N2)
¿i 1968 (pandemia Hong Kong, subtipul H3N2). În
1977 a existat o reapari¡ie a subtipului H1N1 (pan-
demia ruseascå). În general, odatå cu apari¡ia unui
nou subtip, vechiul subtip este înlocuit; excep¡ia a
reprezentat-o virusul pandemic din 1977, care a con-
tinuat så circule împreunå cu subtipul H3N2.

În martie 2009, un copil din Mexic a fost infectat
cu un nou subtip de gripå A (H1N1 09), cunoscut
curând sub numele de gripå porcinå ¿i apoi, din con-
siderente de corectitudine politicå, drept gripa nouå.
În urma detectårii ei la jumåtatea lui martie 2009,
epidemia s-a råspândit rapid spre numeroase state
ale emisferei sudice. În aceste ¡åri, primele identi-
ficåri raportate ale virusului au variat de la sfâr¿itul
lui aprilie la începutul lui iulie. Introducerea virusului
a fost urmatå, dupå un interval variabil de timp, de
confirmarea transmisiei comunitare locale (adicå
transmisia de la cazuri fårå istorie cunoscutå de cålå-
torie în stråinåtate sau de contact cu o persoanå sau
grup care så aibå o legåturå cu un caz importat).
Transmisia comunitarå a fost urmatå de o epidemie
acceleratå rapid, care a atins maximul între douå ¿i

ANTIVIRALE ªI VACCINURI ANTIGRIPALE ÎN CONTEXTUL GRIPEI
PANDEMICE. CE TREBUIE SÅ ªTIM?

Dr. Farm. Robert Ancuceanu
Vicepre¿edinte, Agen¡ia Na¡ionalå a Medicamentului

¿ase såptåmâni. În emisfera sudicå, virusul pandemic
a înlocuit curând virusurile sezoniere. Declinul epi-
demiei, de¿i rapid, a fost în general mai lent decât
råspândirea ini¡ialå. Ratele de spitalizare ¿i decesele
au variat considerabil de la ¡arå la ¡arå (între 2,0 ¿i
31,8 per 100.000 locuitori pentru spitalizare ¿i între
0 ¿i 36,1 per milion de locuitori pentru mortalitate).
Ratele de îmbolnåvire au fost cele mai ridicate la
copiii sub cinci ani, uneori cu un al doilea vârf la
adul¡ii tineri; la popula¡iile vârstnice (peste 60 de
ani), ratele au fost în general reduse. Aceste date
pot avea relevan¡å pentru Europa, care se aflå acum
în perioada în care în mod normal debuta gripa se-
zonierå.

În România, pânå la 8.11.2009 se raportaserå
907 cazuri confirmate. Numårul este încå relativ mic,
dar s-a intrat în faza de transmisie comunitarå, ceea
ce face probabilå cre¿terea rapidå (de la un anumit
moment, quasi-exponen¡ialå) a acestui numår. În
acest context, popula¡ia generalå a manifestat ¿i
manifestå un interes tot mai crescut pentru în¡ele-
gerea fenomenului pandemic, precum ¿i a abor-
dårilor profilactice ¿i terapeutice posibile, inclusiv
sub aspectul siguran¡ei ¿i eficacitå¡ii medicamentelor
antivirale ¿i, respectiv, a vaccinurilor antigripale.
Cum farmaci¿tii reprezintå o surså importantå de
informare a pacientului, am considerat utilå prezen-
tarea celor mai importante aspecte privind aceste
medicamente, pe care este necesar ca farmacistul
så le cunoascå.

Douå medicamente antivirale sunt eficiente îm-
potriva virusului implicat în actualul episod pan-
demic (H1N1 09): oseltamivir (pus pe pia¡å sub
denumirea comercialå de Tamiflu) ¿i zanamivir (pus
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pe pia¡å sub denumirea comercialå Relenza). Ambele
apar¡in aceleia¿i clase farmacologice, fiind inhibitori
selectivi ai neuraminidazei. Ambele sunt indicate atât
în tratamentul pacien¡ilor care prezintå simptome de
gripå în perioadele în care virusul circulå în comunitate,
cât ¿i în preven¡ia post-expunere. Între cele douå
medicamente existå înså mai multe deosebiri: în vreme
ce oseltamivir este indicat în tratamentul ¿i preven¡ia
persoanelor de peste un an, zanamivir este indicat
(pentru tratament ¿i preven¡ie) la persoane de peste 5
ani. Oseltamivir se prezintå sub formå de capsule tari ¿i
pulbere pentru suspensie oralå, iar zanamivir sub formå
de pulbere pentru inhalare oralå, care urmeazå så fie
administratå cu ajutorul unui dispozitiv Diskhaler.

Pentru preven¡ie, trei vaccinuri au fost autorizate
centralizat, autoriza¡iile respective fiind valabile direct
¿i automat (fårå vreo altå formalitate prealabilå) în
întreg Spa¡iul Economic European (SEE). Este vorba
de Celvapan (fabricant, compania Baxter), Pandemrix
(fabricant, compania Glaxo Smithkline) ¿i Focetria
(fabricant, compania Novartis). Din informa¡iile
publice disponibile pânå în prezent se ¿tie cå ¿i
compania Sanofi-Aventis are douå vaccinuri în curs
de autorizare la nivel centralizat, iar în România
principalul vaccin utilizat va fi cel dezvoltat de
Institutul Na¡ional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie ¿i Imunologie „Cantacuzino“ ¿i care
urmeazå så fie în curând autorizat.

Leucemia mieloidå cronicå este o boalå mielo-
proliferativå asociatå cu cromozomul Phyladelphia
t(9;22) având ca ¿i expresie gena de fuziune
BCR\ABL. Anomalia geneticå rezultå din formarea
unei gene unice BCR\ABL cu activitate de tyrosin-
kinazå. Aceastå activitate aberantå de tyrosin-kinazå
este implicatå în patogenia LMC.

Din momentul în care mecanismul a fost în¡eles,
toate eforturile cercetåtorilor au avut ca scop desco-
perirea unor molecule care ar inhiba selectiv acti-
vitatea de tyrosin kinazå.

Imatinb mesylat (CFP-57148, STI-571), introdus
în 1999 a fost primul folosit în tratamentul LMC.
De atunci s-au descoperit alte molecule cu rol de
inhibitori de tyrosin kinazå. Dasatinib (BMS-
354825), în 2006 ¿i Nilotinib (AMN 107), în 2007.

TERAPIA CU INHIBITORI DE TIROZIN-KINAZÅ ÎN LEUCEMIA
MIELOIDÅ CRONICÅ – PRIMUL TRATAMENT CU ºINTÅ MOLECULARÅ

Prof. Dr. Ana-Maria Vlådåreanu, Asist. Univ. Dr. Horia Bumbea, Dr. Diana Câ¿leanu,
Dr. Irina Voican, Dr. Lavinia Bârsan
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Inhibitorii de tyrozin kinazå au devenit trata-
mentul de primå inten¡ie la majoritatea pacien¡ilor
cu LMC. Imatinibul este un derivat de 2 pheny-
laminopyrimidinå. Dasatinibul este o thiazo-
lecarboxamidå, în timp ce nilotinibul este o amino-
pyrimidinå.

La pacien¡ii la care tratamentul cu inhibitori de
tyrosin kinazå este început în fazele timpurii apare
rezisten¡å la medicament la aprox. 60% dintre cazuri
în fazele cronice tardive ¿i accelerate. Agen¡ii de
genera¡ia a 2-a sunt folosi¡i în special la cazurile
rezistente la Imatinib.

Apari¡ia acestor noi molecule a îmbunåtå¡it consi-
derabil durata de via¡å a pacien¡ilor cu LMC, repre-
zentând o nouå speran¡å în tratamentul afec¡iunilor
hemato-oncologice.

Pandemia de gripå, un eveniment a¿teptat de unii,
contestat de al¡ii, este în prezent principala amenin-
¡are a sånåtå¡ii popula¡iei globului.

PANDEMIA DE GRIPÅ A/H1N1 – 2009

Dr. Viorel Alexandrescu
Institutul „Ion Cantacuzino“, Bucure¿ti

În contextul unor scenarii sumbre sau a ignorårii
totale a fenomenului, abordåri care nu ocolesc nici
corpul medical, se impune mai mult ca oricând
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cunoa¿terea evolu¡iei ¿i a impactului posibil al pan-
demiei pe baza informa¡iilor recente, a experien¡ei
pandemiilor anterioare, cu referire (în special la cele
din secolul trecut) ¿i a unor modelåri fenomenologice.

Interven¡ia în pandemie în sensul limitårii
îmbolnåvirilor severe ¿i a deceselor, dar ¿i a presiunii
enorme asupra sistemelor de îngrijire a sånåtå¡ii
depinde ¿i de nivelul panicii care, în ciuda unei pre-
gåtiri optime, poate produce dereglåri majore ale
func¡ionårii comunitå¡ilor.

Panica poate cuprinde în general publicul larg,
dar la un moment dat ea se transmite în mass-media,
la autoritå¡i ¿i în final la personalul medical, ceea ce
amplificå impactul pandemiei de gripå, care devine
astfel o catastrofå.

Pandemia de gripå ca eveniment este o noutate
pentru toatå lumea ¿i confruntarea cu ea nu duce
întotdeauna la rezultate favorabile, dar cunoa¿terea
¿i aplicarea unor måsuri poate diminua efectele se-
vere ale acesteia.

Interven¡ia în caz de pandemie presupune luarea
unor måsuri nefarmaceutice, care amplificå ¿i ex-
tinde unele måsuri de igienå personalå, distan¡iere
socialå ¿i izolare la domiciliu a persoanelor bolnave
sau cu risc crescut de complica¡ii ¿i måsuri farma-
ceutice care se referå la vaccinare, tratament/pro-
filaxie antiviral(å), tratament cu antibiotice a com-

plica¡iilor bacteriene, terapie intensivå, ventila¡ie
pulmonarå.

Un rol important în interven¡ia în pandemie îl au
¿i al¡i parteneri în sistemul de îngrijire a sånåtå¡ii,
cum ar fi corpul farmaci¿tilor.

Farmaci¿tii vor fi în prima linie a managementului
bolnavilor, pentru cå ace¿tia vor asigura apro-
vizionarea ¿i distribu¡ia de medicamente specifice
(antibiotice etc.), medicamente nespecifice (simp-
tomatice, pentru boli cronice), materiale sanitare,
unele dispozitive medicale (termometre, glucometre,
tensiometre, må¿ti etc.). În acela¿i timp, farmaci¿tii
vor acorda consultan¡å bolnavilor în contextul unui
numår insuficient de medici/asisten¡i medicali, sau
chiar vor acorda primul ajutor în cazul unor urgen¡e
¿i vor direc¡iona spre spitale pe baza unor semne de
gravitate bolnavii de gripå.

În rela¡ia cu publicul larg/pacien¡i farmaci¿tii pot
informa corect asupra riscurilor de evolu¡ie severå
a gripei pandemice, a importan¡ei måsurilor de li-
mitare a transmiterii bolii ¿i a eficien¡ei vaccinårii.

În avalan¿a de dezinformåri ¿i scenarii science-
fiction referitoare la pandemie ¿i la vaccinul pan-
demic, OMS avertizeazå ¡årile globului så ia în
„serios“ pandemia de gripå ¿i då asiguråri cå vacci-
nurile pandemice disponibile sunt sigure ¿i eficiente.

Sistemele de sånåtate din ¡årile Uniunii Europene
diferå de la un stat la altul, având în vedere dezvol-
tarea economicå trecutå ¿i prezentå, precum ¿i deci-
ziile guvernamentale de a adera la un model care
este considerat în perioada respectivå ca fiind cel
mai aproape de nevoile ¿i posibilitå¡ile financiare
ale momentului. Criteriile de evaluare ale sistemelor
de sånåtate ¡in cont de calitate, eficien¡å ¿i accepta-
bilitate, pe de o parte, ¿i de echitate pe de altå parte.
Pe baza acestora a fost realizatå o analizå de cåtre
Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii, urmårindu-se ra-
portul între performan¡å ¿i cheltuieli. Din acest raport
a reie¿it cå în Europa sunt cele mai multe state  cotate
ca având cel mai înalt nivel al performan¡ei siste-
melor de sånåtate. S-a constatat, de asemenea, cå
performan¡ele ob¡inute nu erau coroborate cu sis-
temul de utilizat în aceste ¡åri.

FINANºAREA SISTEMELOR EUROPENE DE SÅNÅTATE

Conf. Dr. Doina Drågånescu
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucure¿ti

În România, pentru ob¡inerea unui raport cost-
eficien¡å cât mai bun în sistemul nostru sanitar, a
fost realizat un proiect pilot prin care s-au calculat
costurile per pacient, pe baza înregistrårii electronice
la nivel de pacient ¿i gruparea acestora în categorii
de patologie (DRG).

Concluzia studiului este faptul cå, de¿i sistemele
de ocrotire a sånåtå¡ii sunt gândite pentru a råspunde
necesitå¡ilor de între¡inere a stårii de sånåtate a popu-
la¡iei, modul în care se realizeazå acest lucru este
foarte variat: în unele ¡åri, sistemele de ocrotire a
sånåtå¡ii nu au o func¡ionare organizatå, pe baza
unei planificåri, în timp ce în altele, acestea sunt
rezultatul unor eforturi concertate ale guvernului,
sindicatelor, asocia¡iilor de binefacere sau religioase,
cu scopul de a pune la dispozi¡ia popula¡iei acele
servicii de sånåtate de care este nevoie.
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Medicina personalizatå este un domeniu multi-
disciplinar, care urmåre¿te dezvoltarea produc¡iei de
medicamente pe baza diferen¡elor individuale ge-
netice, ceea ce corespumde dezideratului din tot-
deauna al medicinii: medicamentul potrivit, „croit“
pentru pacientul potrivit, în a¿a fel încât efectul tera-
peutic så fie maxim, în timp ce efectele secundare
så fie minime sau absente. Conceptul a devenit actual
în ultimii ani dupå dezvoltarea exponen¡ialå a farma-
cogenomicii (FCG), care poate fi definitå ca: studiul
datelor generate de analiza genomului pacientului
în scopul prezicerii råspunsului organismului la un
anume medicament.

Analiza FCG este complexå, relativ dificilå ¿i cos-
tisitoare, dar perspectiva este optimistå pe måsurå
ce avanseazå experien¡a ¿i cunoa¿terea. Investiga¡ia
FCG presupune corelarea datelor genetice (genoti-

MEDICINÅ PERSONALIZATÅ ªI FARMACOGENOMICÅ:
ASPECTE ACTUALE. APLICAºII ÎN CARDIOLOGIE

Prof. Dr. Ioan Axente Gu¡iu
Disciplina „Urgen¡e Medicale“, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie

„Carol Davila“, Bucure¿ti

parea) prin care se determinå prezen¡a polimor-
fismului unui singur nucleotid în secven¡a genelor
implicate în metabolismul medicamentelor, (mai ales
în zona Citocromului P450-CYP450), a proteinelor
de transport ¿i a receptorilor medicamentelor, cu
datele ob¡inute prin analiza farmacokineticii medica-
mentului (fenotipare).

Prezentarea se referå la aspectele de mai sus, dar
¿i la aplica¡iile FCG în domeniul clinic, anume în
cardiologie, cu exemplificåri de aplica¡ii FCG de-
venite acum aproape rutinå ale acestui nou domeniu
precum warfarina, statinele, unele antiaritmice.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât desfå¿uråm un studiu
multicentric de cercetare a aplicårii metodelor FCG
în analiza particularitå¡ilor metabolice ale unor dro-
guri (betablocante, statine, amiodaronå), la pacien¡i
cardio-cerebrovasculari din România.

Interac¡iunile medicamentoase la pacien¡ii cu
HTA esen¡ialå trata¡i cu douå sau mai multe medi-
camente antihipertensive sunt numeroase ¿i se da-
toreazå unor mecanisme de tip farmacocinetic, far-
macodinamic sau mixt. Acestea sunt analizate în
func¡ie de locul de producere a interac¡iunii (ficat,
rinichi, organele ¡intå ale HTA – cord, vase) sau
dupå clasa farmacologicå utilizatå.

Majoritatea acestor interac¡iuni au consecin¡e
benefice pentru bolnavi, manifestate prin reducerea

AVANTAJELE ªI INCONVENIENTELE ASOCIERILOR
MEDICAMENTOASE LA PACIENºII CU HTA ESENºIALÅ

Dr. Carmen Cristescu, Dr. Mirela Voicu, Dr. Bogdan Bumbåcilå
Disciplina de Farmacologie-Farmacie Clinicå, Facultatea de Farmacie, U.M.F. „Victor Babe¿”,

Timi¿oara

numårului de accidente cerebrovasculare ¿i cardiace
¿i îmbunåtå¡irea calitå¡ii vie¡ii pacien¡ilor hiper-
tensivi.

Totu¿i, în cadrul protocoalelor terapeutice uti-
lizate în HTA esen¡ialå au fost semnalate ¿i inte-
rac¡iuni medicamentoase nefaste care pot conduce
la controlul deficitar al bolii sau la apari¡ia unor
efecte adverse cu risc letal.

Cuvinte cheie: HTA esen¡ialå, interac¡iuni medi-
camentoase, consecin¡e clinice.
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Medicamentul este un instrument terapeutic ca-
racterizat de doi factori esen¡iali: eficacitatea ¿i si-
guran¡a. Utilizarea ra¡ionalå bazatå pe ac¡iunile lui
farmacodinamice principale ¿i/sau secundare con-
tribuie la succesul terapeutic. În prezent, în lumea
medicamentului existå  o adevåratå explozie infor-
ma¡ionalå, datå de numårul mare de substan¡e active
nou introduse în terapeuticå. Abuzul privind con-

RISCUL DE ABUZ  ÎN UTILIZAREA MEDICAMENTELOR  ETICE, OTC ªI
A SUPLIMENTELOR NUTRITIVE

Conf. Dr. Farm Simona Negre¿
Catedra de Farmacologie ¿i Farmacie Clinicå, Facultatea de Farmacie UMF „Carol Davila“,

Bucure¿ti

sumul medicamentului trebuie privit din douã un-
ghiuri diferite: abuz voit prin supradozare ¿i în
contextul  asocierilor cu medicamente  OTC, extracte
din plante, suplimente alimentare. Educarea pacien-
tului ¿i consilierea lui corectå reduce riscul de abuz
¿i contribuie la succesul terapeutic cu un bilan¡ be-
neficiu/risc optim.

Conceptul de terapie biologicå reprezintå o pro-
vocare a cercetårii ¿tiin¡ifice a secolului al XXI-lea.
Sub aceastå denumire sunt incluse o serie de
tehnologii moderne biomedicale ce utilizeazå ele-
mente constitutive ale viului (gene, ADN recom-
binat, ARN-interferent, celule stem) în scopul

TERAPII BIOLOGICE ÎN LOGICA MOLECULARÅ A VIULUI

Prof. Dr. Farm. Niculina Mitrea, ªef Lucr. Dr. Andreea Arsene
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucure¿ti

dezvoltårii unei terapii eficiente pentru diferite ståri
patologice: boli ereditare, neoplasme, demen¡a
Alzheimer, boala Parkinson, diabet, SIDA.

Aceste strategii terapeutice moderne se doresc a
fi „mai inteligente“ ¿i încearcå så în¡eleagå logica
molecularå a viului.

Preparatele oromucozale (bucofaringiene) sunt
preparate solide, semisolide sau lichide, care con¡in
una sau mai multe substan¡e active, destinate admi-
nistrårii în cavitatea oralå ¿i/sau în faringe, în vederea
ob¡inerii unui efect local sau sistemic.

Dacå aplicarea topicå a unor forme farmaceutice
bucofaringiene folosite în tratamentul unor patologii
locale este cunoscutå de foarte mult timp, „exploa-
tarea“ cavitå¡ii orale ca portal pentru furnizarea sub-
stan¡elor medicamentoase în circula¡ia sistemicå este
relativ recentå.

PREPARATE OROMUCOZALE – NOI STRATEGII DE DESIGN

Prof. Dr. Victoria Hîrjåu, Prof. Dr. Dumitru Lupuliasa
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucure¿ti

Preparatele destinate ob¡inerii unui efect local pot
fi concepute pentru administrarea pe o anumitå parte
a cavitå¡ii orale, precum gingia sau faringele, în timp
ce preparatele destinate ob¡inerii unnui efect sistemic
sunt concepute pentru a fi în primul rând absorbite
într-unul sau în mai multe locuri ale mucoasei orale.

Pentru multe preparate oromucozale este posibil
ca o anumitå por¡iune din substan¡a activå så fie
înghi¡itå ¿i absorbitå în tractul gastrointestinal.

Cavitatea oralå reprezintå o cale de administrare
a unor medicamente pentru efect local ¿i sistemic.



PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 3-4, AN 200988

REZUMATELE CONFERINºEI NAºIONALE DE FARMACIE

Eliberarea sistemicå a medicamentelor necesitå de-
på¿irea unor limite ale acestei cåi, ¿i anume îmbunå-
tå¡irea permeabilitå¡ii transmucozale, re¡inerea prepa-
ratului la locul de aplicare ¿i secre¡ia continuå de
salivå ¿i ingerarea ei ulterioarå, care poate conduce
la o pierdere substan¡ialå de substan¡å activå ¿i, prin
urmare, la o biodisponibilitate reduså.

În acest sens, au fost abordate diferite strategii
de design ¿i dezvoltare a unor sisteme de eliberare
a substan¡elor medicamentoase care så permitå utili-
zarea cavitå¡ii orale ca un portal de acces a acestor
substan¡e în cirula¡ia sistemicå.

Obezitatea este o boalå cronicå dezvoltatå de in-
fluen¡ele interactive a numero¿i factori.

Statisticile aratå cå la adul¡i: 35% dintre bårba¡i
¿i 27% dintre femei depå¿esc greutatea idealå ¿i nu-
mårul acestora este în cre¿tere.

Viteza de cre¿tere a obezitå¡ii la copii este în
cre¿tere.

Prevalen¡a pentru obezitate la femei ¿i bårba¡i
cre¿te odatå cu vârsta.

De asemenea, prevalen¡a este afectatå de: statutul
socio-economic, statutul cultural, statutul etnic.

Educa¡ia scåzutå este asociatå cu cre¿terea în
greutate.

Între nivelul de activitate fizicå ¿i dezvoltarea
obezitå¡ii este o rela¡ie inverså.

Obezitatea este mai frecventå la:
– persoanele cu stil de via¡å sedentar sau han-

dicap fizic;

OBEZITATEA ªI MANAGEMENTUL GREUTÅºII CORPORALE

Prof. Dr. Iuliana Popovici, ªef Lucr. Ddr. Låcråmioara Ochiuz,
Conf. Dr. Ileana Cojocaru

Catedra de Tehnologie Farmaceuticå, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicinå ¿i
Farmacie „Gr. T. Popa“, Ia¿i

– comparativ cu persoanele care au activitå¡i
restrânse.

Obezitatea este o afec¡iune cronicå (boalå) carac-
terizatå prin cre¿terea greutå¡ii corporale pe seama
¡esutului adipos, ca rezultat al aportului în exces,
cât ¿i a unei pierderi inadecvate a caloriilor.

Pentru a måsura obiectiv obezitatea se pot utiliza
mai multe metode.

Clinic, cea mai utilizatå måsurå este indexul de
maså corporalå, abr. IMC.

IMC se calculeazå prin divizarea greutå¡ii per-
soanei, în kg, cu înål¡imea, în metri påtra¡i, a per-
soanei.

Se considerå cå o valoare a IMC peste 30 kg/m2

(+20% în raport cu greutatea idealå) eviden¡iazå
starea de obezitate.

Hepatita cronicå viralå C reprezintå o problemå
majorå de sånåtate publicå atât la nivel mondial, cât
¿i în particular, pentru ¡ara noastrå. Terapia cu inter-
feron ¿i ribavirinå pentru 6 sau 12 luni reprezintå
standardul terapeutic pentru pacien¡ii naivi, dar cel

TRATAMENTUL HEPATITEI CRONICE VIRALE C – CUM ARATÅ
PREZENTUL, CE NE REZERVÅ VIITORUL

Conf. Dr. Mircea Manuc
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Clinica de Gastroenterologie Fundeni,

Bucure¿ti

pu¡in în cazul genotipului, 1 rata de råspuns viral
sus¡inut de 50% nu este mul¡umitoare.

În¡elegerea virologiei VHC a relevat mai multe ¡inte
pentru poten¡ialele terapii noi, multiple droguri fiind
în prezent în stadiul de evaluare preclinicå sau clinicå:
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 Interferoni – albinterferon alfa-2b, interferon
alfa-2bXL, interferon pegylat lambda, inter-
feron alfa-2b cu eliberare controlatå, inter-
feron omega, ITCA 638;

 Prodrog ribavirinå – taribavirin;
 Inhibitori VHC (agen¡i STAT-C):

– Inhibitori de intrare – PRO206;
– Inhibitori de proteaze NS3/4A – telaprevir,

boceprevir, TMC435, ITMN-191, MK-
7009, B1201335, SCH 900518;

– Analogi de nucleozide – R7128, IDX 184;
– Inhibitori non-nucleozide RdRp – fili-

buvir, GS-9190, ANA 598, B1207127,
VCH-916;

– Inhibitori NS5A – BMS-790052;
– Inhibitori de ciclofilinå – Debio-025, SCY-

635, NIM-811;
– Inhibitori de asamblare ¿i eliberare a VHC –

Celgosivir;
– Alte droguri – nitazoxanide, silibinin.

Interferonii de tip nou sunt studia¡i cu scopul de
a prelungi intervalul între administråri, în condi¡iile
unei eficien¡e terapeutice similare, iar analogii de
ribavirinå ar trebui så genereze reac¡ii adverse reduse
fa¡å de produsele standard utilizate în acest moment.

Moleculele mici anti VHC (agen¡ii STAT-C) sunt
studia¡i cu scopul de a cre¿te rata de råspuns viral
sus¡inut, în special pentru genotipurile 1 ¿i 4,  cu

råspuns slab la terapia standard. Orice etapå din
ciclul de evolu¡ie a VHC reprezintå o poten¡ialå ¡intå
pentru unul sau mai multe droguri. Ca terapie unicå,
aceste droguri nu s-au dovedit utile din cauza selec-
tårii de tulpini rezistente, dar în asociere cu terapia
standard (tripla terapie), au determinat un råspuns
virusologic sus¡inut într-un procent mai mare la naivi,
¿i un råspuns favorabil la pacien¡ii non-responsivi
la terapia standard. Råspunsul viral rapid întâlnit la
unele triple terapii ar putea determina ¿i reducerea
tratamentului de la 12 la 6 luni.

Pe de altå parte, noile terapii au implicat reac¡ii
adverse noi, care vor trebui luate în calcul înainte de
introducerea acestor droguri în practica clinicå, precum
¿i necesitatea evaluårii råspunsului viral pânå la 2 ani
post-terapeutic pentru a eviden¡ia recåderile tardive.

Concluzii
1. Terapia cu interferon ¿i ribavirinå a råmas

standardul terapeutic în ultima decadå.
2. Agen¡ii STAT-C ar putea intra în practica

clinicå curentå în curând (2011) – generând
o nouå erå în terapia VHC (tripla terapie) –
recomandatå la genotipul 1 atât la naivi, cât
¿i la non-responderi.

3. Toxicitatea suplimentarå ¿i rezisten¡a
reprezintå problemele majore ce trebuie
surmontate de noile terapii.


