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Motto:
“Adevarata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o
dobândi.”
Karl Popper

INTERACȚIUNI
MEDICAMENTOASE
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I. INTRODUCERE
.Medicamentele sunt substanțe ce se administrează în scopul apărării
împotriva organismelor invadatoare sau pentru corectarea proceselor
fiziologice aberante.
Substanțele nutritive se administrează pentru întreținerea proceselor
fiziologice normale.
Atât medicamentele cât și substanțele nutritive sunt în esență
substanțe chimice care, prin natura și aspectul lor interacționeaza cu
anumite locații din organism. O substanță poate produce un efect doar
dacă ajunge la țintele fiziologice în concentrații suficiente. Efectul acestei
interacțiuni poate fi terapeutic sau toxic în funcție de concentrația atinsă
la nivelul situsurilor de acțiune.
Concentrația atinsă este dependentă de mai mulți factori: doza, modul
de formulare, ruta de administrare, rata și extensia absorbției, distribuția
în organism și legarea de țesuturi, biotransformarea și excreția.
Biodisponibilitatea este definită ca fracțiunea dintr-o substanță
administrată ce ajunge în circulația sistemică.
Farmacocinetica: termen utilizat pentru a descrie practic drumul
pe care îl parcurge o substanță terapeutică sau nutritivă ce pătrunde
în organism (dispoziția substanței); acest parcurs este denumit obișnuit
ADME și este alcătuit din:
- Absorbția
- Distribuția
- Metabolismul și
- Excreția substanței respective.

Figura 1. Procesul dispoziției medicamentelor în organism – ADME (Adaptat
după: Undevia SD, Gomez-Abuin G, Ratain MJ; Pharmacokinetic variability of
anticancer agents. Nat Rev Cancer 2005; 5:447-458)
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II. INTERACȚIUNILE MEDICAMENTOASE.
GENERALITĂȚI
Fereastra terapeutică a unui medicament este reprezentată de
limitele concentrației sale sanguine în care medicamentul poate
trata eficient o boală fără apariția efectelor toxice; sub o anumită
concentrație minimă drogul devine inactiv în timp ce peste o anumită
concentrație apare toxicitatea; concentrația cea mai eficientă a
medicamentului trebuie să fie in fereastra terapeutică.

Figura 2. Fereastra terapeutică a medicamentelor.
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Deoarece cele mai multe droguri anticancer au o fereastră
terapeutică îngustă este extrem de important a administra doza
potrivită pentru obținerea unui rezultat optim cu efecte adverse
minime.
Pentru atingerea acestui obiectiv tratamentul trebuie individualizat.
.Expunerea sistemică la drog a pacienților cu cancer este influențată de
un număr de factori:
- stilul de viață,
- factori genetici,
- disfuncții de organ,
- caracteristicile pacientului,
- utilizarea de comedicație și riscul implicit de interacțiuni
medicamentoase ( drug-drug interactions= DDI )
Interacțiunea medicamentoasă este definită ca modificarea
răspunsului pacientului la medicament determinată de administrarea
sau coexpunerea la un alt medicament sau o altă substanță.
Se raportează că 20-30% din toate racțiile adverse la droguri sunt
cauzate de interacțiunile dintre medicamente. Această incidență crește
printre vârstnici și pacienții care iau 2 sau mai multe medicamente.
Pacienții cu cancer sunt în mod particular la risc pentru a dezvolta
acest tip de interacțiuni deoarece ei primesc multe medicamente
diferite ca parte a tratamentului anticancer, ca terapie suportivă sau
pentru managerierea efectelor adverse dar și pentru controlul altor
afecțiuni asociate.
Termenul „interacțiune medicamentoasă” este cel mai frecvent
utilizat pentru a descrie interacțiunile medicament-medicament, dar
există variate alte substanțe și/sau factori ce pot altera farmacocinetica
și/sau farmacodinamica medicamentelor. Acestea includ:
- alimente,
- plante
- suplimente nutriționale,
- excipienții din formulări ( substanțe inerte utilizate ca diluenți sau
vehicule pentru droguri) și
- factori de mediu (ca fumatul de țigarete)
Interacțiunile medicamentoase pot fi rezultatul unor mecanisme
farmacocinetice, farmacodinamice sau combinate.
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- Interacțiunile farmacocinetice implică un medicament sau
o substanță ce alterează absorbția, distribuția, metabolismul sau
eliminarea unui alt medicament sau substanță.
- Interacțiunile farmacodinamice apar cand 2 medicamente sau
substanțe au mecanisme de acțiune similare sau ținte moleculare
similare, dar nu afectează parametrii farmacocinetici ai fiecăruia
dintre ele; pot fi aditive, sinergice sau antagoniste.

Figura 3. Interacțiunile dintre organism si medicament (sursa: e-Pharmacology).

Deoarece medicamentele utilizate în oncologie au un index
terapeutic îngust, chiar și mici modificări în farmacocinetica și
farmacodinamica lor le pot altera semnificativ eficacitatea sau
toxicitatea.
Cunoașterea mecanismului de apariție a interacțiunilor
medicamentoase este utilă din punct de vedere clinic deoarece
mecanismul, pe de o parte poate influența evoluția în timp a rezultatelor
terapeutice, dar pe de altă parte poate oferi și posibilitatea evitării
interacțiunii sau chiar utilizarea ei în scopul creșterii eficienței terapiei.
Interacțiunea medicamentoasă poate apare pe tot parcursul dispoziției
drogului ca un rezultat al factorilor endogeni și exogeni .

8

III. INTERACȚIUNILE FARMACOCINETICE:
» ABSORBȚIA:
Absorbția unui medicament este elementul cheie pentru atingerea
unei bune disponibilități și pentru a asigura capacitatea acestuia de a
ajunge în circulația sistemică.
Există mai multe căi prin care o substanță poate ajunge în circulația
sistemică, căi ce au fost împărțite în câteva categorii mari:
1. Enteral (prin tractul alimentar): oral, sublingual sau bucal, rectal.
• Administrarea orală (PO) este, în general, cea mai simplă, cea
mai convenabilă, cea mai sigură (datorită debutului mai lent al efectului
medicamentos și capacității de a corecta o greșeală) și adesea cea
mai economică cale de administrare. Este non-invazivă. Majoritatea
medicamentelor sunt bine absorbite din tractul gastrointestinal
(tractul G-I).

• Administrarea sublinguală: produsul este plasat sub limbă;
permite medicamentului să difuzeze în capilarele (vase mici sanguine)
din zonă și astfel să pătrundă în circulația sistemică; are avantajul că
ocolește intestinul și ficatul evitând astfel metabolizarea de primă
trecere. (vezi mai jos).
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• Administrarea bucală: plasarea medicamentului între gingii si
obraji.

• Administrarea rectală – administrarea se face la nivelul rectului
(ultima porțiune a intestinului); este utilă dacă medicamentul induce
vărsături când este administrat oral sau în cazul în care pacientul are
deja vărsături; drenajul regiunii rectale ocolește circulația portală
și, similar căii sublinguale, previne distrugerea medicamentului de
către enzimele intestinale sau de către pH-ul scăzut din stomac;
este obișnuit utilizată pentru administrarea agenților antiemetici (ce
combat grețurile și vărsăturile).

2. parenteral (injectabil):
intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, intraperitoneal,
intrapleural, intracardiac, intrarterial, intratecal, intraarticular
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• Calea intravenoasă (IV) este cea mai obișnuită cale de administrare
parenterală ; este utilizată pentru medicamente ce nu se absorb oral;
eliberează medicamentul direct în circulatia sistemică permițând
ocolirea problemelor de absorbție din tractul gastro-intestinal și
metabolizarea de primă trecere (a se vedea mai jos); asigură un efect
rapid și permite controlul nivelelor circulante de drog; poate fi utilizată
chiar dacă pacientul este inconștient.

• Calea de administrare intraarterială, deși este utilizată mult mai
puțin frecvent decât administrarea intravenoasă, este utilă atunci când
se dorește perfuzarea unei concentrații mari de medicament într-o
țintă specifică. Ex: agenții chimioterapeutici utilizați pentru tratamentul
anumitor cancere și vasodilatatoarele pentru tratamentul unei afecțiuni
numită sindrom Raynaud.
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• Administrarea intramusculară (IM) este în general rapidă datorită
vascularizației bogate a mușchilor. De asemenea, oferă spațiu pentru
medicamentele-depozit, cum ar fi formulările cu eliberare susținută, cu
condiția ca un pacient să aibă mușchi scheletici suficienți.

• Administrarea subcutanată (SC) implică administrarea de
droguri în țesutul de sub piele și intrarea ulterioară în sângele care
perfuzează țesutul. Absorbția după administrarea subcutanată este în
general rapidă, în funcție de perfuzarea cu sânge a locului de injectare
ales; viteza de absorbție poate fi accelerată (de exemplu, prin
încălzire sau vasodilatatoare) sau încetinită (de exemplu prin răcire,
vasoconstrictoare sau formulări cu eliberare lentă).
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• Administrarea intratecală și intraventriculară – introducerea
medicamentului direct în lichidul cefalorahidian

3. Alte căi de administrare:
• Inhalarea oferă una dintre cele mai rapide căi de administrare
a medicamentului, datorită suprafeței mari a mucoasei epiteliului
respirator și pulmonar și vascularizației ridicate a plămânilor, cu
condiția ca dozele adecvate de medicament activ să ajungă în căile
respiratorii distale; este cea mai rapidă cale de administrare; este
utilizată pentru medicamentele în stare gazoasă ; prezintă dificultăți în
reglarea dozelor; dificultăți de utilizare a inhalatoarelor.

13

• Administrarea intranazală: administrare la nivelul nasului.

• Căile de administrare topice sunt utilizate în scopul acțiunii
locale a medicamentului și, în general, nu sunt locuri de interacțiune
medicamentoasă. Cu toate acestea, în cazul în care pielea este
deteriorată (cum ar fi prin abraziune sau arsuri) sau dacă trecerea prin
mucoasă este semnificativă, medicamentul nu rămâne localizat la
locul de aplicare și administrarea este similară administrării sistemice,
cu posibila aparițtie a interacțiunii medicamentoase.
- Picături oculare
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- Transdermic – aplicarea drogului pe piele, obișnuit prin intermediul
unui plasture; rata de absorbție are variații mari.

Calea de pătrundere în organism influențează farmacocinetica
substanței respective. În funcție de tipul căii de administrare substanța
poate ajunge direct în circulația sistemică sau prin intermediul unei
stații intermediare: circulația portă și ficat.

Figura 4.
Farmacocinetica
medicamentelor
în funcție de calea
de administrare.
Un medicament
injectat intravascular
intră direct în
circulația sistemică
și își exercită efectele
farmacologice în timp
ce medicamentele
administrate oral
sunt inițial absorbite
și expuse ficatului
unde pot fi intens
metabolizate înainte de
a ajunge în circulația
sistemică.
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Figura 5. Cum circulă medicamentul prin organism
(sursa: New Hampshire Department of Health and Human Services)

Majoritatea medicamentelor sunt administrate extravascular,
în general oral; aceste medicamente își pot exercita acțiunile
farmacologice sistemice numai când ajung în circulația sanguină de la
locul lor de administrare. Deci, absorbția reprezintă un pas important
pentru aceste tipuri de droguri.
Absorbția reprezintă procesul transportării unui drog de la locul
administrării către circulația arterială sistemică.
Din punct de vedere anatomic, un medicament, după ce este
înghițit, ajunge rapid în stomac. În final, stomacul își golește conținutul
în intestinul subțire unde are loc absorbția majorității drogurilor.
Absorbția unui medicament depinde de mai mulți factori:
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Figura 6. Factorii care influențează absorbția medicamentelor.

> Caracteristicile (greutate moleculară, solubilitatea în lipide,
stabilitatea în conținutul intestinal) și tipul formulării influențează
rata dezintegrării în mici molecule (formarea de granule) și dizolvării
medicamentului (în mediu apos)
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Figura 7. Tipul formulării medicamentelor și procesul de absorbție

o Soluțiile apoase, siropurile, elixirele și emulsiile nu prezintă o
problemă de dizolvare și în general determină o absorbție rapidă și
adesea completă comparativ cu formele de dozare solide.
o Suspensii: un medicament în suspensie este în formă solidă dar
este fin divizat și are o suprafață mare; particulele de medicament
pot difuza rapid între stomac și intestinul subțire astfel încât absorbția
este relativ insensibilă la rata de golire gastrică.
o Capsulele și tabletele. Diferă între ele prin faptul că în capsule
materialul este mai puțin compact decât în tablete. Odată ce capsula
se dizolvă conținutul se dispersează în general rapid. Tabletele se
dezintegrează în general în etape, la început în granule și apoi în
particule primare. Pe masură ce dimensiunea particulei descrește,
rata dizolvării crește datorită creșterii suprafeței.
- Ca regulă generală, biodisponibilitatea unui medicament
in funcție de forma de dozare descrește în următoarea ordine:
soluții > emulsii > suspensii > capsule > tablete > drajeuri > drajeuri
enterosolubile > produse retard
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> Tractul gastro-intestinal conține un număr de constituenți normali
ca: mucina, săruri biliare și enzime care influențează absorbția
medicamentelor.
> Rata golirii gastrice influențează semnificativ absorbția
medicamentului, indiferent de proprietățile sale de acid, de bază sau
neutru.
Deoarece duodenul are cea mai mare capacitate de absorbție a
drogurilor din tractul gastro-intestinal, o întârziere în timpul de golire
gastrică în duoden va încetini rata și posibil extinderea absorbției
drogului. Deci, cu cât rata de golire gastrică este mai mare, cu atât este
mai mare rata de absorbție a medicamentului și viceversa.
Există anumiți factori care influențează rata de golire gastrică:
- volumul și componența conținutului gastric; starea fizică, vâscozitatea
și temperatura alimentelor
o Ex: volumul mic de alimente scade, în timp ce volumul mare
crește viteza de golire gastrică.
o dieta grasă reduce viteza de golire gastrică
comparativ cu efectul alimentelor bogate în carbohidrați.
- activitatea fizică;
- poziția corpului;
o la pacientul situat pe partea stângă scade rata de golire gastrică
comparativ cu cel situat pe partea dreaptă.
- Medicamentele
o Ex: unele medicamente, cum ar fi atropina, scad rata de golire
a stomacului în timp ce altele, cum ar fi metoclopramida,
măresc rata de golire gastrică.
- Unele afecțiuni gastrice
> Timpul de tranzit intestinal este timpul necesar pentru ca un
anumit produs alimentar să treacă prin intestin. Există un tip de tranzit
pentru intestinul subțire și un timp de tranzit pentru intestinul gros.
Tranzitul intestinului, în special tranzitul intestinului subțire, poate
influența absorbția medicamentului prin modificarea timpului în care
un medicament este în contact cu mucoasa intestinului subțire.
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Există o serie de factori ce pot influența timpul de tranzit intestinal:
- Principalul factor îl reprezintă motilitatea intestinală. Mișcările
peristaltice normale amestecă conținutul duodenului, aducând
particulele de drog în contact intim cu celulele mucoasei intestinale.
Drogul trebuie sa aibă timp suficient (timp de rezidență) la locul
de absorbție pentru o absorbție optimă. El scade în cazul creșterii
motilității intestinale (ex: diaree), ceea ce tinde să scadă absorbția,
în timp ce scăderea motilității intestinale conduce la o creștere a
timpului de tranzit intestinal și implicit, o creștere a absorbției. Un timp
de rezidență lung este de dorit pentru o absorbție completă în cazul
capsulelor enterosolubile sau a medicamentelor ce sunt absorbite la
nivelul unor locuri specifice din intestin.
- Prezența alimentelor în intestin
- Diverse boli
- Medicamente: ex: metoclopramida promovează tranzitul
intestinal și crește astfel absorbția drogurilor rapid solubile;
anticolinergicele întârzie tranzitul intestinal și promovează absorbția
drogurilor slab solubile
> Ph-ul gastric și intestinal
Eliberarea și absorbția orală a medicamentelor cu solubilitate
dependentă de pH sunt influențate de condițiile din tractul gastrointestinal. În unele cazuri s-a observat o absorbție orală slabă pentru
acest tip de droguri, determinând o eficacitate scazută.

Figura 8. Caracterizare pH.
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Unele medicamente sunt instabile în acid și se descompun în
stomac dacă golirea gastrică este întârziată.
Drogurile acide sunt mai bine absorbite în mediu acid în timp ce
drogurile bazice sunt mai bine absorbite în mediu bazic.
Ph-ul variază între 1-3 în stomac (acid), 4-5 în duoden (slab acid)
și atinge 8 la nivelul ileonului (bazic); absorbția drogurilor slab acide
începe în stomac, în timp ce drogurile care sunt baze slabe sunt
absorbite în intestin.
Când mediul acid al stomacului se modifică devenind neutru sau
alcalin absorbția drogurilor absorbite de regulă în mediul acid gastric
este afectată.
ul.

Prezența alimentelor în tractul gastro-intestinal poate modifica PhDe asemenea există droguri ce reduc aciditatea:
- Antagoniștii H2: antagonizează o categorie de receptori [receptorii
pentru histamina (H2)] de la nivelul celulelor mucoaei gastrice și
reduc producția și secreția de acid
- Inhibitorii de pompă de protoni: blocheaza pompa transportoare
de acid pe suprafața luminală, prevenind intrarea acidului în
lumenul gastric

> Suprafața mucoasei disponibilă pentru absorbție
Cu cât este mai mare suprafața straturilor epiteliale, cu atât mai
mare va fi gradul de absorbție.
Mucoasa gastrică are vili , intestinul subțire are microvili:
Stomac		
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Intestin subțire			

Jejun

Ileon

Stomac ((secțiune histologica) Intestin subțire (secțiune histologica)
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Datorită multiplelor sale falduri, vili și microvili, suprafața mucoasei
intestinului subțire este de 600 de ori mai mare decât cea a stomacului.
Deci, gradul de absorbție este cel mai mare în intestin.
Mai multe boli gastro-intestinale pot afecta absorbția
medicamentului. De exemplu:
- boala celiacă și boala Crohn pot schimba modelul de
absorbție, astfel încât mai mult medicament să fie absorbit din
tractul gastrointestinal.
- edemul intestinal la pacienții cu insuficiență cardiacă congestivă
poate reduce absorbția diureticelor.
> Inhibiția transportorilor de droguri (ex:P-gp)
intestinale (ex:CYP3A4)

și a enzimelor

După dizolvare în stomac și intestinul proximal, un agent
antineoplazic va fi transportat din lumenul intestinal pentru a ajunge
în circulația sanguină portală. Acest transport este un proces complex
multifactorial mediat predominant prin difuziune pasivă, transportori
de drog (ex: P-gp vezi pag. 25) și enzime metabolizante intestinale
(enzimele citocromului P450 = CYP-uri vezi pag. 39). Atât inhibiția
cât și inducția acestor transportori de drog și enzime metabolizante
intestinale pot influența substanțial biodisponibilitatea și expunerea
sistemică ale unui medicament administrat oral.
» MEMBRANA CELULARĂ ȘI TRANSPORTORII MEMBRANARI
Pentru a ajunge la receptorul țintă și a-și exercita efectul biologic,
medicamentele trebuiesc transportate de la locul de administrare
către circulația sistemică și apoi către locul de acțiune; aceasta se
face traversând diverse membrane biologice; membrana celulară este
formată în principal din doua straturi de molecule fosfolipidice (conțin
colesterol, proteine și alți constituenți) și formează o barieră continuă
în jurul tuturor celulelor, separând celulele de mediul înconjurător;
membrana celulară controlează traficul de substanțe ce intră și ies
din celulă, având o permeabilitate selectivă: permite unor substanțe
(hidrofobe – fără afinitate pentru apă) o traversare mai facilă decât
altora (hidrofile – cu afinitate pentru apă).
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Figura 9. Structura membranei celulare (sursa: wikipedia).

Medicamentele pot fi transportate în jurul sau prin aceste
membrane, în funcție de proprietățile medicamentului și de compoziția
membranei particulare. Deplasarea medicamentului prin membrana
oricărei celule este o combinație de transport pasiv (difuzie pasivă)
și transport activ, transport mediat de molecule specifice numite
transportori membranari.
În funcție de direcția în care proteinele transportoare translocă
substratul de-a lungul membranei celulare, acestea pot fi clasificate
ca transportori de absorbție (influx) sau de eliminare (eflux); ei
controlează influxul (absorbția) nutrienților esențiali și al ionilor și
efluxul (eliminarea) deșeurilor celulare, a toxinelor din jur, a drogurilor
și altor substanțe străine; prezintă selectivitate (se leagă numai de
anumite substanțe), saturabilitate (se găsesc în cantități limitate) și
inhibiție competitivă (pot fi blocate de substanțe ce competiționează
pentru același loc de legare) față de substanțele co-transportate.
Transportorii pot fi împărțiți în 2 mari categorii:
- transportori de eliminare aparținând familiei transportorilor cu
casete de legare a ATP (adenozintrifosfat) (ABC) și
- membri ai familiei purtătoare de solvat (SLC), care mediază
absorbția sau mișcarea bidirecțională a medicamentelor prin
membrana celulară.
*Solvat = componenta dizolvată a unei soluții (o soluție este
formată din solvat + solvent)
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Transportul prin epitelii poate fi împiedicat sau facilitat de
distribuția asimetrică pe membrană a transportorilor de influx și eflux
și contribuie în final la profilul farmacocinetic al unui medicament substrat în organism.
Transportorii SLC și ABC au o distribuție largă în organism și sunt
implicați în transportul unei game largi de substraturi.

Figura 10. Distribuția transportorilor în organism.

Molecula de transport a medicamentului care a fost studiată cel
mai mult este glicoproteina P.
P-glicoproteina 1 (glicoproteina permeabilității, prescurtat P-gp sau
Pgp) este cunoscută și ca proteina multirezistenței la drog 1 (MDR1)
sau membrul nr 1 al subfamiliei transportorilor cu casetă de legare
ATP (ABCB1) sau „cluster of differentiation 243” (CD243).
P-glicoproteina este cea mai obișnuită pompă moleculară cu rol
de a proteja celulele noastre de moleculele toxice. Ea traversează
membrana celulară venind în contact nu numai cu membrana ci și cu
interiorul și exteriorul celulei.
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Figura 11. Structura P-glicoproteinei 1
(sursa: education portal of Protein Data Bank).

P-gp are 170 kDa și este compusă din 2 jumătăți omologe și
simetrice (casete); pentru că această proteină utilizează hidroliza ATP
(adenozintrifosfat) ca sursă de energie, există 2 domenii de legare ATP
localizate în porțiunea intracelulară. Proteina asigură translocarea
prin membrană a mai multor molecule neînrudite structural, ceea
ce sugerează prezența unor locuri de legare diferite; s-au identificat
patru situsuri de legare distincte:
- locurile I-II sunt atribuite legării substraturilor,
- locul III este pentru modulatori,
- iar situl IV leagă inhibitorii.
Cele patru situsuri de legare sunt capabile să comunice între ele,
astfel încât legarea la unul din aceste situsuri determină celelalte
situsuri să adopte o conformație cu afinitate de legare scăzută .
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Figura 12. Situsurile de legare ale P-gp.

Substratul (substanța de transportat) este reprezentat de molecule
străine hidrofobe (fără afinitate pentru apă). Acestea pătrund în
molecula de P-gp fie printr-o deschidere la nivelul părții extracelulare ,
fie printr-o deschidere din partea citoplasmatică a proteinei. În același
timp ATP se leagă de partea citoplasmatică a proteinei asigurând
energia acțiunii de pompare. Molecula P-gp suferă o modificare
conformațională, noua configurare oferind o deschidere către
exteriorul celulei prin care molecula străină este evacuată. Ulterior
molecula P-gp revine la conformația de bază astfel încât procesul
poate reîncepe.

Figura 13. Mecanismul de funcționare al P-gp (surse: Edwards Filaria Journal
2(Suppl 1):S8 doi: 10.1186/1475-2883-2-S1-S8, 2003; www-ssrl.slac.stanford.
edu/research/highlights_archive/p-gp)
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P-gp este distribuită și exprimată extensiv în:
- intestin: epiteliul intestinal unde pompează substanțele străine
(toxine sau droguri) înapoi în lumenul intestinal,
- ficat: celulele hepatice unde le pompează în ducturile biliare;
- rinichi: celulele tubilor proximali renali unde le pompează în tractul
urinar
- glandele suprarenale: difuz distribuita pe suprafața celulelor
- celulele endoteliale capilare ce compun bariera hematoencefalică și bariera hemato-testiculară, unde le pompează înapoi
în capilare.
- placenta

Figura 14. Locurile de distribuție a P-gp.
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La nivel intestinal P-gp este localizată pe membrana apicală
(dinspre lumenul intestinal) a celulelor epiteliale intestinale și este
orientată astfel încât substraturile sunt secretate din celula epitelială
înapoi în lumenul intestinal, limitând astfel absorbția intestinală,
scăzând biodisponibilitatea agenților administrați oral și reducând
astfel eficacitatea produselor farmaceutice. În timp ce creșterea
expresiei P-gp intestinale poate reduce absorbția și biodisponibilitatea
drogurilor, împiedicând atingerea unor concentrații plasmatice
terapeutice, scăderea expresiei P-gp poate determina concentrații
plasmatice supraterapeutice și toxicitate medicamentoasă.
În plus, unele celule canceroase exprimă cantități mari de P-gp,
amplificând suplimentar acest efect și determinând aceste cancere să
devină multirezistente la drog.
Multe medicamente – ca și alimentele (de exemplu: sucul de
grapefruit) și produsele din plante, pe lângă faptul că sunt substraturi
pentru acest transportor, îl pot inhiba; de asemenea, unii excipienți
(substanțe inerte utilizate ca diluenți sau vehicule pentru droguri)
utilizați în formulările farmaceutice pot interfera cu activitatea
P-gp; oricare dintre aceste substanțe sunt numite în anumite situații
inhibitori.

Figura 15. Mecanismul de acțiune al inhibitorilor P-gp (modificat după
Katzung 55-3).
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Inhibitorii blochează activitatea de translocare a P-gp prin
interferarea cu legarea ATP.
Câțiva inhibitori farmacologici obișnuiți ai P-gp:
- amiodarona
- claritromicina
- azitromicina
- eritromicina
- verapamil
- captopril
- nifedipina
- chinidina
- diltiazem
- felodipina
- rezerpina
- inhibitori de pompă de protoni: omeprazol, lansoprazol
- ciclosporina
- ketoconazol
- colchicina
- chinina
- sertraline, etc.
În plus, s-au descris polimorfisme genetice ale P-gp umane ce ar
putea altera funcția proteică, afecta farmacocinetica substraturilor și
influența potențialul de interacțiuni al drogului.
Pe lângă acțiunea la nivel intestinal, P-gp contribuie la înlăturarea
metaboliților și substanțelor străine din celule și la alte nivele.
Astfel, Pg-p are un rol în eliminarea renală a substanțelor prin
secreție activă în urină fiind localizată pe parte luminală a membranei
unei anumite porțiuni din tubii renali.
De asemenea P-gp exprimată în ficat are rol în eliminarea
medicamentelor și a metaboliților nemodificați; localizata în membrana
canaliculară a hepatocitelor, proteina pompează moleculele de
medicament în bilă; prin intermediul bilei moleculele ajung în intestin
de unde pot fi reabsorbite sau eliminate în fecale.
În plus asigură eliminarea diverșilor compuși de la nivelul creierului
prin bariera hemato-encefalică.
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Principalii membrii ai familiei de transportori SLC
(purtătoare de solvat = solute carrier family) sunt:
-

transportorii anionici organici (OAT) și
polipeptidele transportoare anionice organice (OATP)

Sunt exprimați în organe importante pentru dispunerea și răspunsul
medicamentos, cum ar fi sistemul nervos central (SNC), ficat și intestin
și pot media absorbția celulară a mai multor compuși structural diferiți.
OATP se găsesc în special la nivelul ficatului, în timp ce OAT sunt foarte
exprimați pe partea bazolaterală a tubulilor proximali renali.
Interacțiunile medicamentoase referitoare la absorbție au efecte
infime asupra parametrilor drogurilor administrate intravenos dar au
o importanță semnificativă pentru drogurile administrate oral.

» DISTRIBUȚIA
Descrie transferul reversibil al unui medicament dintr-o locație
în alta în interiorul corpului. Odată ce un medicament intră în
circulația sistemică prin absorbție sau administrare directă, acesta
trebuie distribuit în tesuturile organismului [în fluidele interstițiale
(extracelulare) și cele intracelulare].
Pe scurt, distribuția reprezintă transferul drogului în celulă.
Fiecare organ sau țesut poate primi doze diferite de medicament și
medicamentul poate rămâne în diferitele organe sau țesuturi pentru o
perioadă variabilă de timp.
După absorbție, distribuția medicamentului la situsul țintă este
determinată în mare măsură de fluxul sanguin către zonă și de
proprietățile de legare ale medicamentului la proteinele plasmatice.
» LEGAREA DE PROTEINELE PLASMATICE ȘI TISULARE
Legarea unui medicament de proteinele plasmatice și tisulare
reprezintă un determinant major al distribuției acestuia.
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Legarea de proteinele plasmatice
Medicamentele există în plasmă ca fracție liberă și ca fracție legată
de proteinele plasmatice.
Proteinele implicate în mod obișnuit în legarea cu drogurile sunt:
- albumina serică,
- lipoproteinele
- α1- acid-glicoproteina (AGP);
- α, β,γ globulinele
Legarea medicamentelor de proteinele plasmatice este reversibilă.
Cele mai multe droguri au afinitate fizicochimică pentru proteinele
plasmatice. Drogurile acide se leagă în general de albumina serică în
timp ce drogurile bazice se leagă de globuline (α1- acid-glicoproteina
(AGP))
O consecință importantă a legării proteice este restricționarea
distribuției medicamentului .
- Fracțiunea legată de proteine a unui drog rămâne în sânge
deoarece ea nu poate traversa membranele celulare datorită
dimensiunii moleculei. Ca rezultat, moleculele legate nu iși pot atinge
locurile de acțiune sau nu pot fi metabolizate sau excretate până când
legatura drog-proteină nu este ruptă astfel încât drogul liber să poată
părăsi circulația.
- În schimb, fracțiunea liberă intră în țesuturi, interacționează
cu receptorii și își exercită acțiunea sau este metabolizată și/sau
excretată – reprezintă fracțiunea biologic activă.
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Copyright 2017,2014,2011 Pearson Education, Inc.
Figura 16. Legarea unui medicament de proteine și disponibilitatea sa; a.
drogul există în stare liberă sau legat de proteine; b.complexele drog-proteină
sunt prea mari pentru a traversa membranele.
Astfel, dacă un medicament este legat 95% de o proteină plasmatică iar 5% este
liber, înseamnă că 5% este activ în sistem și determină efecte farmacologice.

Implicații semnificative clinic:
1. Drogurile legate de proteinele plasmatice sunt restricționate la
compartimentul vascular
2. Fracțiunea legată nu este disponibilă pentru acțiune; totuși,
ea este în echilibru cu drogul liber din plasmă și disociază atunci
când concentrația celui din urmă scade datorită eliminarii; legarea
de proteinele plasmatice acționează deci ca un rezervor, asigurând
depozitarea temporară a drogului
3. Legarea extensivă (grad înalt de legare proteică) poate prelungi
acțiunea deoarece fracțiunea legată nu este disponibilă pentru
metabolism sau excreție
4. La concentrații joase ale drogului, cea mai mare parte a
drogului se poate lega de proteină în timp ce la concentrații înalte de
drog, situsurile de legare a proteinei pot deveni saturate având drept
consecință creșterea rapidă a concentrațiilor drogului liber.
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5. Un drog se poate lega de mai multe locuri de pe molecula de
albumină iar același situs poate fi legat de mai multe droguri. Aceasta
poate da naștere interacțiunilor de dizlocare între drogurile legate de
același situs: drogul legat cu afinitate mai mare va dizloca pe cel legat
cu afinitate mai mică.
6. În hipoalbuminemie (nivele serice scazute de albumină),
legarea poate fi redusă și pot fi atinse concentrații mari de drog liber.
Există anumite condiții ce pot altera, de asemenea, legarea drogului
(uremie), sarcină , bolile inflamatorii (creșterea glicoproteinei)
Legarea de proteinele tisulare
În afara proteinelor plasmatice, drogurile se pot lega și de proteine
din diferite țesuturi: ficat, plămâni, rinichi, piele, ochi, păr, oase,
grăsime.
Unele medicamente, de exemplu cele liposolubile (solubile în
grăsimi), sunt depozitate pentru variate intervale de timp în țesutul
gras. Ele pot mai târziu să reintre în fluxul sanguin din țesutul gras.
Dacă concentrația drogului și metabolitului din sânge este mare, așa
cum ar putea fi cazul unui utilizator cronic de medicament, atunci
echilibrul favorizează continuarea depozitării în țesutul gras. Acesta îl
va elibera mai târziu în fluxul sanguin chiar și în cazul existenței unei
abstinențe.
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Semnificația legării drogurilor de către proteine:
a. Absorbție: când există mai multă legare de proteine este perturbat
echilibrul absorbției
b. Distribuție: un drog legat de proteină nu trece diferitele bariere
(hemato-encefalică, placentară, glomerulară) - legarea de proteină
scade distribuția drogurilor
c. Metabolism: numai fracțiunea nelegată este metabolizată - legarea
de proteină scade metabolizarea drogurilor și le crește semiviața
(perioada de înjumătățire a concentrației serice)
d. Eliminare: numai drogul nelegat este capabil a fi eliminat; legarea
de proteine previne intrarea drogului în organul de metabolizare
(ficat) și în filtratul glomerular
e. Solubilitatea sistemică a drogului: lipoproteinele acționează ca
vehicul pentru drogurile hidrofobe (fără afinitate pentru apă)
f. Activitatea drogurilor: legarea de proteine inactivează drogurile
pentru că nu permite atingerea unor concentrații suficiente la nivelul
receptorilor-țintă.
g. Eliberare sustinută: complexul drog-proteina din sânge acționează
ca un rezervor ce aprovizionează continuu cu drog liber

Figura 17. Circuitul medicamentului de la administrare pâna la efectul specific.

Factori ce influențează legarea de proteine:
1. Factori legați de medicament:
a. Caracteristicile fizicochimice: legarea de proteine este în
corelație directă cu afinitatea față de lipide a drogului; creșterea
afinității determină creșterea legării.
b. Concentrația drogului în organism: modificări în concentrația
drogului ca și a moleculelor proteice sau a suprafețelor lor
conduc la modificări ale procesului de legare.
2. Factori legați de proteină/țesut:
a. Caracteristicile fizicochimice ale proteinei sau agentului de
legare
b. Cantitatea de proteină disponibilă pentru legarea proteinădrog: cantitatea câtorva proteine și componente tisulare
disponibile pentru legare se modifică în timpul unor boli
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3. Afinitatea unui drog față de un component particular de legare:
depinde în întregime de gradul de atracție (afinitate) a moleculei de
proteină față de drog
4. Interacțiunile medicamentoase:
a. Competiția dintre droguri pentru locurile de legare (interacțiuni
de dizlocare)
b. Competiția dintre drog și constituenții normali ai organismului:
acizii grași liberi sunt cunoscuți a interacționa cu un numar de
droguri ce se leagă în principal de albumina serică; nivelul
acizilor grași liberi cresc în diferite condiții fiziologice sau
patologice.
5. Modificări structurale proteice: alterarea structurii proteinei de
către drog sau metabolitul său, ceea ce îi modifică capacitatea de
legare.
6. Factori ce țin de pacient:
a. Vârsta:
i. nou-nascuți și vârstnici: conținut scăzut de albumină mai mult drog liber
b. Variabilitate interindividuală: datorată factorilor genetici și de
mediu
7. Diverse condiții fiziopatologice:
a. Scăderea cantității de albumină:
i. Insuficiența renală
ii. Insuficiența hepatică (ciroza hepatică)
iii. Arsuri
iv. Sarcina
b. Creșterea α1- acid-glicoproteina (AGP):
i. Infarct miocardic
ii. Trauma
iii. Intervenții chirurgicale
iv. Artrita reumatoidă
v. Boala Crohn
În plus față de restricționarea distribuției drogului, legarea de
proteine poate fi o sursă de interacțiune medicamentoasă. Fiecare
moleculă de albumină are numai câteva situsuri de care se pot lega
moleculele de drog. Deoarece numărul situsurilor de legare este
limitat, drogurile cu capacitate de legare a albuminei vor competiționa
între ele pentru aceste situsuri.
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Ca urmare, un drog îl poate dizloca pe celălalt de pe albumină
determinând creșterea concentrației de drog liber pentru drogul în
cauză; crește astfel intensitatea răspunsului la acel drog; dacă nivelele
plasmatice cresc suficient poate apare toxicitate.
Astfel, legarea de proteinele plasmatice este un posibil situs pentru
interacțiuni.
Deși multe droguri antineoplazice sunt strâns legate de proteine
sunt puține dovezi care să susțină interacțiuni medicamentoase clinic
relevante pe baza legării și deplasării de pe proteine.
» METABOLISMUL
Absorbția diverselor substanțe are loc în general la nivelul tractului
gastro-intestinal după care acestea sunt transportate prin vena portă
spre ficat, principalul loc al biotransformării active (metabolizare).

Figura 18. Metabolismul de prima trecere.
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Drogurile și substanțele nutritive sunt adesea biotransformate
(metabolizate) în alte substanțe (metaboliți) printr-o varietate de
reacții biochimice într-o varietate de locații în organism iar pentru
metabolizarea drogurilor sunt utilizate sisteme enzimatice specializate.
Metaboliții sunt, în general dar nu întotdeauna, mai puțin activi
și mai solubili în apă decât substanța-mamă (ceea ce favorizează
excreția în urină).
În unele cazuri, din medicamente de bază inactive se formeaza
metaboliți activi, caz în care părintele este denumit promedicament.
Aproape toate țesuturile pot metaboliza medicamente, dar
ficatul, tractul gastro-intestinal și plămânii sunt situsurile majore ale
metabolizării medicamentelor pentru majoritatea drogurilor umane.
Ficatul joacă un rol predominant în metabolismul medicamentos,
din două motive:
- datorită poziției sale strategice față de circulația portală și
- deoarece conține niveluri ridicate de enzime capabile să
metabolizeze substanțe străine.
Biotransformarea în ficat poate fi extinsă pentru unele
medicamente (> 99% pentru unele medicamente utilizate frecvent);
astfel o porțiune substanțială a dozei este îndepărtată și metabolizată
de către hepatocite în prima trecere prin ficat înainte ca medicamentul
să intre în circulația sistemică.
Eliminarea metabolică extensivă a unui drog ce reduce în mare
măsură concentrația sa circulantă este cunoscută ca metabolizarea
de primă trecere (“first-pass”).
În unele cazuri , metabolismul de primă trecere înlătură toată sau
cea mai mare parte a dozei administrate înainte ca aceasta să ajungă
în circulație.
În alte cazuri, această biotransformare are ca rezultat conversia
unei substanțe-mamă inactive (a unui promedicament) la metabolitul
(metaboliții) său activ. Cel mai frecvent, metaboliții sunt mai puțin
activi și mai solubili în apă decât substanța-mamă (ceea ce favorizează
excreția în urină).
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Citocromul P450
Citocromul P450 (CYP) reprezintă o superfamilie de enzime
intracelulare, fiind principalele enzime implicate în metabolismul
medicamentos și reprezentând aproximativ 75% din activitatea
enzimatică implicată în metabolismul medicamentelor. În timp ce
multe droguri sunt dezactivate de enzimă, există unele care sunt
activate; câteva alte molecule pur și simplu interferează cu acțiunea
CYP. Variațiile genetice ale genelor ce codeaza CYP afectează activitatea
enzimatică care la rândul ei afectează metabolismul drogului; unele
enzime P450 există în forme polimorfe (izoforme genetic) din care
unele exprimă activitate enzimatică (catalitică) joasă.
Substraturi = Substanțe metabolizate de enzime; concentrațiile
plasmatice ale acestora sunt influențate de substanțe care inhibă
sau induc calea lor metabolică.
Inhibitor = Inhibitorii inactivează enzimele CYP specifice întrun mod ireversibil. Metabolismul va reveni la normal odată ce
inhibitorul a fost eliminat și au fost produse noi enzime.
Inductor = Inductorii cresc producția de enzime și, prin urmare,
accelerează metabolismul. În consecință, nivelurile plasmatice
ale substraturilor sunt reduse.

		

Figura 19. Structura celulară
(sursa: https://online.science.psu.edu/biol141_wc/node/7511).
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Deși unele medicamente sunt metabolizate la locul de absorbție,
situsul primar al metabolismului este ficatul; CYP-urile sunt localizate
în principal la nivelul hepatocitelor (celulele ficatului), mai precis în
membrana unui organit celular = reticulul endoplasmic neted.
FAZA I a metabolismului implică modificarea structurii chimice de
bază a moleculei-parinte, cel mai frecvent oxidare; în urma acestor
reacții activitatea farmacologică a drogului poate crește, poate
descrește sau poate rămâne neschimbată; citocromul P450 sunt
enzimele predominante în faza I a metabolizării drogului. CYP-urile
care sunt în mod deosebit importante pentru metabolizarea drogului
includ CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, si
CYP2E1; CYP-urile metabolizează mii de substanțe chimice endogene
și exogene; unele CYP-uri metabolizează doar unul (sau foarte puține)
substraturi, în timp ce altele pot metaboliza substraturi multiple; la
randul sau fiecare drog poate fi substrat pentru una sau mai multe
dintre aceste enzime.
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Figura 20. Importanța enzimelor P450 și proporția drogurilor metabolizate de
ele (sursa: http://vaccineliberationarmy.com/tag/cytochrome-p450).

FAZA A II-A a metabolismului implică conjugarea unor compuși
endogeni (interni) specifici (acid glucuronic, acid sulfuric, acid acetic,
sau un aminoacid) cu drogurile sau cu metaboliții lor. Enzimele care
desăvârșesc reacțiile de fază II includ: glucuronil-,acetil-, sulfo- și
metiltransferaze.
Enzimele citocrom P450 împreună cu transportorii de absorbție și
eliminare, transferazele, etc. lucrează coordonat pentru a descompune
și dispune drogurile/chimicalele străine în organismul nostru, rezultând
astfel, fie efectele dorite ale acestora, fie toxicitate.
Există dovezi că metabolismul primar poate apare și în celulele
epiteliale de la nivelul tractului gastro-intestinal; principala localizare
extrahepatică ce conține izoforme ale CYP sunt enterocitele (celule
intestinale) de la nivelul intestinului subțire.
Din CYP-urile exprimate în intestin, subfamilia CYP3A este cea mai
abundentă și se compune în mare la adulți din CYP3A4 și CYP3A5.
CYP3A4 intestinală este localizată în marginea viloasă a enterocitelor
captușind 1/3 superioară și mijlocie a intestinului (de la duoden până
la jejunul distal).
CYP poate fi prezent de asemenea, în cantități mai mici în cele mai
multe țesuturi ale organismului: rinichi, plămân și plasmă.

Figura 21. Activitatea enzimelor P450 asupra drogurilor(sursa: http://
pharmacology-notes-free.blogspot.ro/2012/03/measurement-of-intestinalabsorption.html)
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S-a estimat că CYP3A4 metabolizează aproximativ jumătate din
toate drogurile de pe piață. Drogurile metabolizate prin CYP3A4 se
numesc substraturi CYP3A4.
Multe medicamente pot mări sau micșora activitatea diferitelor
izoenzime CYP fie prin inducerea biosintezei unei izoenzime (inducția
enzimei), fie prin inhibarea directă a activității CYP (inhibarea enzimei)
reprezentând astfel o sursă majoră de interacțiuni medicamentoase
ce pot afecta metabolismul și clearance-ul (eliminarea) diferitelor
medicamente.
Interacțiunile medicamentoase care implică o enzimă
metabolizantă pot fi deci, fie reacții de inducție fie reacții de inhibare.
Multe droguri utilizate în mod obișnuit sunt inhibitori moderați –
potenți ai CYP3A4, scăzând metabolizarea altor droguri și având drept
rezultat creșterea concentrației serice și posibil a toxicității drogurilorsubstrat ale acestei enzime. Inhibiția enzimatică este mai frecvent
întâlnită decât inducția enzimatică; se instalează în 2-3 zile.
Alte droguri sunt cunoscute ca inductori ai CYP3A4; ele cresc
metabolizarea, având tendința de a scădea concentrațiile plasmatice
ale substraturilor CYP3A4 și implicit de a le scădea acestora eficacitatea.
Acest tip de interacțiune medicamentoasă este probabil mai frecventă
decât se crede în mod obișnuit (când efectul redus al drogului este
atribuit pur și simplu lipsei de răspuns a pacientului).
Debutul inducerii unei enzime este lent (zile - 2 săptămâni) ca și
remiterea acesteia.
Mai mult, două medicamente se pot inhiba reciproc în mod
competitiv dacă ambele sunt substraturi ale aceleiași enzime.
În afara acțiunii directe asupra enzimelor s-a mai descris un
mecanism prin care medicamentele pot influența activitatea
enzimatică.
Trebuie avut în vedere că multe droguri sunt metabolizate de mai
mult de o enzima CYP420 astfel încât CYP3A4 poate reprezenta numai
o cale .
De asemenea, multe droguri care sunt substraturi, inhibitori
și inductori ai CYP3A4 sunt de asemenea substraturi, inhibitori și
inductori ai P-gp; în plus, în epiteliul intestinal, P-gp se găsește în strânsa
proximitate a CYP3A4; astfel, multe interacțiuni medicamentoase
implică efecte aditive ale CYP3A4 și P-gp.
În concluzie, principalele rezultate ale metabolizării unui drog sunt:
o alterarea activității farmacologice (potențare sau dezactivare),
o facilitarea excreției.
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» ELIMINAREA
Eliminarea unui medicament din organism se poate realiza pe mai
multe căi:
- cea mai importantă cale: excreția prin rinichi în urină; drogurile
care au devenit hidrosolubile în ficat sunt de obicei rapid excretate
prin rinichi
- alte căi: bilă, intestin, plămân, lapte
Pe lânga acțiunea la nivel intestinal, P-gp contribuie la înlăturarea
metaboliților și substanțelor străine din celule și la alte nivele.
- Astfel Pg-p are un rol în eliminarea renală a substanțelor prin
secreție activă în urină; ea este localizata la nivelul membranei - perie
a tubului renal proximal (partea luminală), unde pompează moleculele
de medicament în filtratul tubular.
- De asemenea P-gp exprimată în ficat are rol în eliminarea
medicamentelor și a metaboliților nemodificați; localizată în membrana
canaliculară a hepatocitelor, proteina pompează moleculele de
medicament în bilă si prin intermediul acesteia moleculele ajung in
intestin de unde pot fi reabsorbite sau eliminate în fecale.
- În plus asigură eliminarea diverșilor compuși de la nivelul
creierului prin bariera hemato-encefalică.
Interacțiunile medicamentoase referitoare la eliminare se
datorează de obicei insuficienței renale ce apare în timpul utilizării
concomitente de comedicație nefrotoxică (toxică renală).
Deși unii agenți antineoplazici sunt înalt dependenți de eliminarea
renală, cei mai mulți sunt eliminați prin metabolism hepatic și excreție
ulterioară în fecale.
Deoarece agenții antineoplazici sunt excretați predominent prin
metabolism hepatic, interacțiunile medicamentoase privitoare la
eliminare par a fi de importanță minoră.
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IV. INTERACȚIUNILE
FARMACODINAMICE:
Interacțiunile farmacodinamice se caracterizează prin efectele
aditive, sinergice sau antagoniste ce apar în timpul utilizării
concomitente a două sau mai multor droguri și determină răspuns
antitumoral sau toxic.
- Efect aditiv: efectul a 2 droguri este egal cu suma efectelor
individuale
- Efect sinergic: efectul a 2 droguri este mai mare decat suma
efectelor lor individuale
- Efect de potențare: un drog fără efect propriu notabil potențează
activitatea celuilalt drog
- Efect antagonic: efectul a 2 droguri este mai mic decat suma
efectelor lor individuale sau se anulează
- Dependente de secvență: când ordinea în care cele 2 droguri sunt
administrate le modulează efectele
În cazul efectelor aditive și sinergice ar putea rezulta răspuns sau
toxicitate excesive.
În cazul efectului antagonic ar putea rezulta reducerea răspunsului
la unul sau la ambele droguri sau supresia răspunsului.
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Cum agenții antineoplazici sunt administrați de obicei în combinații,
interacțiunile farmacodinamice sunt utilizate intenționat pentru a
reduce rezistența și toxicitatea și pentru a îmbunătăți activitatea
antineoplazică într-o manieră aditivă sau sinergică.
Există, desigur, și efecte negative ale interacțiunilor
farmacodinamice în timpul terapiei antineoplazice:
- Multe droguri prelungesc intervalul QT pe electocardiogramă,
ceea ce crește substanțial riscul apariției unei tulburări de ritm severe:
torsada vârfurilor (torsade de pointes); utilizarea concomitentă a
medicației care prelungește intervalul QT determină un efect aditiv
sau sinergic care poate crește suplimentar riscul tulburării cardiace
și adesea riscul de moarte subită în timpul terapiei antineoplazice;
prin urmare, deși rare, aceste interacțiuni pot fi severe, având o
semnificație deosebită în practica clinică.

V. INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
IMPLICAREA FACTORULUI GENETIC
Interacțiunea medicamentoasă poate fi influențată și de
variabilitatea interpacienți determinată genetic.
Totalitatea materialului genetic al unui individ se numește genotip.
Fenotipul reprezintă totalitatea caracterelor morfologice,
fiziologice, biochimice și comportamentale ale unui individ, fie ele
normale sau patologice, care rezultă din interacțiunea constituției
genetice proprii individului (genotipul) cu factorii ambientali. Fenotipul
ne caracterizează ca indivizi deoarece este responsabil de toate
diferențele dintre ființele umane, atât fizice cât și comportamentale
(avem culori diferite ale ochilor, ale părului, gândim și ne comportăm
diferit).
Unitatea funcțională care determină un caracter fenotipic este
gena (un fragment de ADN care controlează apariția unui caracter
ereditar).

Figura 22. Structura ADN.

Variabilitatea individuală se datorează faptului că genele
responsabile de caracterele ce ne reprezintă se exprimă extrem de
diferit.
Alelele reprezintă forme alternative ale unei gene ce ocupă același
locus (poziție particulară) pe cromozomii omologi; una sau mai multe
gene alele condiționează apariția unui caracter fenotipic; un individ
are numai două alele diferite ale genei ce determină caracterul.
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Figura 23. Cromozomi omologi, gene și alele
(sursa: http://creationwiki.org/Allele).

46

Multe gene care codifică enzime ce metabolizează medicamente,
transportori și receptori sunt acum cunoscute a fi polimorfe genetic
[au capacitatea de a-și asuma forme (alele) multiple, unde alela cea
mai puțin comună apare la> 1% din populația generală ].
Variația poate apare în orice regiune a genei și conduce la o
structură sau o expresie defectuoasă a proteinelor codate de aceasta.
Există numeroase exemple clinice de enzime polimorfe care modifică
dispunerea sau efectul unui medicament.
Studiul variațiilor determinate genetic în răspunsul la medicament
= farmacogenetica (farmacogenomica).
Cunoașterea fenotipului unei persoane poate facilita o alegere mai
bună a abordării terapeutice și a elaborării unor regimuri mai eficiente
de medicamente, în special la pacienții la care nu se obține efectul
așteptat al unui medicament.

VI. INTERACȚIUNI
ALIMENTE - MEDICAMENT

Medicamentele pot fi afectate de alimente și la rândul lor pot
afecta alimentația. Importante din punct de vedere terapeutic
sunt interacțiunile care: alterează răspunsul terapeutic preconizat,
determină toxicitate la drog sau alterează starea de nutriție normală.
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O interacțiune medicament-aliment este consecința unei relații
fizice, chimice sau fiziologice între un medicament și un produs
consumat ca hrană sau ca nutrient prezent într-un aliment derivat
din plante, sau ca supliment alimentar (Santos and Boullata, 2005;
Genser, 2008) .
O astfel de interacțiune se poate manifesta clinic prin
compromiterea stării de sănătate datorită modificării farmacocineticii
și / sau farmacodinamicii medicamentului sau a substanței alimentare.
Deși substanțele dietetice sunt reglementate ca alimente sau
suplimente pe bază de plante, ei au constituenți bioactivi ce pot
interacționa cu diverse medicamente putând determina fie creșterea
expunerii sistemice a medicamentului implicat, crescând astfel riscul
de apariție a unor reacții adverse sau a toxicității, fie pot reduce
expunerea sistemică a medicamentului ducând la eșec terapeutic.
Mecanismele de bază prin care produsele alimentare exercită
astfel de efecte includ, în general, procese fiziologice, fizico-chimice și
/ sau biochimice.
A. Mecanisme fiziologice și fizico-chimice
Substanțele dietetice pot modifica absorbția, distribuția,
metabolismul și / sau excreția medicamentului (ADME) prin mecanisme
fiziologice și fizico-chimice.
Mecanismele fiziologice /mecanice includ:
- golirea gastrică întârziată,
- fluxul biliar stimulat / crescut al bilei sau
- fluxul sanguin splanhnic stimulat/crescut și
- modificările pH-ului sau florii gastro-intestinale.
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Mecanismele fizicochimice includ legarea medicamentelor de
alimente formând complexe sau chelați; aceste structuri inactive sunt
slab absorbite din tractul gastrointestinal. Exemplu:
- în cazul formulelor de nutriție enterală, acestea sunt
incompatibile cu anumiți agenți care se pot lega de proteinele și
sărurile din aceste formulari conducând la o absorbție scăzută și
consecutiv o eficacitate scăzută a medicamentului
- unele tetracicline și fluorochinolonele (antibiotice cu spectru
larg) se pot lega de produsele ce conțin cationi divalenți (ex calciul
din produsele lactate) rezultând o absorbție scăzută a drogului și
potențial insuficiență terapeutică
- mesele bogate în grăsimi pot crește absorbția unor
medicamente prin îmbunătățirea solubilității lor.

B. Mecanismele biochimice constau în:
- interferența cu formarea sau funcția unui cofactor (o substanță a
cărei prezență este esențială pentru activitatea unei enzime)
- efectul farmacodinamic de potențare a unui medicament
- modificarea funcției unei enzime de metabolizare/transportor
de medicament
Efectul alimentelor asupra farmacocineticii unui medicament
administrat oral depinde de:
o formularea drogului (tablete, capsule, soluție,etc) și
proprietățile sale chimice: acid/bază; afinitatea pentru apă sau pentru
lipide ( drogurile cu afinitate pentru lipide au o absorbție crescută
când sunt administrate cu alimentele; cele cu afinitate pentru apă se
absorb mai bine pe stomacul gol ); absorbția medicamentului poate
fi alterată și de factori nelegați de structura sa chimică: dimensiunea
particulei, prezentarea sub formă de sare, polimorfismul cristalelor,
capsule gastrorezistente, prezența excipienților (ca lianții și factorii
de dispersie) – aceștia pot influența ușurința dizolvării și astfel rata
absorbției.
o fiziologia gastro-intestinală și
o tipul și cantitatea de hrană consumată.
Interacțiunile
alimente-medicament
au
patru
efecte
farmacocinetice potențiale asupra biodisponibilității medicamentelor
administrate oral:
o absorbție întârziată,
o scăzută,
o crescută sau
o neafectată

Figura 24. Interacțiunile medicament – aliment.
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Pe lângă schimbarea obiceiurilor alimentare (evitarea consumului
unor alimente, evitarea unor asocieri), una din metodele de
manageriere a interacțiunilor alimente-drog și deci de îmbunătățire a
tratamentului o reprezintă planificarea administrării orale a drogului
raportat la orarul meselor (înainte, în timpul, după mese).
Interacțiunile alimentare pot fi dificil de gestionat pentru pacienții
cărora li se administrează chimioterapie orală din cauza schimbărilor
de stil de viață pe care le-ar putea necesita, chiar dacă schimbările se
aplică numai regimurilor zilnice, unei mese pe zi sau momentului din
zi când este administrată medicația. Schimbările în stilul de viață pot
afecta negativ și aderarea la tratament.
Pentru a putea fi respectate, schimbările trebuie să țină cont și să
se adapteze stilului de viață și preferințelor pacientului și trebuiesc
realizate numai împreună cu acesta și de comun acord.
» INTERACȚIUNI ALIMENTE/PRODUSE DIN PLANTE - MEDICAMENTE
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Fructele și legumele sunt o importantă sursă de hrană fiind
recomandate datorită aportului caloric scăzut combinat cu cantități
substanțiale de micronutrienți și fibre; suplimentar sucurile de fructe
și legume, ca și ceaiurile și unele băuturi alcoolice (vinul rosu) sunt
consumate datorită efectului de antioxidanți. Totuși, unele fructe
și legume mâncate întregi sau în forme concentrate pot determina
interacțiuni de tip aliment –medicament relevante din punct de
vedere clinic.

o Grapefruit proaspăt (Citrus paradisi) și sucul de grapefruit: este
cunoscut a fi un inhibitor puternic al CYP3A4 intestinal, și astfel inhibă
metabolismul intestinal și crește biodisponibilitatea a numeroase
droguri (>85 cunoscute), crescând riscul de supradozare și de apariție
a reacțiilor adverse [din care mai mult de jumătate sunt severe – ex:
torsada vârfurilor (tulburare gravă de ritm cardiac), rabdomioliza
(distrugere musculară), toxicitate medulară, depresie respiratorie,
sângerări gastro-intestinale, toxicitate renală, etc.]; inhibitorii
CYP3A4 importanți clinic din sucul de grapefruit sunt cunoscuți
ca furanocumarine ( bergamotin și 6’7’- dihidroxibergamotin); ei
inhibă ireversibil metabolismul medicamentelor la nivel intestinal
nu și la nivel hepatic formând legături covalente cu CYP3A4 până
când se sintetizează noi enzime active (~24 ore); rezultatul este
creșterea concentrației plasmatice a drogului implicat. Riscul este
semnificativ când intervalul de timp între consumarea grapefruitului
și administrarea medicamentului este mai mic de 4 ore; totuși, chiar
și un interval de 10 ore prezintă un risc de 50% de interacțiune, în timp
ce dupa 24 ore rămâne un risc de 25%; riscul dispare complet după 3
zile deoarece acesta reprezintă timpul pentru reînnoirea completă a
activității CYP3A4 intestinal.

o Portocalele și sucul portocalelor de Sevilla și pomelo s-a
raportat a conține furanocumarine în concentrații comparabile cu
sucul de grapefruit și deci inhibă CYP3A4 intestinal având efecte
asemănătoare cu grapefruitul.
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o Sunătoarea (Saint-John’s wort) o cunoscută plantă utilizata ca
remediu induce CYP3A4 dar inhiba CYP1A1, CYP1B1 si CYP2D6.

o Carambola sau starfruit: este fructul unei specii de copac
numita Averrhoa carambola, originară din Filipine, Indonezia, Malaezia,
Vietnam, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Mauritius și Seychelles;
la concentrații relativ înalte, sucul de starfruit s-a demonstrat a inhiba
CYP2A6 și alte CYP-uri.

o Măcrișul: este o specie de plantă acvatică = Nasturtium
officinalae ; este cunoscut de asemenea ca inhibitor al CYP2E1
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o Gențiana (Hydrastis Canadensis) este o plantă perenă din
familia Ranunculaceae, originară din sud-estul Canadei și estul SUA;
prin intermediul celor 2 alcaloizi – berberina și hidrastina- alterează
activitățile enzimatice CYP2C9, CYP2D6 si CYP3A4.

În contrast cu aceste date, informațiile despre inhibiția CYP3A
intestinală de către ceaiuri și băuturile alcoolice ( ex: vin, bere) sunt
mai puțin abundente iar semnificația clinică rămâne de stabilit.
o Cafeina
Nu numai alimentele afectează metabolismul medicamentos ci,
în anumite cazuri , și drogurile interacționează cu aditivi alimentari,
alterându-le metabolismul. Unul din acești aditivi este cafeina care în
afara faptului că poate fi considerată ea însăși un drog, se găsește în
cantități importante în cafea, ceai, băuturi nealcoolice precum și în
alte băuturi și alimente energizante.
Multe dintre medicamentele utilizate obișnuit interferă cu
metabolismul cafeinei conducând la creșterea nivelelor sanguine
de cafeină. Consumul de băuturi ce conțin cafeină seara târziu în
combinație cu astfel de medicamente determină insomnii nocturne;
este de asemenea potențat efectul diuretic al cafeinei.
Dintre fluorochinolone (antibiotic cu spectru larg), ciprofloxacinul
inhibă metabolismul cafeinei ducând la creșterea efectelor acesteia;
deoarece celelate fluorochinolone nu par să influențeze metabolismul
cafeinei pot fi utilizate ca alternativă terapeutică la ciprofloxacin în
cazul pacienților mari consumatori de cafea.
Cimetidina are efect asemănător pe metabolismul cafeinei
crescându-i nivelul sanguin astfel încât, la consumatorii de cafea
trebuie administrat un alt antagonist H2 (ex: ranitidina, famotidina).
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Prednisonul și contraceptivele orale cresc de asemenea nivelurile
cafeinei datorită inhibiției metabolizării cafeinei.
Invers, cafeina inhibă metabolismul teofilinei (un bronhodilatator
care are o structură chimică similară cu a cafeinei) putând crește
concentrațiile serice de teofilină. Pacienții cărora li se administrează
teofilină ar trebui avertizați că băuturile ce conțin cafeină îi predispune
la efecte adverse legate de teofilină .
o

Produsele lactate/ calciul

Utilizarea produselor lactate ce conțin calciu determină o
interacțiune chimică și anume formarea de chelați între ionul de calciu
și medicament ceea ce conduce la scăderea absorbției acestuia.
Exemplul tipic îl reprezintă interacțiunea dintre produsele lactate și
medicamentele antiacide.
Totuși nu trebuie uitat că există un număr în creștere de alimente
ce sunt fortifiate cu calciu: sucul de portocale, pâinea, etc; acestea
determină același tip de interacțiuni ca și produsele lactate.
Fluorochinolonele (ex: ciprofloxacin, levofloxacin) pot deveni
ineficiente când sunt administrate concomitent cu produse lactate
sau suplimente de calciu; se poate încerca minimalizarea acestui efect
prin administrarea unei chinolone oral cu cel puțin 2 ore înainte sau
la 6 ore după o doză de supliment oral ce conține calciu sau alimente
bogate în calciu; de asemenea se recomandă monitorizarea acestor
pacienți pentru a sesiza orice scădere a efectelor terapeutice.
Bifosfonații (fixatori de calciu: alendronat, riserdonat, ibandronat)
au o biodisponibilitate scăzută, o cantitate mică de drog fiind absorbită
atunci când se administrează împreună cu orice tip de aliment sau
bautură alta decât apă.
Nivelele de cefuroxim (un antibiotic cefalosporină) scad când se
administrează împreună cu produse lactate. Alte cefalosporine nu par
a fi afectate.
De asemenea, nivelele de metotrexat (un citostatic) sunt scăzute
de consumul de alimente bogate în lapte/calciu.
Ca regula generală, administrarea de produse lactate și/sau
suplimente cu calciu trebuie separată de drogul cu care interacționează
prin cel puțin 2-4 ore.
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o

Fibrele

Fibrele, la fel ca și calciul, acționează legându-se de medicamente,
ceea ce conduce la scăderea concentrațiilor circulante.
o

Alcoolul

Alcoolul are adesea interacțiuni dăunătoare atât cu medicamentele
eliberate pe bază de rețetă, cu medicamentele eliberate fără prescripție
medicală dar chiar și cu unele remedii pe bază de plante. Acestea
pot determina: greață și vărsături, dureri de cap, somnolență, amețeli,
leșin, modificări ale tensiunii arteriale, comportament anormal,
pierderea coordonarii, accidente.
Combinarea administrării de medicamente cu alcool poate crește
riscul apariției unor complicații: leziuni hepatice, probleme cardiace,
hemoragii interne, insuficiență respiratorie, depresie.
În unele cazuri, interacțiunile cu alcoolul pot scădea eficacitatea
medicamentelor sau le fac inutile. În alte cazuri pot face medicamentele
dăunatoare și chiar toxice pentru organism.
Chiar și în cantități mici alcoolul poate intensifica efectele adverse
ale medicamentelor ca: somnolența și senzatia de „cap greu” ceea
ce poate interfera cu concentrarea și capacitatea de a folosi un utilaj
sau de a conduce o mașină și poate duce la accidente serioase, chiar
fatale.
Pentru că alcoolul poate interacționa advers cu sute de medicamente
utilizate în mod obișnuit, este important a citi etichetele de avertizare
și de a întreba medicul sau farmacistul dacă este sigură utilizarea
alcoolului îimpreună cu medicamentele sau produsele din plante pe
care le luați.
Exemple de interacțiuni întâlnite frecvent:
- alcool și medicația cardiologică – poate determina tahicardie
(bătăi cardiace rapide) și adesea modificări ale valorilor tensiunii
arteriale
- alcool și antiinflamatoarele nesteroidiene – crește riscul infarctului
miocardic, accidentelor vasculare cerebrale, ulcerelor și
sângerărilor gastrice
- alcool și somnifere – poate conduce la insuficiență respiratorie,
pierderea controlului motor și comportament neobișnuit
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- una din cele mai cunoscute cauze de leziune hepatică severă
(incluzând în unele cazuri necesitatea transplantului) este
combinația dintre alcool și antialgicul acetaminophen
(paracetamol, Tylenol)
- alcool și medicația anticoagulantă – poate conduce la hemoragii
interne
- alte interacțiuni serioase apar în asocierea cu antihistaminice
(antialergice) și cu remedii din plante ca: sunătoarea, valeriana,
lavanda, mușețelul.
o

Fumatul

S-a demonstrat că enzima CYP2A6 este implicată în metabolizarea
nicotinei la conitină; au fost identificate 3 alele: una de tip salbatic și
2 nule (inactive); alelele reprezintă forme alternative ale unei gene
ce ocupă același locus (poziție particulară) pe cromozomii omologi;
indivizii cu alele inactive, care au un metabolism deficitar al nicotinei,
sunt aparent protejați de a deveni fumători dependenți deoarece
concentrațiile sanguine și cerebrale de nicotină rămân crescute mai
mult timp; s-a speculat că inhibarea CYP2A6 poate reprezenta o nouă
modalitate de a preveni și trata fumatul.

1
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Fumatul de tutun induce enzima CYP1A2.
Pentru a evita pierderea eficacității sau creșterea riscului de
toxicitate la chimioterapia orală,este imperativ ca furnizorii de
asistență medicală să aibă în vedere și să monitorizeze pacienții
pentru potențialele interacțiuni legate de consumul de alimente și
medicamente.

> EFECTELE MEDICAMENTELOR ASUPRA ALIMENTAȚIEI ȘI NUTRIȚIEI
Deși se apreciază că alimentele și substanțele nutritive pot interfera
cu medicamentele, este mai puțin apreciat faptul că medicamentele
pot, la rândul lor, compromite nutriția prin interferența cu aportul de
nutrienți, absorbția, depozitarea, excreția sau metabolizarea lor în
organism.
Malnutriția este o condiție care poate determina creșterea duratei
spitalizării, afectează imunitatea, vindecarea rănilor și recuperarea.
1. Medicamentele pot modifica aportul alimentar și starea
nutrițională
o apetit crescut sau scăzut, poftă de alimente neobișnuite
o rata metabolică crescută sau scăzută
o gust / miros modificat
o efecte adverse la nivel oral: gură uscată/dureri bucale
o dificultate la înghițire
o grețuri/vărsături/diaree: scăderea aportului, creșterea
pierderilor
o drogurile pot crește aportul de minerale datorită ingredientelor
o polipragmazia (administrarea de medicamente multiple) este
asociată cu malnutriția
2. Medicamentele pot schimba absorbția nutrienților:
o pot accelera tranzitul intestinal; acest lucru reduce absorbția
nutrienților din alimente.
o pot încetini tranzitul intestinal, crescând absorbția nutrienților
și / sau provocând constipație, crescând nevoia de fibre și fluide.
o pot crește pH-ul în stomac (de exemplu, blocantele receptorilor
H2 și inhibitorii pompei de protoni), ceea ce va scădea
biodisponibilitatea mai multor nutrienți (de exemplu, fier și
vitamina B12), precum și modificarea florei intestinale normale
(cunoscută și ca microbiotă).
o unele medicamente (de exemplu, antibioticele) pot să scadă
și să modifice echilibrul florei intestinale necesare absorbției
vitaminelor K și B (B1, B2, B6, B12 și biotină) și sinteza și absorbția
acizilor grași cu catenă scurtă.
o se pot lega de nutrienți (de exemplu, sechestranții de acid
biliar afectează absorbția vitaminelor solubile în grăsimi și a
fitochimicalelor solubile în grăsimi).
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o pot influența absorbția (de exemplu, suplimentele de acid folic
pot fi indicate dacă se administrează: metformin, triamteren,
antiacide, metotrexat, contraceptive, antiinflamatoare, etc.
3. Medicamentele pot schimba excreția nutrienților:
o creșterea excreției urinare (exemplu: Lasix crește pierderile de
sodiu, potasiu, clorură și magneziu)
o reducerea excreției urinare (exemplu: diureticele care
economisesc potasiu, cum ar fi spironolactona)
4. Medicamentele pot schimba metabolismul nutrienților, de exemplu:
o isoniazida, utilizată pentru tratamentul tuberculozei, cauzează
deficiența de vitamina B6 prin afectarea activării metabolice a
vitaminei B6 în forma sa coenzimică activă.
o anticonvulsivantele (de exemplu, fenitoina și fenobarbitalul)
afectează 25-hidroxilarea vitaminei D în ficat, ceea ce duce la
deficit de vitamină D și riscul de rahitism la copii și osteomalacie
/ osteoporoză la adulți; anticonvulsivantele cresc, de asemenea,
necesarul de vitamina K, care joacă, de asemenea, un rol în
sănătatea osoasă.

VII. INHIBITORI DE TIROZINKINAZĂ
INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
Terapia antineoplazică țintită este desemnată a interacționa cu
proteine particulare asociate cu dezvoltarea sau progresia tumorală.
Inhibitorii de tirozinkinază (TKI) sunt o categorie de agenți care
inhibă enzimele tip tirozinkinază; dereglarea expresiei și activității
acestor enzime se asociază cu diferite cancere printre care și leucemia
mieloida cronica.
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Deși TKI prezintă unele avantaje față de chimioterapia
convențională, odată cu utilizarea lor au apărut provocări noi
datorită profilului specific de toxicitate ce diferă de al celorlalți agenți
antineoplazici și care în anumite situații se poate manifesta sever (ex:
efectele cardiovasculare).
Pentru a imbunătăți utilizarea în siguranță a TKI trebuiesc cercetate
înaintea începerii tratamentului:
stilul de viață,
- alimentele și băuturile folosite (ex: sucul de grapefruit),
- utilizarea suplimentelor din plante (ex: sunătoarea);

- medicația fără rețetă,
- factorii de risc cardiac
și trebuie facută o examinare fizică completă. Istoricul trebuie actualizat
periodic. Pacienții cu risc de a dezvolta interacțiuni medicamentoase
trebuiesc monitorizați mai atent.
În leucemia mieloidă cronică se utilizează în prezent următorii TKI:
imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib.
Interacțiunile medicamentoase clinic relevante ce implică TKI se
datorează:
o alterării pH-ului gastric de către agenții supresori ai acidității
o inhibarea P-gp
o afectarea metabolizării de către izoenzimele P450
o prelungirea intervalului QT
1. Interacțiunea cu agenții supresori ai acidității gastrice
Principalele categorii de agenți supresori ai acidității gastrice sunt
reprezentate de:
- Antagoniști H2: antagonizează o categorie de receptori [receptorii
pentru histamină (H2)] de la nivelul celulelor mucoasei gastrice și
reduc producția și secreția de acid
- Inhibitori de pompă de protoni: blochează pompa transportoare
de acid pe suprafața luminală prevenind intrarea acidului în
lumenul gastric
- Antiacide : substanțe ce contracarează sau neutralizează aciditatea
gastrică.
Inhibitorii de torozinkinaza (TKI) sunt slab bazici și sunt prezenți în
stomac atât ca formă ionizată cât și ca formă neionizată.
Pentru o absorbție completă ele necesită un mediu acid. Un agent
supresor al acidității va crește pH-ul gastric de la aproximativ 1 la 4
ceea ce va modifica echilibrul între cele două forme de TKI în favoarea
formei neionizate care este mai puțin solubilă; ca urmare, mai puțin
medicament va fi absorbit, ceea ce conduce la concentrații reduse ale
acestuia în sânge.
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Prospectele diverșilor TKI avertizează asupra utilizării
medicamentelor ce reduc aciditatea gastrică:
- Pentru imatinib nu există avertizări speciale
- Pentru dasatinib trebuie avut în vedere evitarea antagoniștilor
H2 și a inhibitorilor de pompă de protoni; se pot administra antiacide
la interval de cel puțin 2 ore înainte sau 2 ore după administrarea
dasatinib
- Pentru nilotinib, unele studii sugerează că asocierea cu
inhibitori de pompă de protoni nu ar afecta rezultatele clinice și că
această combinație ar putea fi utilizată când este necesar; în ceea ce
privește antagoniștii H2, aceștia se pot administra cu ~10 ore înainte
de doza de nilotinib sau la ~2 ore după; se pot administra antiacide
la interval de cel puțin 2 ore înainte sau 2 ore după administrarea
nilotinibului
- Pentru bosutinib trebuie manifestată precauţie în cazul
administrării concomitente a inhibitorilor de pompă de protoni (IPP);
antiacidele cu durată scurtă de acţiune trebuie luate în considerare ca
alternativă la IPP, iar timpii de administrare a bosutinib şi a antiacidelor
trebuie să fie diferiţi (adică bosutinib se administrează dimineaţa, iar
antiacidele seara),ori de câte ori este posibil.
- Măsura în care ponatinibul este afectat de antiacide nu este
bine stabilită, drept care se recomandă evitarea oricărei terapii
antiacide.
În concluzie: deoarece utilizarea concomitentă a TKI cu
medicamente ce scad aciditatea gastrică poate afecta absorbția TKI
se recomandă evitarea, pe cât posibil, a aceastei combinații; în cazul
în care combinația nu poate fi evitată, se preferă medicamentele
antiacide și separarea momentelor de administrare prin cel puțin
câteva ore.
Interacțiuni alimente-medicament pot apărea în cazul unor TKI
în timp ce în cazul altora nu s-a raportat niciun efect semnificativ al
consumului de alimente asupra farmacocineticii drogului.
Astfel, prezența alimentelor în tractul gastro-intestinal poate
influența absorbția unor TKI.
În timp ce unii TKI (imatinib, bosutinib) este recomandat a se
administra în timpul mesei cu un pahar mare cu apă (pentru a reduce
riscul iritațiilor gastro-intestinale), alții (dasatinib, ponatinib) pot fi
administrați indiferent de orarul meselor.
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Nilotinibul, datorită faptului că alimentele îi cresc absorbția și
biodisponibilitatea, nu trebuie administrat împreună cu acestea;
el trebuie administrat cu apă, la 2 ore după masă și nu trebuiesc
consumate alimente cel puțin 1 ora după administrare.
*Pentru pacienţii care nu pot înghiţi capsulele, conţinutul fiecărei
capsule poate fi dizolvat intr-un pahar cu apă plată sau într-o linguriţă
de suc gros de mere (piure de mere) şi trebuie luat imediat. Nu trebuie
utilizat mai mult de o linguriţă de suc gros de mere şi nu trebuie utilizat
alt aliment decât sucul de mere.
*Mâinile trebuie spălate imediat după manipularea capsulelor
deschise.
2. Inhibarea transportorilor membranari - P-gp
Ponatinibul este un inhibitor al unor transportori membranari : P-gp
şi BCRP (Breast Cancer Resistance Protein). Ca urmare, ponatinibul
poate avea potenţialul de a creşte concentraţiile plasmatice ale
substraturilor P-gp (de exemplu digoxin, dabigatran, colchicină,
pravastatină) sau BCRP (de exemplu metotrexat, rosuvastatină,
sulfasalazină) administrate concomitent, ducând la creşterea
efectului terapeutic și a reacţiilor adverse ale acestora. Se recomandă
supravegherea clinică îndeaproape atunci când ponatinibul se
administrează împreună cu aceste medicamente.
Nilotinibul este metabolizat în principal la nivel hepatic dar este și
substrat al pompei de eflux polimedicamentos, glicoproteina P (P-gp).
Prin urmare, absorbţia şi eliminarea ulterioară a nilotinibului absorbit
sistemic poate fi influenţată de substanţe care afectează atat CYP3A4
cat şi P-gp.
3. Interacțiunea cu agenții metabolizați de către izoenzimele P450
Pentru că TKI sunt utilizați cronic și sunt metabolizați prin enzimele
citocromului P450, pacienții ce primesc aceste droguri au un risc
substanțial de a dezvolta interacțiuni medicamentoase.
TKI sunt metabolizați în cea mai mare parte în ficat, CYP3A4 fiind
izoenzima P450 implicată în acest proces (TKI sunt substraturi pentru
CYP3A4); există și la nivelul peretelui intestinal enzime P450 a căror
activitate pot altera biodisponibilitatea drogurilor administrate oral ce
sunt substraturi CYP3A4.
În general, medicamentele care acționează ca inhibitori sau
inductori CYP3A4 pot avea un efect major asupra concentrațiilor
sanguine ale oricărui TKI.
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Inhibitorii CYP3A4 scad metabolizarea medicamentelor ceea
ce duce la creșterea concentrației serice a acestora și posibil la
toxicitate.
Inductorii CYP3A4 cresc metabolizarea medicamentelor ceea ce
duce la scăderea concentrațiilor plasmatice ale acestora și implicit
la scăderea eficacității.
În cazul utilizării TKI în combinație cu inhibitori CYP3A4
[antiretrovirale (inhibitori de protează): indinavir, ritonavir,etc;
antifungice azolice: ketoconazol, posaconazol, voriconazol; unele
macrolide: eritromicina, claritromicina] dozele de TKI trebuiesc
reduse.
Sucul de grapefruit interferă cu sistemul P450 acționând ca inhibitor
CYP3A4. Se recomandă evitarea consumului de suc de grapefruit sau
de fructe de grapefruit în timpul tratamentului cu TKI.
În cazul utilizării TKI în combinație cu inductori CYP3A4 (dexametazona,
fenitoin, carbamazepin, rifampicina, fenobarbital) ar putea fi necesară
creșterea dozei de TKI.
Sunătoarea (Hypericum perforatum) acționeaza ca inductor
CYP3A4 reducând expunerea la medicament. Se recomandă evitarea
utilizării acestei plante în timpul tratamentului cu TKI.
Utilizarea concomitentă a TKI şi a unui substrat CYP3A4 cunoscut
cu indice terapeutic îngust poate creşte expunerea substratului la
CYP3A4; ex: fentanyl, ciclosporina, tacrolimus, chinidina, alcaloizi din
ergot (ergotamină, dihidroergotamină), cisapride, simvastatin; aceștia
trebuiesc administrați cu precauţie la pacienţii trataţi cu TKI.
4. Prelungirea intervalului QT
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Prelungirea repolarizării cardiace ventriculare (prelungirea
intervalului QT pe electrocardiogramă) a fost raportată frecvent în
utilizarea TKI. Capacitatea individuală a TKI de a prelungi intervalul QT
este determinată de structura lor chimică și de concentrația serică.
Acest efect poate fi crescut prin:
- Utilizarea concomitentă a altor droguri care pot prelungi intervalul
QT
- Inhibarea CYP3A4 de către alt drog ceea ce conduce la creșterea
concentrațiilor serice ale TKI
Interacțiunile medicamentoase ce determină prelungirea
intervalului QT sunt rare dar pot avea consecințe fatale – dezvoltarea
secundară a unei aritmii severe denumită „torsada vârfurilor” (torsade
de pointes).
TKI trebuiesc administrați cu precauţie la pacienţii care au avut sau
pot dezvolta prelungirea intervalului QT:
- pacienţii cu hipopotasemie sau hipomagneziemie - hipopotasemia
sau hipomagneziemia trebuiesc corectate înaintea administrării
TKI.
- pacienţii cu sindrom de QT prelungit congenital (cu care s-au
nascut),
- cu boală cardiacă necontrolată terapeutic sau semnificativă,
în această categorie fiind incluşi cei cu infarct miocardic recent,
cu insuficiență cardiacă congestivă, angină pectorală instabilă sau
cu bradicardie (ritm cardiac rar) semnificativă clinic
- pacienţii care iau medicamente antiaritmice (amiodarona,
disopiramida, procainamida, chinidina şi sotalolul) sau alte
medicamente ce duc la prelungirea QT (clorochina, claritromicina,
haloperidolul, metadona şi moxifloxacina ) şi
- care urmează tratament cu antraciclină în doze cumulative mari.
In cazul bosutinibului, terapia se asociază cu diaree şi vărsături;
pacienţii cu diaree şi vărsături trebuiesc trataţi utilizând tratamentul
standard, incluzând un medicament antidiareic sau antiemetic şi/
sau reechilibrare hidrică. Medicamentul antiemetic domperidonă
(motilium) are potenţialul de a favoriza prelungirea intervalului QT
şi de a induce o tulburare de ritm cardiac foarte gravă = “torsada
vârfurilor”(torsade de pointes) ; de aceea, administrarea asociată
cu domperidonă trebuie evitată. El trebuie utilizat numai dacă alte
medicamente nu sunt eficace. În aceste situaţii, evaluarea individuală
a raportului beneficiu-risc este obligatorie, iar pacienţii trebuiesc
monitorizaţi pentru apariţia prelungirii intervalului QT.
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Medicii hematologi trebuie sa fie vigilenți privitor la riscul
coadministrarii TKI cu medicamente ce prelungesc intervalul QT sau
cu inhibitori CYP3A4.
Se recomandă evitarea acestor tipuri de combinații, utilizânduse agenți alternativi ce nu prelungesc intervalul QT; daca asocierea
nu poate fi evitată se recomandă monitorizarea EKG cu 24-48 ore
înainte și la o săptămână după începerea administrării concomitente
de inhibitori CYP3A4 ce prelungesc intervalul QT și TKI.
5. Alte interacțiuni posibile.
Au fost raportate câteva cazuri de interacțiuni farmacodinamice
între TKI și alte droguri. Ex:
- Imatinibul poate antagoniza tratamentul cu levotiroxină
(reducerea expunerii plasmatice) la pacienții tirodectomizați prin
interferarea cu hormonii tiroidieni la nivel epifizar; la aceşti pacienţi
trebuie monitorizate cu atenţie concentraţiile hormonului de stimulare
tiroidiană (TSH).

VIII. ANAGRELIDE (THROMBOREDUCTIN) INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
Este un medicament indicat pentru reducerea numărului crescut
de trombocite în cazul pacienţilor cu trombocitemie esenţială.
Anagrelida este metabolizată hepatic de către enzima CYP1A2;
ca urmare medicamentele care inhibă CYP1A2 ar putea, teoretic, să
influențeze în mod negativ eliminarea anagrelidei; dintre inhibitorii
puternici ai CYP1A2 (scad>80% eliminarea substraturilor): amintim
ciprofloxacin și alte fluorochinolone (antibiotice cu spectru larg),
verapamil (antiaritmic), fluvoxamine (antidepresiv).
La rândul său anagrelida prezintă o acţiune inhibitoare limitată
asupra CYP1A2, ceea ce poate prezenta un potenţial teoretic pentru
interacţiunea cu alte medicamente administrate simultan care împart
acelaşi mecanism de eliminare, de exemplu, teofilina.
Au fost raportate reacţii adverse cardiovasculare grave ca urmare
a utilizarii anagrelidei: cazuri de aritmii severe (torsada vârfurilor,
tahicardie ventriculară), cardiomiopatie (afectarea mușchiului inimii),
cardiomegalie (creșterea în volum a inimii) şi insuficienţă cardiacă
congestivă.
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Se impune prudenţă atunci când se administrează anagrelidă la
pacienţi cu factori de risc cunoscuţi în ceea ce priveşte prelungirea
intervalului QT:
- pacienţii cu hipopotasemie sau hipomagneziemie
- pacienţii cu sindrom de QT prelungit congenital,
- cu antecedente de interval QT prelungit dobândit
- cu boală cardiacă necontrolată terapeutic sau semnificativă,
în această categorie fiind incluşi cei cu infarct miocardic recent, cu
insuficienta cardiaca congestiva, angină pectorală instabilă sau cu
bradicardie (ritm cardiac rar) semnificativă clinic
- pacienţii care iau medicamente antiaritmice (amiodarona,
disopiramida, procainamida, chinidina şi sotalolul) sau alte
medicamente ce duc la prelungirea QT (clorochina, claritromicina,
haloperidolul, metadona şi moxifloxacina )
De asemenea se impune prudenţă la grupele de pacienţi care
pot prezenta o concentraţie plasmatică mai mare a anagrelidei sau
a metabolitului activ al acesteia (3-hidroxi-anagrelidă) , cum ar fi
pacienţii cu insuficienţă hepatică sau la care se administrează inhibitori
ai CYP1A2. Se recomandă monitorizarea strictă a efectului asupra
intervalului QT.
Înaintea administrării tratamentului se recomandă un examen
cardiovascular, incluzând efectuarea unei electrocardiograme şi a unei
ecocardiografii iniţiale pentru toţi pacienţii; ulterior pacienţii trebuiesc
monitorizaţi cu regularitate în timpul tratamentului.
Hipopotasemia sau hipomagneziemia trebuiesc corectate înaintea
administrării anagrelidei şi trebuie monitorizate periodic în timpul
tratamentului.
De remarcat că reacţii adverse cardiovasculare grave au apărut și la
pacienţi fără boală cardiacă suspectată şi cu investigaţii cardiovasculare
cu rezultate normale înaintea administrării tratamentului.
Anagrelida este un inhibitor al fosfodiesterazei III (PDE III)(enzimă
implicată în reglarea contractilității cardiace și a mușchilor netezi din
peretele vaselor). Efectele medicamentelor cu proprietăţi similare,
cum sunt inotropele milrinonă, enoximonă, amrinonă, olprinonă şi
cilostazol, pot fi exacerbate de anagrelidă.
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La dozele recomandate pentru utilizare în tratamentul
trombocitemiei esenţiale, anagrelida poate amplifica efectele altor
medicamente care inhibă sau modifică funcţia trombocitelor, de
exemplu, acidul acetilsalicilic (aspirina) putând determina apariția
unor evenimente hemoragice majore. Prin urmare, înaintea iniţierii
tratamentului, trebuiesc evaluate riscurile posibile ale utilizării
conomitente ale anagrelidei şi aspirinei, în special la pacienţii cu un
profil mare de risc hemoragic.

IX. RUXOLITINIB
INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
Este un inhibitor selectiv al unor enzime = JAK kinaze (JAK) fiind
indicat pentru:
o tratamentul splenomegaliei sau al simptomelor asociate bolii
la pacienţi adulţi cu mielofibroză primară (cunoscută şi sub
denumirea de mielofibroză idiopatică cronică), mielofibrozei
post-policitemie vera sau post-trombocitemie esenţială;
o tratamentul pacienţilor adulţi cu policitemia vera care prezintă
rezistenţă sau intoleranţă la hidroxiuree.
Administrarea nu este condiționată de masă.
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1. Ruxolitinib este eliminat prin metabolizare, catalizată de
enzimele CYP3A4 şi CYP2C9.
Inhibitorii acestor enzime pot conduce la creştea expunerii la
ruxolitinib:
- Inhibitorii puternici ai CYP3A4 [antiretrovirale (inhibitori de
proteaza): indinavir, ritonavir,etc; antifungice azolice: ketoconazol,
posaconazol, voriconazol; unele macrolide: claritromicina].
Când ruxolitinibul se administrează cu inhibitori puternici ai
CYP3A4, doza de medicament trebuie redusă cu aproximativ 50%
şi administrată de două ori pe zi. Pacienţii trebuiesc monitorizaţi cu
atenţie (de exemplu de două ori pe săptămână) pentru a se depista
apariţia citopeniei, iar doza trebuie ajustată în funcţie de siguranţă şi
eficacitate.
- Nu se recomandă ajustarea dozei când ruxolitinib este
administrat în asociere cu inhibitori slabi sau moderaţi ai CYP3A4
(de exemplu eritromicină). Cu toate acestea, pacienţii trebuie
monitorizaţi cu atenţie pentru a se depista apariţia citopeniei la
iniţierea tratamentului cu un inhibitor moderat CYP3A4.

- Inhibitorii duali ai enzimelor CYP2C9 şi CYP3A4:
Poate fi avută în vedere modificarea cu 50% a dozei când se
administrează medicamente care sunt inhibitori duali ai enzimelor
CYP2C9 şi CYP3A4 (de exemplu fluconazol).
Se va evita utilizarea concomitentă a ruxolitinib în asociere cu doze
de fluconazol mai mari de 200 mg pe zi.
Inductorii enzimatici
- În cazul administrării concomitente cu inductori CYP3A4
[carbamazepină, fenobarbital, fenitoină, rifabutin, rifampicină,
sunătoare (Hypericum perforatum)] pacienţii trebuiesc monitorizaţi
îndeaproape, iar doza trebuie ajustată în funcţie de eficacitate şi
siguranţă; este posibil ca în unele cazuri să fie necesară o creştere a
dozei ruxolitinib când se începe tratamentul cu un inductor enzimatic
puternic.
2. Efectele ruxolitinibului asupra altor medicamente
Substanţe transportate de P-glicoproteina sau de alţi transportori.
Ruxolitinib poate inhiba P-glicoproteina şi proteina rezistenţei
cancerului mamar (BCRP) la nivelul intestinului. Aceasta poate conduce
la expunerea sistemică crescută a substraturilor acestor transportori
(ciclosporină, rosuvastatină şi, posibil, digoxină).
Se recomandă monitorizare.
Există posibilitatea ca inhibarea P-gp şi BCRP la nivelul intestinului
să poată fi redusă la minimum dacă intervalul dintre administrările
concomitente este cât mai lung posibil.

X. HYDROXICARBAMIDĂ (HIDROXIUREE)
INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
Hidroxiureea este un agent antineoplazic utilizat în diferite afecțiuni
hematologice. Mecanismul exact prin care hidreea își exercită efectul
nu este încă precizat; se pare că inhibă sinteza ADN acționând ca
inhibitor al unei enzime (ribonucleotid reductaza).
Nu există date privitoare la efectul alimentelor asupra absorbției
sale; se distribuie în tot organismul și se concentrează în leucocite și
eritrocite; până la 60% din doza administrată oral este metabolizată în
ficat, în timp ce o mică parte este degradată de urează, o enzimă ce se
află în bacteriile intestinale.
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Interacțiuni medicamentoase: prezintă creșterea toxicității atunci
când este utilizată concomitent cu droguri antiretrovirale la pacienții
cu infecție HIV:
- pancreatita – hidroxiureea nu este indicată în tratamentul
pacienților cu infecție HIV; dacă se administrează totuși, pacienții
trebuiesc atent monitorizați și tratamentul întrerupt în cazul apariției
semnelor și simptomelor de pancreatită
- toxicitate hepatică și insuficiență hepatică – s-au raportat
evenimente fatale; de evitat.
- neuropatie periferică, severă în unele cazuri.
În timpul tratamentului cu hidroxiuree s-a raportat apariția unei
toxicități cutanate reprezentată de ulcerații vasculitice și gangrenă;
aceste toxicități au fost raportate mai frecvent la pacienții cu istoric
sau cu tratament curent cu interferon; în cazul apariției ulcerelor
vasculitice se întrerupe tratamentul cu hidroxiuree și se instituie
tratament specific al leziunilor.
Administrarea vaccinurilor vii la pacienții care iau hidroxiuree
trebuie evitată; utilizarea concomitentă a hidroxiureei cu un vaccin
viu poate potența replicarea virusului și/sau poate crește reacțiile
adverse ale vaccinului deoarece mecanismele de apărare normale
ale organismului sunt supresate de către hidroxiuree; vaccinarea cu
vaccinuri vii a unui pacient sub tratament cu hidroxiuree poate duce la o
infecție severă pentru că răspunsul anticorpic la vaccin poate fi diminuat.

X. INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
PROFILAXIE ȘI TRATAMENT CE SE POATE FACE?
• PROFILAXIE
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Educarea pacienților privitor la interacțiunile potențiale
medicamentoase asociate cu TKI sau cu alte medicamente utilizate în
tratamentul mieloproliferărilor cronice este cheia unui management
eficient și a prevenirii oricărui efect potențial; strategiile de profilaxie
sunt mai eficiente decât cele terapeutice în controlarea diferitelor
efecte adverse cauzate de acești agenți.
- Pacienții trebuie să comunice medicului curant dacă apare o
reacție adversă care îi supără sau care persistă; raportarea apariției
efectelor adverse este vitală, subraportarea putând conduce la
evenimente chiar fatale; raportarea permite adaptarea dozelor sau al
orarului administrării permițând o terapie individualizată
- Pacienții trebuie să își cunoască medicația pe care și-o
administrează; ei ar trebui să aibă o listă a medicamentelor pe care și
le administrează, inclusiv produsele din plante, vitamine, suplimente
dietetice și să o arate medicului de fiecare dată când primește un
medicament nou.
- Să întrebe în ce măsură trebuie să evite utilizarea unor
medicamente, alimente sau suplimente fără rețetă atunci când iau TKI
sau alte produse specifice mieloproliferărilor cronice.
- Trebuie să anunțe medicul curant când utilizează medicație sau
produse din plante fără rețetă.
Există diverse sisteme electronice de verificare a interacțiunilor
medicamentoase:
- www.webmed.com/interacton-checker.htm
- www.reference.medscape.com/drug-interactionchecker.htm
- www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm
- www.drugs.com/drug_interactions.htm
Activitatea Cytochrome P450 pentru TKI poate fi determinata
utilizand tabelul de interactiuni medicament-P450 al Universitatii din
Indiana (SUA): http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table
TRATAMENT
Când apare o interacțiune medicamentoasă , recomandările
generale includ:
- evaluarea drogurilor implicate în funcție de prioritatea clinică.
Ex: când un pacient ia un TKI pentru tratament antineoplazic
concomitent cu o statină ca tratament profilactic (hipolipemiant),
se întrerupe sau se schimbă statina nu TKI
- se prescrie un drog alternativ care nu interacționează cu TKI
- în funcție de severitatea efectului, se poate opri temporar TKI
și reluat ulterior la o doză adaptată clinic, cu monitorizare atentă
a toxicității și reacțiilor adverse
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Foarte importantă este colaborarea cu alți medici specialiști și cu
farmaciștii.
Este importantă, de asemenea, raportarea reacțiilor adverse.
În mod ideal, toate substanțele ( medicamente, produse din
plante, suplimente, medicamente eliberate fără rețetă) prescrise de
către oncologi, medici de familie, medici specialiști ar trebui să fie
documentate electronic într-o bază de date națională.
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