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Rezumat
Dezvoltarea spectrului medicamentos atrage cu sine și apariția patologiei medicamentoase. În
practica curentă întâlnim numeroase cazuri de pacienți care prezintă o anumită suferință
provocată de un medicament sau o procedură anume. În ultimii 5 ani am întâlnit 5 cazuri de
pancreatită acută catalogată drept medicamentoasă: interferon 2 cazuri; carbamazepină 2
cazuri; contraceptive 1 caz. Criteriile Naranjo nu țin cont de interacțiunile medicamentoase.
Medicamentele sunt evaluate individual pentru cauzalitate și în funcție de scorul obținut se
apreciază dacă un alt factor ar putea fi implicat în apariția evenimentul advers, stabilind astfel
relația de cauzalitate. Pentru a stabili etiologia medicamentoasă a pancreatitei acute am
eliminat alte cauze posibile; ținând cont de criteriile de probabiliate Naranjo am putut
presupune cu mare probabilitate că etiologia a fost de medicamentoasă.

Introducere

farmacovigilență? Datorită faptului că pacien
ții care ajung întrun serviciu de chirurgie u
tilizează o diversitate mare de medicamente;
datorită reacțiilor adverse extrem de variate
care pot surveni, unele extrem de rare, altele
uzuale, a implicațiilor medicolegale care ur
mează recomandărilor la externare, a creșterii
duratei de viață, ceea ce are ca efect creșterea
consumului unor medicamente cu potențial
iatrogen major la vârste din ce în ce mai îna
intate și care pot ajunge internați în serviciile
chirurgicale.
Scopul acestui articol este de a arăta uti
litatea și modul de utilizare a scorului Na
ranjo în practica chirurgicală. Voi prezenta o
scală de probabilitate care poate fi inclusă în
ghidul de farmacovigilență, scală care poate
orienta întro măsură relativ mare dacă me
dicamentul sau procedura a produs suferința
pentru care pacientul se adresează medicului.
În ultimii 5 ani am întâlnit 5 cazuri de pan

E

voluția tehnologică în medicină
atrage cu sine și creșterea riscului
pentru pacienți și nu în ultimul
rând pentru profesioniști. Acest
risc este cuprins întrun cerc vi
cios în care performanța crește foarte mult dar
cu un anumit preț. Acest preț poate fi ne
convenabil pentru unul sau altul dintre actorii
acestor activități medicale. Dezvoltarea spec
trului medicamentos atrage cu sine și apariția
patologiei medicamentoase. În practica curen
tă întâlnim numeroase cazuri de pacienți care
prezintă o anumită suferință provocată de un
medicament sau o procedură anume.
Material și metodă
De ce ar prezenta un chirurg un ghid de
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creatită acută catalogată drept medicamen
toasă, etiologia fiind cuprinsă în tabelul de
mai jos (tabelul 1).
Folosirea scorului de probabilitate Naranjo
în raportarea unei iatrogenii medicamentoase
și în terapia acesteia este ușor de realizat și
foarte benefică. Poate fi utilizat în oricare din
tre afecțiunile care pot fi provocate de un me
dicament/procedură. Lam utilizat pentru i
dentificarea cauzelor iatrogene în pancreatita
acută.

Criteriile Naranjo pe care leam urmărit au
inclus următoarele:
a. prezența unui efect advers amintit în
prospect;
b. dispariția efectelor după întreruperea ad
ministrării;
c. reapariția simptomelor după reintroduce
rea medicamentului;
d. absența apariției efectului la adminis
trarea unui medicament placebo;
e. determinarea serică
a medicamentului incri
minat în doze toxice;
f. creșterea efectului
advers odată cu creșterea
dozei și efect invers la
scăderea dozei;
g. istoric de efecte ad
verse la administrarea
medicamentului;
h. confirmarea efectelor adverse prin evi
dențiere obiectivă.

Rezultate
Cum se interpretează? Reacțiile adverse
medicamentoase sunt atribuite unei categorii
de probabilitate după scorul total după cum
urmează: sigur (scor 9 sau mai mare), pro
babil (5–8), posibil (1–4) și îndoielnic (0 sau
mai puțin). Criteriile Naranjo nu țin cont de
interacțiunile medicamentoase. Medicamente
le sunt evaluate individual pentru cauzalitate
și în funcție de scorul obținut se apreciază
dacă un alt factor ar putea fi dus la eveni
mentul advers, stabilind astfel relația de cau
zalitate. Pentru a stabili etiologia medicamen
toasă a pancreatitei acute am eliminat cauzele
posibile (litiaza biliară, alcoolul, proceduri
chirurgicale la nivelul căilor biliare sau pan
creasului, dislipidemiile, hipercalcemiile, etc.)
și ținând cont de criteriile de probabilitate Na
ranjo am putut presupune cu mare probabi
litate că etiologia a fost de cauza medicamen
toasă. Scorul de probabilitate a fost cuprins
între 5 și 8.
Trebuie urmărite câteva criterii recoman
date de WHO – UMC:
a. relația temporală dintre utilizarea medi
camentului în cauză și apariția simptomelor;
b. relația temporală dintre renunțarea utili
zării medicamentului și dispariția simptome
lor;
c. reapariția simptomelor odată cu reintro
ducerea medicamentului.
d. scăderea intensității simptomelor cu re
ducerea dozelor;

Discuții
În 1981, chilianul C. A. Naranjo a publicat
rezultatele unei cercetări efectuate indepen
dent cu medici și farmaciști, referitor la 63 de
efecte adverse ale medicamentelor (1, 2). El a
definit zece criterii (a căror prezență/absență a
fost notată cu cifre), pe baza cărora a stabilit
patru posibilități ca un anumit efect să fie ur
marea administrării unui medicament, și a
nume: sigur (scor 9 sau mai mare), probabil (5–
8), posibil (1–4) și îndoielnic (0 sau mai
puțin). Cu cât scorul este mai mare, cu atât
mai mare este probabilitatea ca efectul să fie
consecința folosirii medicamentului. Pentru
calcularea scorului, se poate accesa pe inter
net Naranjo Scale online calculator care afi
șează imediat rezultatul, după completarea lis
tei cu cele zece criterii. Inițial, scorul Naranjo
a fost destinat folosirii în spitale și nu este
validat pentru asistența primară (încă). Scorul
este din ce în ce mai mult întrebuințat de
diferite organizații și de redacțiile revistelor
medicale, pentru a verifica acuratețea celor
afirmate în articolele primite spre publicare.
Indiferent de mijloacele de care dispunem
cum putem fi siguri de faptul că patologia
survenită este provocată de un anumit me
dicament? Modalitatea de identificare a reac
țiilor adverse este dificilă. În astfel de situații
complexe, anumite aplicații digitale pot fi de
ajutor, acestea putând fi programate să aver
tizeze atunci când se produce sau există o
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luarea probabilității unui eveniment advers (7,
812). Aproape toate aceste metode utilizează
variabilele critice de cauzalitate identificate de
Sir Austin Bradford Hill în 1965 (13). Cel mai
larg acceptat (tabelul 2) dintre aceste ins
trumente este algoritmul Naranjo (10).
Monitorizarea automată a evenimentelor
adverse poate căuta cuvinte cheie sau fraze în
întreaga înregistrare medicală a pacientului
pentru a identifica medicația administrată, re
zultatele de laborator sau codurile unor pro
bleme iatrogene care pot indica faptul că un

anumită reacție adversă potențial provocată de
medicament (3, 4).
Totuși în ciuda progreselor tehnice există și
metode empirice care permit o evaluare co
rectă a probabilității ca un eveniment advers
să aibă loc. O analiză mai formală și logică
poate ajuta la distingerea evenimentelor care
pot fi atribuite unui medicament de la cele a
sociate cu bolile subiacente sau cu alți factori
(7). Mai mulți anchetatori, inclusiv cercetători
de la FDA, au dezvoltat astfel de proceduri
logice de evaluare sau algoritmi, pentru eva

Tabelul 2. Algoritmul Naranjo. Criteriile Naranjo clasifică probabilitatea ca apariția unei patologii iatrogene să
fie legată de terapia medicamentoasă; aceste criterii se bazează pe o listă de întrebări care evaluează anumiți
parametri cum ar fi: asocierea temporală a administrării medicamentului și apariția evenimentului, cauzele
alternative ale evenimentului, dozele de medicament, relația dozarăspuns și experiența anterioară a pacientului cu
același medicament. Implicarea medicamentului în apariția unui anumit eveniment advers este atribuit unei
categorii de probabilitate din scorul total după cum urmează: foarte probabil dacă scorul total este de 9 sau mai
mare, probabil pentru un scor de 58, posibil pentru 14 și îndoielnic dacă scorul este 0. Criteriile Naranjo nu țin
cont de interacțiunile medicamentmedicament. Medicamentele sunt evaluate individual pentru cauzalitate, iar
punctele sunt deduse dacă un alt factor poate avea ca rezultat evenimentul advers, slăbind astfel asocierea cauzală.
Modificat după: Naranjo CA et al (2).
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pacient a fost deja tratat pentru o reacție ad
versă a unui medicament. Această metodă de
detectare descoperă semnificativ mai multe e
venimente adverse, inclusiv erorile de medi
cație, decât metodele empirice sau rapoartele
de incidente (5, 6).
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Concluzii
Oricare dintre medicamentele utilizate pot
determina efecte adverse mai mult/mai puțin
evidente. Standardizarea practicii medicale
este un instrument prin care elementul aleator
este minimizat în practică. Recunoașterea u
nei reacții adverse a unui medicament este un
moment important în conduita terapeutică a
unui bolnav întrucât îngrijirile ulterioare pot
necesita prescrierea mai multor medicamente
pentru a corecta patologia indusă de medi
cament.
De asemenea, caracterul subiectiv al rezul
tatelor sau al interpretării simptomelor se re
duce semnificativ. La pacienții cu morbidități
asociate poate fi dificil să se deosebească o
reacție adversă de o exacerbare a unei boli e
xistente sau o nouă problemă medicală, dato
rită unei simptomatologii complexe, acestea
fiind marile încercări pentru clinicieni. Atunci
când se suspectează o reacție la medicament,
clinicianul ar trebui să investigheze dacă me
dicamentul respectiv este cunoscut că pro
voacă o astfel de reacție, să excludă alte po
sibile cauze alternative și să stabilească o le
gătură temporală între debutul reacției și
administrarea medicamentului. Atunci când
metodele empirice nu reușesc sau produc re
zultate de cauzalitate neclare, utilizarea unui
instrument de evaluare a probabilității, cum ar
fi scara de probabilitate Naranjo, va produce
deseori rezultate mult mai clare.
Din acest motiv o practică clinică corectă
trebuie să respecte următoarea idee: ori de
câte ori un pacient simte ceea ce pare a fi o
exacerbare a unei afecțiuni existente sau când
un pacient dezvoltă ceea ce pare a fi o nouă
problemă medicală în timp ce este tratat pen
tru altceva, trebuie luată în considerare posi
bilitatea unui efect advers al unui medicament
și trebuie adăugat la lista diagnosticelor dife
rențiale care trebuie eliminate. Poate fi drogul
cel vinovat!
De aceea, pentru a afirma cu mare proba
bilitate etiologia medicamentului în apariția
simptomelor se impune prezența unui scor de
probabilitate cuprins între 5 și 8. Scorul de ≥9
conferă scorului Naranjo calitatea de instru
ment de stabilire cu certitudine a etiologiei.
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