REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Interacțiunile medicamentoase
farmacocinetice ale nebivololului
cu duloxetina și paroxetina

Doctorand
Prenume Nume
Doctorand Corina-Elena
Briciu
Conducătordededoctorat
doctorat
Prof.dr.
Prenume
Conducător
Prof.
dr. Laurian
VlaseNume

Cluj-Napoca, 2015

CUPRINS
INTRODUCERE
STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
1. Interacțiuni medicamentoase – considerații generale
1.1. Interacțiuni medicamentoase farmacodinamice
1.2. Interacțiuni medicamentoase farmacocinetice

2. Interacțiuni ale medicamentelor cardiovasculare
2.1. Interacțiuni ale medicamentelor antihipertensive
2.2. Interacțiuni ale medicamentelor antianginoase
2.3. Interacțiuni ale medicamentelor hipolipemiante
2.4. Interacțiuni ale medicamentelor antiaritmice
2.5. Interacțiuni ale glicozidelor cardiotonice
2.6. Interacțiuni ale medicamentelor antiagregante plachetare
2.7. Interacțiuni ale medicamentelor anticoagulante orale

3. Nebivololul în terapia cardiovasculară
3.1. Proprietăți farmacologice
3.2. Proprietăți farmacocinetice
3.3. Indicații terapeutice
3.4. Reacții adverse
3.5. Interacțiuni farmacocinetice

4. Evidențierea interacțiunilor farmacocinetice prin analiză
farmacocinetică noncompartimentală și analiză statistică
CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
1. Ipoteza de lucru/obiective
2. Metodologie generală
3. Studiul 1 – Interacțiunile potențiale ale medicației cardiovasculare
identificate în farmacia comunitară
3.1. Introducere
3.2. Ipoteza de lucru/obiective
3.3. Material şi metodă
3.4. Rezultate
3.5. Discuţii
3.6. Concluzii

4. Studiul 2 – Studiul interacțiunii medicamentoase farmacocinetice
dintre nebivolol și duloxetină
4.1. Introducere
4.2. Ipoteza de lucru/obiective
4.3. Material şi metodă

15

19
19
20
25
25
27
27
28
29
29
30
31
31
32
33
35
36
37

43
45
49
49
49
50
51
57
66
67
67
68
68

2

4.4. Rezultate
4.5. Discuţii
4.6. Concluzii

5. Studiul 3 – Studiul interacțiunii medicamentoase farmacocinetice
dintre nebivolol și paroxetină
5.1. Introducere
5.2. Ipoteza de lucru/obiective
5.3. Material şi metodă
5.4. Rezultate
5.5. Discuţii
5.6. Concluzii

6. Studiul 4 – Diferențe interfenotip privind biodisponibilitatea și
metabolizarea nebivololului după administrarea unei doze unice la
voluntari sănătoși
6.1. Introducere
6.2. Ipoteza de lucru/obiective
6.3. Material şi metodă
6.4. Rezultate
6.5. Discuţii
6.6. Concluzii

7. Concluzii generale
8. Originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei
REFERINŢE

70
83
90
91
91
92
92
94
107
116
117
117
118
118
119
125
130
131
133

135

CUVINTE CHEIE: interacțiuni medicamentoase, medicația cardiovasculară, farmacie
comunitară, medicamente utilizate la recomandarea medicului, automedicație,
nebivolol, duloxetina, paroxetina, farmacocinetică, tensiunea arterială, frecvența
cardiacă, diferențe interfenotip, metabolizatori rapizi, metabolizatori lenți.

INTRODUCERE
De cele mai multe ori, medicația cardiovasculară este inclusă în topul celor mai
prevalente interacțiuni potențiale sau reale identificate. În acest context, cunoașterea
celor mai importante interacțiuni care implică medicația cardiovasculară, respectiv
mecanismul de acțiune care stă la baza acestora, potențialele consecințe clinice,
precum și managementul lor, este necesară pentru orice profesionist din domeniul
sănătății.
Scopul acestei lucrări a fost acela de a sublinia potențialul crescut de interacțiuni
medicamentoase asociat medicației cardiovasculare și cel mai important, acela de a
contribui la profilul de siguranță al unuia dintre medicamentele cardiovasculare
frecvent întâlnite în practica medicală, nebivololul, prin investigarea interacțiunilor
farmacocinetice potențiale dintre acest beta-blocant și două medicamente
antidepresive, duloxetina și paroxetina. De asemenea, cercetarea a evaluat și impactul
exercitat de fenotip asupra biodisponibilității și metabolizării nebivololului.
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CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Metodologie generală
Primul studiu (studiul 1) a evaluat interacțiunile medicamentoase potențiale ale
medicamentelor cardiovasculare, identificate într-o farmacie comunitară.
Studiul
observațional, retrospectiv s-a desfășurat pe parcursul a 3 luni, într-o farmacie din
Cluj-Napoca. Colectarea datelor a avut loc în cadrul unui interviu între farmacist și
pacient, iar înregistrarea acestora a presupus utilizarea unui formular de raportare a
datelor, care a inclus informații generale despre pacienți, respectiv informații legate de
medicația utilizată, atât la recomandarea medicului, cât și în automedicație.
Identificarea și evaluarea interacțiunilor potențiale s-a realizat cu ajutorul modulului
Micromedex®. Programul STATA10 (StataCorp, College Station, Texas) a fost utilizat
pentru interpretarea statistică a datelor.
Următoarele două studii (studiul 2 și studiul 3), care au investigat efectele
duloxetinei, respectiv paroxetinei asupra farmacocineticii nebivololului și
metabolitului său activ (4-OH-nebivolol) au avut o metodologie comună. Elementele
care definesc metodologia acestor studii includ următoarele:
A. Subiecți
Criterii specifice de includere a subiecților: subiecți de ambele sexe, sănătoși, de rasă
caucaziană, cu vârsta cuprinsă între 18 – 55 ani, greutate corporală normală (IMC 1925) și nefumători. Starea de sănătate a acestora a fost evaluată pe baza unui istoric
medical amănunțit, examinare fizică generală, electrocardiogramă (EKG), semne vitale
și teste de laborator.
Criterii specifice de excludere a subiecților: orice rezultat anormal în cadrul consultului
medical sau a testelor de laborator (ex: hipotensiune arterială severă (tensiune
arterială mai mică de 90/60 mmHg), frecvenţa cardiacă de repaus mai mică de 60
bătăi/minut, serologie pozitivă), istoric medical semnificativ care poate duce la
alterarea răspunsului la medicamente, antecedente alergice, regim de viață
incompatibil cu studiul, utilizarea oricărei medicații cu 14 zile înainte de administrarea
medicamentului studiat și refuzul de a respecta cerințele impuse de studiu.
Protocolul clinic şi analitic al studiului a fost aprobat de către Comisia de Etică a
Cercetării Științifice din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca. Toți subiecții și-au dat consimțământul informat înainte de inițierea
studiului.
B. Design-ul studiului: studiu deschis, prospectiv, nerandomizat, secvențial
Pe parcursul studiului s-au prelevat probe de sânge după următorul orar: înainte de
administrarea medicamentelor și la 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48 ore
după administrarea acestora.
Totodată, s-au realizat și măsurători ale parametrilor cardiovasculari (tensiunea
arterială sistolică (TAS), tensiunea arterială diastolică (TAD) și frecvența cardiacă
(FC)). Acestea au fost efectuate după următorul orar: înainte de administrarea
medicamentelor de investigat, respectiv la 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
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24, 36 și 48 ore după administrarea lor. Măsurătorile s-au făcut în repaus, respectiv în
clinostatism, cu ajutorul unui tensiometru semi-automat (BP A50, MicroLife, Elveția).
Pentru fiecare timp de măsurare s-au realizat 2 determinări consecutive, la interval de
3 minute, iar media acestora a fost ulterior analizată. De asemenea, măsurătorile s-au
efectuat la același braț și de către același investigator.
C. Analiza interfenotip
Analiza interfenotip a permis identificarea metabolizatorilor lenți (ML) și rapizi (MR)
pe baza raportului ariilor de sub curbă și este prezentată în detaliu în studiul 4.
D. Studiul bioanalitic
Pentru determinarea concentrațiilor plasmatice ale nebivololului și metabolitului său
hidroxilat (4-OH-nebivolol) s-a utilizat cromatografia de lichide de înaltă performanță
(HPLC) cuplată cu spectrometria de masă (MS).
E. Studiul farmacocinetic
Pentru analiza farmacocinetică au fost calculaţi următorii parametri farmacocinetici:
concentraţia plasmatică maximă (Cmax), timpul de atingere a concentrației plasmatice
maxime (Tmax), aria de sub curbă observată (ASCobs), aria de sub curbă totală
(ASCtot), procentul de arie de sub curbă extrapolată (ASC_% Extrap), constanta de
viteză a eliminării (kel), timpul de înjumătăţire (t1/2), timpul mediu de rezidenţă
(TMR), clearance-ul (Cl), volumul de distribuţie (Vd). Analiza farmacocinetică a fost
realizată cu ajutorul programului Phoenix 6.3 (Pharsight, SUA).
F. Testul de bioechivalență
A fost aplicat testul de bioechivalență pentru nebivolol administrat singur în față de
nebivolol administrat în combinație cu inhibitorul enzimatic. Parametrii
farmacocinetici pentru care s-a realizat acest test au fost: Cmax, Tmax, ASCobs, ASCtot.
Pentru parametrii Cmax, ASCobs și ASCtot s-a utilizat testul Schuirmann (90% interval
de încredere a raportului valorilor medii logaritmate (Test/Referință)), iar pentru
Tmax, testul Friedman (test non-parametric). Bioechivalența a fost stabilită dacă
intervalul de încredere 90% a raportului valorilor medii logaritmate ale parametrilor
Cmax, ASCobs și ASCtot a fost în intervalul 0.8-1.25, iar diferența valorilor medii
logaritmate ale Tmax a fost nesemnificativă. Testul de bioechivalență a fost efectuat cu
ajutorul programului Phoenix 6.3 (Pharsight, SUA).
G. Studiul farmacodinamic
Studiul farmacodinamic a fost realizat pe baza măsurătorilor parametrilor
cardiovasculari, respectiv tensiunea arterială (TA) și frecvența cardiacă (FC). Efectul
nebivololului asupra acestor parametri măsurați în repaus, la fiecare timp prestabilit, a
fost calculat ca și diferența procentuală față de valoarea de referință (înainte de
administrarea nebivololului, T=0). Această analiză a fost realizată pentru ambele
perioade (Test vs Referință), iar evaluarea parametrilor a inclus reprezentarea grafică
a acestora și analiza statistică care a comparat modificarea lor în absența/prezența
interacțiunii medicamentoase.
H. Analiza statistică
Pentru a decela dacă diferențele dintre parametrii farmacocinetici ai nebivololului și 4OH-nebivololului, calculați în Perioada Referință și Test sunt semnificative, a fost
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aplicat testul ANOVA (analiza de varianță) cu 2 surse de variație (subiect, tratament).
Aceeași metodă de analiză statistică a fost utilizată și pentru compararea valorilor
parametrilor cardiovasculari (TA și FC) corespunzătoare celor două perioade de
studiu. Analiza statistică a fost efectuată cu ajutorul programului Phoenix 6.3
(Pharsight, SUA).
Ultimul studiu (studiul 4), distribuția fenotipică a subiecților a fost stabilită pe baza
raportului R_ASCtot = ASCtot nebivolol/ASCtot 4-OH-nebivolol, respectiv cu ajutorul
analizei statistice (testul Shapiro-Wilk, analiza quartilelor - SPSS 21.0 (SPSS Inc., USA)).
Diferențele interfenotip în ceea ce privește biodiponibilitatea și metabolizarea
nebivololului au fost evidențiate pe baza parametrilor farmacocinetici ai betablocantului și metabolitului său activ și cu ajutorul analizei statistice interfenotip
(testul ANOVA).

Studiu 1. Interacțiunile potențiale ale medicației cardiovasculare
identificate în farmacia comunitară
Obiective
Studiul a urmărit evaluarea prevalenței și naturii interacțiunilor care implică medicația
cardiovasculară, respectiv identificarea factorilor care duc la apariția acestora.
Material și metodă
Au fost incluși în studiu pacienți adulți (vârsta >18 ani) cu afecțiuni cardiovasculare,
care urmau un tratament cu minim 2 produse, dintre care cel puțin unul aparținea
medicației cardiovasculare și care utilizau de cel puțin o lună același regim de
tratament. Totodată, au fost excluși din studiu pacienții care au refuzat sau nu au putut
să ofere informațiile necesare despre medicația utilizată.
Studiul observațional, retrospectiv s-a desfășurat pe parcursul a 3 luni (ianuariemartie 2013) într-o farmacie comunitară din Cluj-Napoca. În cadrul unui interviu
realizat de farmacist, au fost colectate atât date demografice (vârstă, sex, ocupație) și
clinice ale pacienților (diagnostice), cât și informații despre istoricul medicamentos al
acestora din ultima lună, incluzând produsele (medicamente și suplimente)
administrate la recomandarea medicului, respectiv cele utilizate în automedicație.
Modulul Micromedex® (Thomson Reuters Healthcare Inc., Greenwood Village,
Colorado, SUA) a fost utilizat pentru identificarea și clasificarea interacțiunilor
potențiale în funcție de severitate, grad de documentare, debutul acțiunii și
mecanismul de acțiune implicat în apariția acestora. Regresia logistică univariată a fost
utilizată pentru identificarea factorilor predictivi ai interacțiunilor medicamentoase
potențiale. Variabila dependentă a fost expunerea la o potențială interacțiune
medicamentoasă, în timp ce caracteristicile pacienților și ale medicației administrate
au fost considerate variabile independente. O valoarea a lui p <0.05 a fost interpretată
ca fiind semnificativă statistic. Datele au fost analizate cu ajutorul programului STATA
10.0 (College Station, Texas, SUA).
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Rezultate
Studiul a inclus 232 de pacienți cu o medie de vârstă de aproximativ 66 ani,
majoritatea (61.21 %) fiind de sex feminin. 89.22 % dintre pacienți urmau tratament
pentru hipertensiune arterială, aceasta fiind cea mai prevalentă patologie
cardiovasculară. 84.48 % din pacienții incluși în studiu au utilizat cel puțin 6 produse
(medicamente și suplimente), la recomandarea medicului și/sau din proprie inițiativă,
în automedicație. Din totalitatea produselor utilizate (2159), 65.72 % au fost luate la
recomandare și 34.28 % în automedicație. Totodată, 93.53 % dintre pacienți au utilizat
cel puțin 2 medicamente cardiovasculare. Beta-blocantele, inhibitorii enzimei de
conversie ai angiotensinei (IECA) și diureticele tiazidice/tiazid-like au fost clasele de
medicamente cardiovasculare cel mai frecvent utilizate de către pacienții incluși în
studiu. În automedicație s-a raportat cel mai frecvent administrarea de metamizolul,
AINS, paracetamol și suplimente pe bază de sunătoare.
Prevalența interacțiunilor potențiale ale medicației cardiovasculare a fost de 93.96 %
și au fost identificate în medie 4.46 interacțiuni/pacient. Cel mai frecvent implicate în
interacțiunile potențiale identificate au fost beta-blocantele (26.18 %). Majoritatea au
fost caracterizate de modulul Micromedex® ca având o severitate moderată (79.16
%), un debut lent al acțiunii (47.74 %) și o documentare excelentă (67.15 %). Din
punctul de vedere al mecanismului de acțiune care stă la baza apariției interacțiunilor,
au predominat interacțiunile farmacodinamice (69.20 %). Mecanismul farmacocinetic
a fost implicat în 18.07 % din interacțiunile identificate, cel mai frecvent acestea fiind
atribuite inducției sau inhibiției enzimatice. Potrivit analizei statistice, vârsta ≥65 de
ani, polimedicația și numărul de medicamente cardiovasculare utilizate au fost factori
predictivi pentru apariția interacțiunilor medicamentoase. Cele mai prevalente
interacțiuni potențiale ale medicației cardiovasculare au inclus următoarele
combinații: medicația antihipertensivă și AINS, IECA și diuretice tiazidice/de ansă,
beta-blocante și BCC, produse pe bază de sunătoare și beta-blocante, metamizol și
aspirină (75-100 mg/zi), beta-blocante și ADO/insulină.
Concluzii
Studiul a evidențiat o prevalență mare a interacțiunilor potențiale ale medicației
cardiovasculare, iar majoritatea interacțiunilor identificate au inclus clasa betablocantelor. Metamizolul, AINS și suplimentele pe bază de sunătoare utilizate în
automedicație au fost incluse în topul celor mai prevalente combinații care pot duce la
apariția unor interacțiuni medicamentoase. Alături de ceilalți profesioniști din
domeniul sănătății, farmacistul poate contribui la identificarea și gestionarea
interacțiunilor medicației cardiovasculare.

Studiu 2. Studiul interacțiunii medicamentoase farmacocinetice dintre
nebivolol și duloxetină
Obiective
Studiul a fost realizat cu scopul de a investiga existența unei interacțiuni
farmacocinetice potențiale, la nivel metabolic, între nebivolol și duloxetină. Obiectivele
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specifice ale cercetării au inclus evaluarea efectului duloxetinei (inhibitor moderat al
CYP2D6) asupra farmacocineticii nebivololului (substrat al CYP2D6) și punerea în
evidență a potențialelor consecințe clinice asociate acestei interacțiuni
medicamentoase.
Material și metodă
Studiul clinic deschis, nerandomizat, secvențial a inclus 23 de voluntari sănătoși și a
fost alcătuit din 2 perioade: Perioada 1 (Referință) în care s-a administrat o doză unică
de 5 mg nebivolol și Perioada 2 (Test), în care s-au administrat 5 mg nebivolol și 30 mg
duloxetină, după un pretratament cu duloxetină 30-60 mg/zi (4 zile). Fenotiparea a
fost utilizată pentru identificarea și ulterior excluderea metabolizatorilor lenți din
rezultatele finale ale cercetării. În cele două perioade de studiu au fost prelevate probe
de sânge și s-au realizat măsurători ale tensiunii arteriale și frecvenței cardiace, în
repaus, după un program prestabilit. Analiza farmacocinetică noncompartimentală a
fost utilizată pentru determinarea parametrilor farmacocinetici ai nebivololului și
metabolitului său activ hidroxilat (4-OH-nebivolol). A fost aplicat testul de
bioechivalență pentru nebivolol administrat în combinație cu duloxetina (Test) față de
nebivolol administrat singur (Referință). Pentru a decela dacă diferențele dintre
parametrii farmacocinetici ai nebivololului și metabolitului său activ, respectiv dintre
parametrii cardiovasculari corespunzători celor 2 perioade ale studiului, sunt
semnificative din punct de vedere statistic, a fost aplicat testul ANOVA.
Rezultate
Din cei 23 de subiecți incluși în studiu, 22 au fost identificați ca metabolizatori rapizi
(MR) și 1 subiect a fost considerat metabolizator lent (ML), acesta din urmă fiind
exclus din rezultatele finale.
În perioada Test, după asocierea nebivololului cu duloxetina s-a observat creșterea
concentrațiilor plasmatice ale beta-blocantului și metabolitului său activ în comparație
cu perioada de Referință când nebivololul a fost administrat singur. În cazul
metabolizatorilor rapizi (MR), duloxetina administrată în doze multiple a determinat
creșterea Cmax a nebivololului (1.64±0.99 vs 1.76±0.79 ng/ml) și 4-OH-nebivololului
(0.59 ±0.21 vs 0.82±0.30 ng/ml). De asemenea, s-a evidențiat creșterea ASCobs și
ASCtot în perioada Test, atât în cazul compusului părinte (ASCobs: 7.19±7.11 vs
9.03±9.48 h*ng/ml; ASCtot: 8.42±7.70 vs 10.89±10.72 h*ng/ml), cât și în ceea ce
privește metabolitul activ hidroxilat (ASCobs: 8.05±7.12 vs 10.68±7.65 h*ng/ml;
ASCtot: 12.23±10.88 vs 17.52±11.92 h*ng/ml). Pentru ambii compuși, duloxetina a dus
la creșterea t1/2 și reducerea kel. O parte din parametrii farmacocinetici ai
nebivololului (ASCobs, ASCtot, Cl), respectiv 4-OH-nebivololului (Cmax, ASCobs,
ASCtot, kel, t1/2, TMR, Cl) au prezentat diferențe semnificative statistic între cele două
perioade de tratament. Totodată, s-a dovedit lipsa bioechivalenței pentru nebivolol și
metabolitului său hidroxilat după compararea parametrilor farmacocinetici între cele
două perioade de studiu, respectiv înainte și după administrarea duloxetinei. Efectul
de reducere a TA și FC exercitat de nebivolol a prezentat o potență similară înainte și
după administrarea inhibitorului enzimatic. Conform analizei de varianță, nu au existat
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diferențe semnificative statistic între parametrii cardiovasculari înregistrați în cele
două perioade de studiu.
Concluzii
Duloxetina administrată în doze multiple a influențat farmacocinetica nebivololului
administrat în doză unică la voluntari sănătoși. Asocierea nebivololului cu duloxetina a
condus la o expunere de 1.29 ori mai mare la nebivolol și 1.43 ori mai mare la 4-OHnebivolol. Cu toate că rezultatele obținute au dovedit existența unei interacțiuni
farmacocinetice la nivel metabolic între nebivolol și duloxetină, aceasta nu a prezentat
consecințe clinice, dar trebuie subliniat faptul că sunt necesare studii adiționale pentru
stabilirea cu exactitate a relevanței clinice corespunzătoare acestei interacțiuni.

Studiu 3. Studiul interacțiunii medicamentoase farmacocinetice dintre
nebivolol și paroxetină
Obiective
Obiectivul principal al studiului a constat în punerea în evidență a unei potențiale
interacțiuni farmacocinetice între nebivolol (substrat al CYP2D6) și paroxetină
(inhibitor potent al CYP2D6). De asemenea, s-a urmărit și evaluarea relevanței clinice a
acestei interacțiuni.
Material și metodă
23 de voluntari sănătoși au fost incluși în acest studiu clinic deschis, nerandomizat,
secvențial și alcătuit din 2 perioade. În perioada 1 (Referință), voluntarii au primit o
doză unică de 5 mg nebivolol, iar in perioada 2 (Test) au primit doza unică de 5 mg
nebivolol și 20 mg paroxetină, după un pretratament cu paroxetină 20-40 mg/zi timp
de 6 zile. Fenotiparea a fost realizată cu scopul de a identifica și ulterior exclude
metabolizatorii lenți din rezultatele finale ale cercetării. Analiza farmacocinetică
noncompartimentală a fost utilizată pentru determinarea parametrilor farmacocinetici
ai nebivololului și metabolitului său activ hidroxilat. Parametrii cardiovasculari
(tensiunea arterială și frecvența cardiacă) au fost măsurați în repaus, după
administrarea de nebivolol. A fost aplicat testul de bioechivalență pentru a compara
parametrii farmacocinetici ai nebivololului și metabolitului său (nebivolol+paroxetina
vs nebivolol administrat singur). Analiza de varianță (ANOVA) a fost utilizată pentru
decelarea unor eventuale diferențe semnificative statistic între parametrii
farmacocinetici și cardiovasculari corespunzători celor două perioade ale studiului
clinic.
Rezultate
Din cei 23 de subiecți incluși în studiu, 1 subiect a fost identificat ca metabolizator lent,
fiind exclus din rezultatele finale ale studiului.
Asocierea nebivololului cu paroxetina a determinat creșterea concentrațiilor
plasmatice ale beta-blocantului și metabolitului său activ (4-OH-nebivolol).
Pretratamentul cu paroxetină a dus la creșterea Cmax a nebivololului netransformat
(1.64±0.99 vs 4.18±1.68 ng/ml) si a 4-OH-nebivololului (0.59±0.21 vs 0.79±0.25
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ng/ml). Tmax a fost de 1.32±0.87 h și 3.14±1.79 h pentru compusul părinte si
metabolitul său activ după administrarea de nebivolol singur și 3.95±1.80 h, respectiv
7.20±8.01 h după asocierea paroxetinei. De asemenea, ASC a crescut semnificativ după
asocierea cu inhibitorul enzimatic, atât în cazul nebivololului (ASCobs: 7.19±7.11 vs
81.45±45.30 h*ng/ml; ASCtot: 8.42±7.70 vs 101.32±62.69 h*ng/ml), cât și ceea ce
privește metabolitul său activ (ASCobs: 8.05±7.12 vs 24.18±7.41 h*ng/ml; ASCtot:
12.23±10.88 vs 76.66±90.52 h*ng/ml). Analiza statistică a demonstrat existența unor
diferențe semnificative statistic între cele două perioade ale studiului pentru toți
parametrii farmacocinetici determinați, atât în cazul nebivololului, cât și a
metabolitului său activ. Totodată, s-a dovedit lipsa bioechivalenței pentru nebivolol și
metabolitului său hidroxilat după compararea parametrilor farmacocinetici înainte și
după administrarea paroxetinei. Indiferent de coadministrarea paroxetinei, nebivololul
a influențat în mod similar TA și FC, iar conform analizei statistice, nu au existat
diferențe semnificative statistic între parametrii cardiovasculari înregistrați în cele
două perioade de studiu.
Concluzii
Studiul prezent a dovedit existența unei interacțiuni farmacocinetice între nebivolol și
paroxetină. Paroxetina administrată în doze multiple a influențat semnificativ
farmacocinetica nebivololului și metabolitului său activ hidroxilat. Astfel,
pretratamentul cu acest inhibitor enzimatic al CYP2D6, s-a înregistrat o expunere de
aproximativ 12 ori mai mare la nebivolol și de 6 ori mai mare pentru metabolitul său
activ. Cu toate că interacțiunea farmacocinetică a fost dovedită, studiul farmacodinamic
nu a evidențiat existența unor consecințe clinice în urma asocierii celor două
medicamente. Sunt necesare investigații adiționale pentru stabilirea relevanței clinice
a acestei interacțiuni medicamentoase.

Studiu 4. Diferențe interfenotip privind biodiponibilitatea și
metabolizarea nebivololului după administrarea unei doze unice la
voluntari sănătoși
Obiective
Luând în considerare faptul că nebivololul este metabolizat extensiv la nivelul
izoenzimei CYP2D6, studiul de față și-a propus stabilirea statusului metabolizator
(fenotipului) pentru subiecții incluși în studiu și punerea în evidență a potențialelor
diferențelor interfenotip în ceea ce privește biodisponibilitatea și metabolizarea
nebivololului.
Material și metodă
Studiul clinic deschis, nerandomizat a inclus 43 de subiecți sănătoși care au primit o
doză unică de 5 mg nebivolol. Analiza farmacocinetică noncompartimentală a fost
utilizată pentru determinarea parametrilor farmacocinetici ai nebivololului și
metabolituluisău activ. Distribuția fenotipică a fost stabilită pe baza raportului ariilor
de sub curbă compus părinte/metabolit (R_ASCtot = ASCtot nebivolol/ASCtot 4-OH-
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nebivolol) și cu ajutorul analizei statistice. Parametrii farmacocinetici ai betablocantului și metabolitului său au fost utilizați pentru analiza comparativă
interfenotip privind biodisponibilitatea și metabolizarea nebivololului.
Rezultate
Valorile R_ASCtot nu s-au caracterizat printr-o distribuție normală. S-a pus în evidență
existența a două grupuri fenotipice în cadrul celor 43 de subiecți incluși în studiu,
respectiv metabolizatori lenți (ML) (3 subiecți) și metabolizatori rapizi (MR) (40 de
subiecți). Biodisponibilitatea nebivololului a fost semnificativ mai mare în grupul ML.
Concluzii
Diferențierea celor 40 de MR de cei 3 ML s-a realizat pe baza proprietăților
farmacocinetice ale nebivololului și metabolitului său activ. Studiul a demonstrat că
polimorfismul CYP2D6 influențează semnificativ farmacocinetica nebivololului,
respectiv a subliniat faptul că există diferențe interfenotip privind biodisponibilitatea
și metabolizarea acestui beta-blocant.

CONCLUZII GENERALE
Primul studiu a evidențiat o prevalență mare (93.96 %) a interacțiunile potențiale ale
medicației cardiovasculare în cadrul unei farmacii comunitare, iar factori precum
vârsta ≥ 65 ani, polimedicația și administrarea a cel puțin două medicamente
cardiovasculare contribuie la creșterea riscului de apariția a acestora. Asocieri
medicamentoase precum agenți antihipertensivi – AINS, IECA – diuretice tiazidice/de
ansă, beta-blocante și BCC au fost identificate ca cele mai prevalente interacțiuni
potențiale ale medicației cardiovasculare. Produse utilizate în automedicație au fost de
asemenea incluse în clasamentul celor mai prevalente interacțiuni ale medicamentelor
cardiovasculare. Rezultatele obținute subliniază importanța unei atitudini proactive a
farmacistului în ceea ce privește identificarea, prevenirea sau managementul
interacțiunilor medicamentoase și promovarea automedicației raționale.
Duloxetina a influențat semnificativ farmacocinetica nebivololului administrat în doză
unică la 22 de subiecți sănătoși (MR), determinând o expunere de 1.29 ori, respectiv
1.43 ori mai mare la nebivolol și 4-OH-nebivolol.
Al treilea studiu a dovedit existența unei interacțiuni farmacocinetice între nebivolol și
paroxetină. În urma asocierii cu paroxetina, s-a înregistrat o expunere de 12 ori mai
mare la nebivolol, respectiv de aproximativ 6 ori mai mare la metabolitul său activ în
cazul MR.
Cu toate că s-a demonstrat existența unei interacțiuni farmacocinetice între nebivolol
și duloxetină, respectiv nebivolol și paroxetină, acestea nu au influențat efectul
exercitat de nebivolol asupra tensiunii arteriale și frecvenței cardiace, punând sub
semnul întrebării existența unei relevanțe clinice. Este necesară efectuarea unor studii
adiționale pentru clarificarea semnificației clinice a celor două interacțiuni
farmacocinetice, iar până la obținerea unor date noi, se recomandă precauție la
asocierea nebivololului cu duloxetina sau paroxetina în practica medicală.
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Într-un grup alcătuit din 43 de subiecți sănătoși s-a reușit identificarea distribuției
fenotipice pe baza parametrilor farmacocinetici ai nebivololului și metabolitului său
activ. Studiul realizat a dovedit că există diferențe interfenotip privind
biodisponibilitatea și metabolizarea nebivololului. Biodisponibilitatea nebivololului a
fost semnificativ mai mare în grupul ML față de MR, dar semnificația clinică a acestui
rezultat necesită studii adiționale.

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Două caracteristici importante ale primului studiu trebuie să fie subliniate: acesta a
avut un caracter mai specific prin investigarea interacțiunilor potențiale asociate unei
anumite medicații (medicamentele cardiovasculare) și de asemenea, analizarea
interacțiunilor a ținut cont nu doar de produsele utilizate la recomandarea medicului,
ci și de cele administrate în automedicație.
Pentru prima dată în literatură, s-a dovedit existența unei interacțiuni farmacocinetice
între nebivolol și duloxetină, respectiv paroxetină. Trebuie totodată remarcat că
paroxetina a avut cel mai mare impact asupra farmacocineticii nebivololului dintre toți
inhibitorii CYP2D6 studiați până în prezent. Având în vedere că până în momentul
realizării acestor studii clinice, informațiile privind interacțiunile farmacocinetice ale
nebivololului erau puține în comparație cu celelalte beta-blocante, se poate considera
că rezultatele prezentate în lucrarea de față au contribuit semnificativ la profilul de
siguranță al nebivololului.
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INTRODUCTION
Frequently, the most prevalent potential or real drug-drug interactions include a
cardiovascular drug. For this reason, it is imperative that every health care provider
acquires knowledge about the most important drug interactions involving
cardiovascular medication, including their mechanism of action, potential clinical
consequences and management.
The purpose of this thesis was to emphasize the increased drug interaction potential
associated with cardiovascular drugs. Most importantly, the present research will
complete the safety profile of nebivolol, a frequently prescribed cardiovascular drug,
by investigating two potential pharmacokinetic drug interactions that involve this
beta-blocker and two antidepressants, duloxetine and paroxetine. Also, this work
provided a useful insight regarding the influence of the phenotypic metabolizer status
upon nebivolol bioavailability and metabolism.
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PERSONAL CONTRIBUTIONS
General methodology
The first study (study 1) evaluated the potential drug interactions involving
cardiovascular drugs in a community pharmacy. This observational, retrospective
study took place over a 3-month period in a community pharmacy from Cluj-Napoca.
Data was collected through patient interview by using a data collection form which
included general patient information and drug details, whether physician-prescribed
medication or self-medication. Potential cardiovascular drug interactions were
identified and assessed using Micromedex® software. STATA10 software (StatCorp,
College Station, Texas) was used for statistical interpretation of data.
The next two studies (study 2 and study 3), which investigated the effects of
duloxetine and paroxetine on the pharmacokinetics of nebivolol and its active
metabolite (4-OH-nebivolol) had a common methodology. More precisely, the elements
defining the methodology of these studies include the following:
A. Subjects
Inclusion criteria: healthy, non-smoking, Caucasian males or females aged between 18
and 55 years and with a normal body mass index (BMI ranged between 19 and 25
kg/m2); subjects were judged to be healthy based on medical history, physical
examination, electrocardiogram (ECG), vital signs and clinical laboratory tests.
Exclusion criteria: any clinically relevant abnormality identified during physical
examination or clinical laboratory tests (e.g., severe hypotension (blood pressure
<90/60 mmHg, heart rate < 60 beats/minute, positive serology), a significant medical
history that can alter drug response, a documented history of drug allergy, a lifestyle
incompatible with the study requirements, the use of any medication within 14 days
before the drug administration and the unwillingness to follow the study demands.
The clinical protocol was reviewed and approved by the Ethics Committee of the Iuliu
Hatieganu University of Medicine and Pharmacy. All volunteers gave their written
informed consent prior to any study procedure.
B. Study design: open-label, prospective, non-randomized, sequential clinical study
Blood samples were collected during the study, according to the following schedule:
before and at 0_5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36 and 48 h following drug
administration.
Also, measurements of the cardiovascular parameters (systolic blood pressure (SBP),
diastolic blood pressure (DBP) and heart rate (HR)) were performed during the study
periods as follows: before and at 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36
and 48 h after drug intake. These parameters were recorded at rest, in a supine
position, using a semi-automatic blood pressure monitor (BP A50, MicroLife,
Switzerland). For each time-point mentioned before, two assessments of the blood
pressure (BP) and HR at 3 minutes apart were performed and the mean values were
further included in the final analysis. All measurements were always performed by the
same observer and at the same arm.
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C. Interphenotype analysis
Poor metabolizers (PMs) and extensive metabolizers (EMs) were identified based on the AUC
metabolic ratios. A more detailed interphenotype analysis is included in study 4.

D. Bioanalytical study
The plasma concentrations of nebivolol and its corresponding hydroxylated metabolite
(4-OH-nebivolol) were analyzed by a validated high-throughput liquid
chromatography (HPLC)-mass spectrometry (MS) method.
E. Pharmacokinetic study
The following parameters were determined during the pharmacokinetic analysis:
maximum plasma concentration (Cmax), time to reach Cmax (Tmax), observed area
under the concentration-time curve (AUClast), total area under the concentration-time
curve (AUCinf), percent of the AUC extrapolated (AUC_% Extrap), elimination rate
constant (kel), terminal half-life (t1/2), mean residence time (MRT), plasma clearance
(Cl), volume of distribution (Vd). The pharmacokinetic study was carried out using
Phoenix WinNonlin 6.1 (Pharsight, USA).
F. Bioequivalence test
The bioequivalence test was conducted for nebivolol administered alone versus
nebivolol associated with the enzymatic inhibitor. The comparison was made for the
following pharmacokinetic parameters: Cmax, Tmax, AUClast, AUCinf. The
Schuirmann’s test was used for Cmax, AUClast and AUCinf (the 90% confidence
intervals of the Test/Reference period ratios (log-transformed)) and for Tmax,
significance was tested using the nonparametric Friedman test. The bioequivalence
was inferred if the 90% confidence intervals for the pharmacokinetic parameters of
nebivolol and its metabolite were within the range 0.8–1.25 and if according to the
Friedman test, there is no statistically significant difference between Tmax mean
values (log-transformed). Also, the bioequivalence test was performed by using
Phoenix WinNonlin 6.1 (Pharsight, USA).
G. Pharmacodynamic study
The pharmacodynamic study included the measurements of cardiovascular
parameters, respectively blood pressure (BP) and heart rate (HR). The effect exerted
by nebivolol upon these parameters measured at rest, was calculated as the percentage
change from baseline (before nebivolol intake, T=0). This evaluation included a
graphical and statistical approach which compared the change of each cardiovascular
parameter in the absence/presence of interaction (Test vs Reference).
H. Statistical analysis
Analysis of variance (ANOVA) was used to compare the calculated pharmacokinetic
parameters of nebivolol and its metabolite for the two study periods, using general
linear model procedures, in which there were 2 sources of variation (subject and
treatment). The same method was used for comparing the cardiovascular parameters
(BP and HR) measured during the two periods. Statistical analysis was performed
using Phoenix WinNonlin 6.1 (Pharsight, SUA) software.
In the last study (study 4), the phenotype distribution was investigated based on the
AUC metabolic ratios (R_AUCinf = AUCnebivolol/AUC4-OH-nebivolol) and by using
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statistical methods (the Shapiro-Wilk test, the quartile analysis). SPSS 21.0 (SPSS Inc.,
USA) software was for the statistical analysis. The phenotypic differences regarding
nebivolol bioavailability and metabolism were determined by using the
pharmacokinetic parameters of nebivolol and its metabolite and the ANOVA test.

Study 1 – The assessment of potential drug interactions in community
pharmacy`s patients receiving cardiovascular drugs
Objectives
To evaluate the nature and prevalence of potential drug interactions involving
cardiovascular drugs and to identify predictor factors that may increase the likelihood
of drug interactions.
Material and method
Eligible patients were considered adults (age >18 years) that received 2 or more drugs
and at least one was a cardiovascular drug. Also, they were using the same prescribed
medication regimen for at least one month. Exclusion criteria included patients that
were not able to provide the necessary information about their drug regimen.
This observational, retrospective study was undertaken at a community pharmacy in
Cluj-Napoca, during a 3-month period (January – March 2013). The analyzed data
collected during a pharmacist-patient interview included the following: demographic
data (age, gender and occupation), clinical data (diagnostics), as well as information
about medication (prescription medication and self-medication – drugs and
supplements) use currently and in the last month. Micromedex®2.0 software
(Thomson Reuters Healthcare Inc., Greenwood Village, Colorado, USA) was used to
screen potential drug interactions and to classify them according to severity,
documentation, onset and drug interaction mechanism. Factors associated with an
increased risk of potential drug interactions (predictor factors) were identified by
using univariate logistic regression analysis. Exposure to a potential drug interaction
was considered the dependent variable, meanwhile patient and medication
characteristics were acknowledged as independent variables. A p-value ˂0.05 was
reported as statistically significant. The data were analyzed by using STATA 10.0
software (College Station, Texas, USA).
Results
The study included 232 patients with a median age of approximately 66 years, of
which the majority (61.21%) were women. The most prevalent cardiovascular
disorder among the group was essential hypertension, with 89.22 % of patients being
treated for this disorder. 88.48 % of patients declared to be using at least 6 products
(drugs and supplements) as physician-prescribed medication and/or as selfmedication. From a total of 2159 products used by the study patients, 65.72 % were
recommended by a physician, meanwhile 34.28 % were administered as selfmedication. Also, 93.53 % of patients were using at least 2 cardiovascular drugs. The
most frequently used cardiovascular agents among the patients were beta-blockers,
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angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) and thiazide/thiazide-like
diuretics. Most often as self-medication was reported the administration of
metamizole, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), acetaminophen and
supplements containing St. John`s wort extract.
The prevalence of potential drug interactions involvind cardiovascular medication was
93.96 % and an average of 4.46 interactions/patient were identified. Beta-blockers
(26.18 %)were most frequently involved in potential drug interactions. According to
Micromedex®2.0, the majority of interactions were of moderate severity (79.16 %),
delayed onset (47.74 %) and excellent documentation (67.15 %). Regarding the
mechanism involved in drug interaction, those of pharmacodynamic nature accounted
for a higher percentage (69.20 %). A pharmacokinetic mechanism was attributed to
18.07 % of the potential drug interactions identified during the present study, which
more often consisted of an enzymatic induction or inhibition process. Following
statistical analysis, age ≥65 years, polypharmacy and the number of cardiovascular
drugs administered by each patient were identified as predictor factors of drug
interactions involving cardiovascular medication. The most prevalent potential drug
interactions consisted of the following drug combinations: antihypertensive agents and
NSAIDs, ACE inhibitors and thiazide/loop diuretics, beta-blockers and calcium channel
blockers (CCBs), products containing St. John`s wort extract and beta-blockers,
metamizole and low-dose aspirin (75-100 mg/day), beta-blockers and oral
antidiabetics/insulin.
Conclusions
The study revealed a high prevalence of cardiovascular potential drug interactions, the
majority of which included the beta-blockers class. Metamizole, NSAIDs and St. John`s
supplements administered as self-medication were included in the most prevalent
drug combinations that can lead to drug interactions. Alongside other health care
providers, a pharmacist can assist in detecting and managing drug interactions
involving cardiovascular drugs.

Study 2 – A pharmacokinetic drug-drug interaction study between
nebivolol and duloxetine
Objectives
The study was employed with the purpose of investigating a potential metabolismrelated pharmacokinetic drug-drug interaction between nebivolol and duloxetine. The
specific objectives of this research included assessing the effect of duloxetine
(moderate CYP2D6 inhibitor) upon nebivolol pharmacokinetics (a CYP2D6 substrate)
and the highlighting of any potential clinical consequences associated with this
interaction.
Material and method
The open-label, non-randomized and sequential clinical study included 23 healthy
volunteers and consisted of 2 periods: Period 1 (Reference), when each volunteer
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received a single dose of 5 mg nebivolol and Period 2 (Test), when 5 mg nebivolol and
30 mg duloxetine were administered together, after a pretreatment with duloxetine
30-60 mg/day (4 days). Phenotyping was used in order to identify and later exclude
poor metabolizers from the final results. During the two study periods, blood samples
were collected and blood pressure and heart rate measurements were performed
according to a predefined schedule. Non-compartmental pharmacokinetic analysis was
used to determine the pharmacokinetic parameters of nebivolol and its active
hydroxylated metabolite (4-OH-nebivolol). Bioequivalence testing investigated the
equivalence between nebivolol administered in combination with duloxetine (Test)
and nebivolol administered alone (Reference). Analysis of variance (ANOVA) was used
to compare the calculated pharmacokinetic parameters of nebivolol and its metabolite,
as well as the cardiovascular parameters corresponding to the two study periods, in
order to identify possibly clinically significant differences.
Results
Of the 23 subjects enrolled in the study, 22 were identified as extensive metabolizers
(EMs) and 1 subject was considered a poor metabolizer (PMs), the latter being
excluded from the final results.
In comparison with the Reference period, when nebivolol was administered alone, the
plasma concentrations of nebivolol and its active metabolite were augmented during
the Test period, when the beta-blocker was associated with duloxetine. Multiple-dose
duloxetine increased Cmax for nebivolol ((1.64±0.99 vs 1.76±0.79 ng/ml), as well as
for 4-OH-nebivolol (0.59 ±0.21 vs 0.82±0.30 ng/ml). Also, higher values were revealed
for AUClast and AUCinf during the Test period, regarding both nebivolol (ASClast:
7.19±7.11 vs 9.03±9.48 h*ng/ml; ASCinf: 8.42±7.70 vs 10.89±10.72 h*ng/ml) and its
active hydroxylated metabolite ((ASClast: 8.05±7.12 vs 10.68±7.65 h*ng/ml; ASCinf:
12.23±10.88 vs 17.52±11.92 h*ng/ml). For both compounds, duloxetine intake
determined an increase of t1/2 and a decrease of kel. For some of the pharmacokinetic
parameters of nebivolol (ASClast, ASCinf, Cl), respectively 4-OH-nebivolol (Cmax,
ASClast, ASCinf, kel, t1/2, MRT, Cl), the statistical analysis presented statistically
significant differences between the two periods. Additionally, a lack of bioequivalence
was established after comparing both nebivolol and its hydroxylated metabolite
pharmacokinetic parameters between the two study periods. Moreover, the
hypotensive and bradycardic effects of nebivolol displayed a similar potency before
and after duloxetine intake. Overall, no statistically significant differences were found
between the cardiovascular parameters recorded during the study periods.
Conclusions
Multiple-dose duloxetine influenced single-dose nebivolol pharmacokinetics in healthy
volunteers. Nebivolol and duloxetine combination resulted in a 1.29-fold increased
exposure to nebivolol and 1.43-fold increased exposure to 4-OH-nebivolol. Although
the results concluded that a pharmacokinetic drug interaction does exist between
nebivolol and duloxetine, this interaction had no significant clinical consequences.

20

Additional studies are needed in order to clearly establish the clinical relevance of this
interaction.

Study 3 – A pharmacokinetic drug-drug interaction study between
nebivolol and paroxetine
Objectives
The main objective of this study was to investigate whether a pharmacokinetic drug
interaction exists between nebivolol (a CYP2D6 substrate) and paroxetine (CYP2D6
potent inhibitor)and if any, to assess the potential clinical consequences associated
with this interaction.
Material and method
Twenty-three healthy volunteers were enrolled in this open-label, non-randomized,
sequential clinical study that consisted of two periods. During period 1 (Reference),
each subject received a single dose of 5 mg nebivolol, while during period 2 (Test), the
subjects were treated with a single dose of 5 mg nebivolol and 20 mg paroxetine, after
a pretreatment with 20-40 mg paroxetine daily for 6 days. Phenotyping was used in
order to identify and eventually exclude subjects characterized as poor metabolizers
from the final results. Non-compartmental pharmacokinetic analysis was employed to
determine the pharmacokinetic parameters of nebivolol and its active hydroxylated
metabolite (4-OH-nebivolol). The cardiovascular parameters (blood pressure and
heart rate) were recorded at rest, after each nebivolol intake. A bioequivalence test
was employed with the purpose of comparing the pharmacokinetic parameters of
nebivolol and its metabolite determined ( nebivolol+paroxetine vs nebivolol alone).
Potential statistically significant differences between the pharmacokinetic and
cardiovascular parameters corresponding to the two periods of the study were
revealed by using the analysis of variance (ANOVA).
Results
Of the 23 subjects enrolled in the study, 1 subject was considered a poor metabolizer
and was excluded from the final results.
Coadministration of nebivolol and paroxetine produced a marked increase in nebivolol
and its active metabolite mean plasma concentrations. Pretreatment with paroxetine
increased the mean peak plasma concentrations (Cmax) for unchanged nebivolol
(1.64±0.99 vs 4.18±1.68 ng/ml)and for 4-OH-nebivolol (0.59±0.21 vs 0.79±0.25
ng/ml). The time (Tmax) to reach Cmax was 1.32±0.87 h and 3.14±1.79 h for the
parent compound and its active metabolite after nebivolol was administered alone and
3.95±1.80 h, respectively 7.20±8.01 h after nebivolol and paroxetine coadministration.
Also, increased value of the areas under the curve (AUC) were obtained after
combining nebivolol and the enzyme inhibitor, both for nebivolol (ASClast: 7.19±7.11
vs 81.45±45.30 h*ng/ml; ASCinf: 8.42±7.70 vs 101.32±62.69 h*ng/ml) and for its
active metabolite (ASClast: 8.05±7.12 vs 24.18±7.41 h*ng/ml; ASCinf: 12.23±10.88 vs
76.66±90.52 h*ng/ml). Statistically significant differences between the two study
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periods were found for all the pharmacokinetic parameters of nebivolol and its
metabolite. The lack of bioequivalence was established for nebivolol and 4-OHnebivolol after comparing their corresponding pharmacokinetic parameters before
and after paroxetine intake. Irrespective of paroxetine coadministration, the effects
exerted by nebivolol upon blood pressure and heart rate were similar and according to
the statistical analysis, there were no statistically significant differences between the
cardiovascular measurements recorded during the two study periods.
Conclusions
The present study demonstrated the existence of a pharmacokinetic interaction
between nebivolol and paroxetine. Multiple-dose paroxetine significantly influenced
nebivolol and 4-OH-nebivolol pharmacokinetics. More specifically, after pretratment
with this CYP2D6 inhibitor, the exposure to nebivolol was increased by approximately
12-fold for the parent drug and 6-fold for its active metabolite. In spite of the
pharmacokinetic interaction, the pharmacodynamic study did not reveal the existence
of clinical consequences as a result of this interaction, but further investigation is
needed in order to establish an exact clinical relevance.

Study 4 – Phenotypic differences regarding nebivolol bioavailability and
metabolism in healthy volunteers after a single dose administration
Objectives
Considering that nebivolol is extensively metabolized via CYP2D6, the objective of the
present study was to assess the metabolizer phenotype and to evaluate the potential
interphenotype differences regarding nebivolol bioavailability and metabolism.
Material and method
Forty-three healthy volunteers were included in this open-label, non-randomized
clinical trial and each volunteer received a single dose of 5 mg nebivolol. Noncompartmental pharmacokinetic analysis was performed to determine the
pharmacokinetic parameters of nebivolol and its active metabolite. The phenotype
distribution was assessed based on the AUC parent compound/metabolite metabolic
ratios (R_ASCinf = ASCinf nebivolol/ASCinf 4-OH-nebivolol) and statistical analysis. An
interphenotype comparison of nebivolol metabolism and bioavailability was
performed based on the pharmacokinetic parameters of nebivolol and its active
metabolite.
Results
Nebivolol/4-OH-nebivolol AUC metabolic ratios were not characterized by a standard
normal distribution. The unique distribution emphasized the existence of two groups
and the 43 healthy volunteers were classified as follows: poor metabolizers (PMs)=3,
extensive metabolizers (EMs)=40. Nebivolol bioavailability was significantly greater
for PMs in comparison to EMs.
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Conclusions
40 EMs and 3 PMs were differentiated by using the pharmacokinetic parameters of
nebivolol and its active metabolite. The study demonstrated that CYP2D6
polymorphism has a marked influence upon nebivolol pharmacokinetics and
highlighted the existence of interphenotype differences concerning this beta-blocker`s
bioavailability and metabolism.

GENERAL CONCLUSIONS
The first study revealed a high prevalence (93.96 %) of potential drug interactions
involving cardiovascular medication in a community pharmacy and factors associated
with increased risk of potential drug interactions were age ≥ 65 years, polypharmacy
and concomitant administration of at least two cardiovascular drugs. Drug
combinations like antihypertensive agents – NSAIDs, ACE inhibitors and thiazide/loop
diuretics, beta-blockers and CCBs were identified as the most prevalent potential
cardiovascular drug interactions. A ranking of the most prevalent potential drug
interactions included also self-medication products . These results emphasize the
importance of a proactive attitude towards identification, prevention and management
of drug interactions and regarding rational self-medication.
Duloxetine significantly influenced the pharmacokinetics of nebivolol administered as
a single dose to 22 healthy subjects (EMs), causing a 1.29 - fold and 1.43 – fold
increased exposure to nebivolol and 4-OH-nebivolol.
The third study has shown evidence of a pharmacokinetic drug interaction between
nebivolol and paroxetine. Following association with paroxetine, a 12-fold increased
exposure to nebivolol and approximately 6-fold increased exposure to its active
metabolite was concluded for the EMs.
Although the existence of a pharmacokinetic interaction between nebivolol and
duloxetine, respectively nebivolol and paroxetine was clearly demonstrated, these
interactions did not influence the effect exerted by nebivolol on blood pressure and
heart rate, thus questioning their clinical relevance. Additional studies are required in
order to clarify the clinical significance of these pharmacokinetic drug interactions, but
until new data become available, caution is advised when nebivolol and duloxetine,
respectively paroxetine are to be associated in clinical practice.
The phenotypic distribution of a group that included 43 healthy subjects was assessed
based on the pharmacokinetic properties of nebivolol and its active metabolite. This
study highlighted the existence of interphenotype differences regarding nebivolol
metabolism and bioavailability. Nebivolol bioavailability was significantly greater for
PMs in comparison to EMs, but the clinical significance needs to be established.

ORIGINALITY AND INOVATIVE CONTRIBUTIONS
For the first study, two important characteristics need to be emphasized: it had a more
specific approach, by investigating potential drug interactions for a certain type of
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medication (cardiovascular drugs) and the screening of drug interactions took into
account not only physician-prescribed medication, but also self-medication.
For the first time in the literature, it was proved that a pharmacokinetic drug
interaction does exist between nebivolol and duloxetine, respectively nebivolol and
paroxetine. Furthermore, it should be emphasized that paroxetine had the greatest
impact on the pharmacokinetics of nebivolol from all the CYP2D6 inhibitors studied so
far. Considering that, compared to the other beta-blockers, the information about the
pharmacokinetic interactions of nebivolol was scarce until now, the present results can
be considered a significant contribution for a more complete safety profile of nebivolol.
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