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AGENDA

DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
09:00-09:10	OFFICIAL OPENING of the National Scientific
Forum of Young Oncologists

Conf. Abil. Dr. Dana-Lucia Stănculeanu, Asist. Univ. Dr. Cristian Lungulescu

09:10-11:00

ORIGINAL PAPERS SESSION – Case reports part I

Moderators: Asist. Univ. Dr. Cristian Lungulescu, Asist. Univ. Dr. Daniel Sur

09:10-09:20	1. Breast cancer with neuroendocrine differentiation
- a diagnostic and therapeutic challenge

Dr. Diana Pușcașu - Institutul Regional de Oncologie, Iași

09:20-09:30	2. Therapeutic management in a case of primary
gliosarcoma. Up-date of literature
Dr. Ana-Maria Ilie- “Sf. Ap. Andrei” Emergency Clinical Hospital, Radiotherapy
Department, Galați

09:30-09:40	3. Particularities of cancer management
in HIV + patients. Clinical case Kaposi’s sarcoma
- visceral form
Dr. Ioana Florescu - Spitalul Clinic Colțea, București

09:40-09:50	4. Ewing’s sarcoma in adults - therapeutic attitude
Dr. Monica Profir - Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

09:50-10:00	
5. Clinical expectations and challenges for a
patient with PIK3CA mutation in current practice

Dr. Crina Siminiceanu - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”,
București

10:00-10:10	
6. Subclinical immune related toxicity case presentation

Dr. Anca Angela Levițchi - Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei”, Constanța

10:10-10:20	
7. Multidisciplinary treatment in advanced
intrahepatic cholangiocarcinoma
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Dr. Mihaela Franciuc - Institutul Clinic Fundeni, București

DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
10:20-10:30	
8. Efficacy of Cetuximab in head and neck cancers
Dr. Dragoș Goadă - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca

10:30-10:40	9. Endometrial Cancer - case report
Dr. Katerina Bardhi - University Medical Center “Mother Teresa”, Tirana, Albania

10:40-10:50	10. Hyperprogression of brain lesions after
immunotherapy
Dr. Andrei Lefter - Institutul Regional de Oncologie, Iași

10:50-11:00	11. Retroperitoneal GIST management and perspectives

Dr. Ana Iordan - Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

11:00-11:10

COFFEE BREAK

11:10-12:50

ORIGINAL PAPERS SESSION – Case reports part II

Moderators: Dr. Alexandra Stan, Dr. Adelina Silvana Gheorghe

11:10-11:20	1. A case of renal cell carcinoma.
The old and the new

Dr. Mihaela Moraru - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”,
București

11:20-11:30	2. Neuroendocrine carcinoma of the prostate:
a case report
Dr. Mădălina Negulescu - Institutul Clinic Fundeni, București

11:30-11:40	
3. Sequence of antiHER2 therapies in
metastatic HER2 overexpressed breast
cancer: case report

Dr. Daiana Temian - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca
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DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
11:40-11:50	
4. Particularities of the evolution of a metastatic
breast cancer HER 2+ at diagnosis
Dr. Diana Boboc - Institutul Regional de Oncologie, Iași

11:50-12:00	
5. Multiple treated Luminal A-like breast cancer clinical case
Dr. Ioana-Miruna Stanciu - Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

12:00-12:10	
6. Neurological adverse reactions of the
metastatic prostate cancer therapy
Dr. Miruna Andreea Nistor - Institutul Regional de Oncologie, Iași

12:10-12:20	
7. Stage IVA laryngeal neoplasm, operated
and relapsed (squamous cell carcinoma with
sarcomatoid differentiation) - clinical case
Dr. Bianca-Elena Croitoru - Spitalul Clinic Colțea, București

12:20-12:30	8. Therapeutic management of triple negative
breast cancer - case presentation
Dr. Oana Alexandra Roșu - Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

12:30-12:40	
9. Unknown primary site tumors. What should
we do? Is there a right answer? - case report

 r. Iolanda Augustin - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”,
D
București

12:40-12:50	10. Sustained positive outcome in a patient
with ALK-positive non-small cell lung cancer:
a case report
Dr. Ștefania Dumitru - Institutul Clinic Fundeni, București

12:50-13:40
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LUNCH BREAK

DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
13:40-15:20	
ORIGINAL PAPERS SESSION – Case reports part III
Moderators: Dr. Ștefan Răileanu, Dr. Elena Dumitrescu

13:40-13:50	1. Hyperprogression in patients with malignant
melanoma receiving immune checkpoint inhibitors
- predictive factors
Dr. Remus Sereș - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca

13:50-14:00	2. Case report of Metastatic Melanoma
with complete response to Pembrolizumab
Immunotherapy
Dr. Anisa Çela - University Medical Center “Mother Teresa”, Tirana, Albania

14:00-14:10	
3. Fighting against BRAF positive malignant
melanoma stage IV - clinical case
Dr. Maria Iordache - Spitalul Clinic Colțea, București

14:10-14:20	
4. Immunotherapy in the treatment of a neoplasm
associated with the Human Immunodeficiency Virus
Dr. Daniela Olaru - Institutul Regional de Oncologie, Iași

14:20-14:30	5. Challenges and approaches in metastatic breast
cancer with a survival of more than 10 years:
a case study
Dr. George Preda - Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

14:30-14:40	
6. Condroid chordoma - a particular case
of sarcoma

Dr. Liliana-Cristiana Popescu - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu”, București

14:40-14:50	
7. A rare metastatic site in a patient
with colorectal cancer: a case report
Dr. Cristina Lungulescu - Institutul Clinic Fundeni, București
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DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
14:50-15:00	8. PD-1 inhibitors in melanoma new star in survival?
Dr. Mihaela Stana - Institutul Oncologic „Prof.Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca

15:00-15:10	
9. Anatomopathological examination key aspects of the diagnosis of small bowel
neuroendocrine tumors
Dr. Mădălina Mazdrag - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

15:10-15:20	
10. Long Term Administration of Nivolumab
for metastatic melanoma: a case report

Dr. Arnaud Benas - Univesitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” ClujNapoca

15:20-15:35

COFFEE BREAK

15:35-17:45

ORIGINAL PAPERS SESSION – Research

Moderators: Prof. Dr. Ioana Berindan-Neagoe, Dr. Andrada Deac

15:35-15:45	
1. Role of PI3K/AKT and MAPK signaling
pathways in triple negative breast cancer
using bioinformatics approaches

Dr. Cornelia Braicu - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
Translational Medicine, Cluj-Napoca

15:45-15:55	
2. Multimodal treatment and the role of prolonged
adjuvant chemotherapy in patients with
glioblastoma
Dr. Natalia Morogai - Institutul Regional de Oncologie, Iași
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DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
15:55-16:05	
3. Lung cancer mutational landscapes using
Next-Generation Sequencing (NSCLC vs. SCLC)

Dr. Cecilia Pop-Bica - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
Translational Medicine, Cluj-Napoca

16:05-16:15	
4. Immuno-Oncology Therapy - Impact of
Endocrine - Immune Related Adverse Events
in Cancer Patients
Dr. Simona Coniac - Spitalul Clinic Colțea, București

16:15-16:25	5. Hematopoietic support for chemotherapy
induced bone marrow aplasia. What can human
chorionic gonadotropin do?

 r. Andrei Cismaru - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
D
Translational Medicine, Cluj-Napoca

16:25-16:35	6. Role of TP53-MALAT1-TAZ and their regulatory
miRNAs in prostate cancer

 r. Liviuța Budișan - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
D
Translational Medicine, Cluj-Napoca

16:35-16:45	
7. Transcriptomic dysregulation in oral cancer:
Clinical applications

Dr. Cristina Ciocan - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
Translational Medicine, Cluj-Napoca

16:45-16:55	8. Standardization necessity for ethical issues
in cancer research

Drd. Liliana Policiuc - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
Translational Medicine, Cluj-Napoca

16:55-17:05	
9. The importance of nutrition in oncological
pathology

Dr. Loredana Ștefania Negoianu - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu”, București
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DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
17:05-17:15	10. Evaluation of the molecular effect of Sabutoclax
on triple negative breast cancer cell lines
Dr. Laura-Ancuța Pop - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine
and Translational Medicine, Cluj-Napoca

17:15-17:25	11. Dysregulated microRNAs as possible
biomarkers for lung cancer in plasma
and plasma exosomes

Dr. Raduly Lajos - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
Translational Medicine, Cluj-Napoca

17:25-17:35	12. From clinical characteristics to multianalyte
molecular markers in therapeutic management of
patients with pancreatic neuroendocrine tumors

Dr. Irina Sandra - Institutul Clinic Fundeni, București

17:35-17:45	13. Molecular aspects in breast cancer prognosis
Dr. Ovidiu Braicu - Research Center for Functional Genomics, Biomedicine and
Translational Medicine, Cluj-Napoca

17:45-18:00
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BREAK

DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 1
18:00-19:00	Disscused Clinical Cases Session DIGESTIVE CANCER
Moderators: Conf. Dr. Adina Croitoru, Dr. Vlad Croitoru

18:00-18:15	1. D2 lymphadenectomy in gastric cancer indications and technical aspects

Dr. Șerban Spiratos - Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol
Davila”, București

18:15-18:30	
2. Long-Term Survival of Metastatic Hepatocellular
Carcinoma
Dr. Vlad Croitoru - Institutul Clinic Fundeni, București

18:30-18:45	
3. Beyond complete response in metastatic
colorectal cancer
Dr. Vlad Afrăsânie - Institutul Regional de Oncologie, Iași

18:45-19:00	
4. Dose modulation in a sea of loops-a biliary
cancer case
Dr. Tiberiu Popescu - Amethyst, Cluj

19:00-19:15

OPENING CEREMONY Platforms 1&2

20:00

Dinner | Ana Hotels Sport | Altitude Restaurant
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DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 2
09:00-09:10

 FFICIAL OPENING of the National Scientific
O
Forum of Young Oncologists

Conf. Abil. Dr. Dana-Lucia Stănculeanu, Asist. Univ. Dr. Cristian Lungulescu

14:55-15:45	FROM BASIC RESEARCH TO CLINICAL ONCOLOGY
part I
Moderators:  Conf. Dr. Michael Schenker, Asist. Univ. Dr. Ana-Maria Ciurea

14:55-15:10	1. The role of Genetics and Precision medicine in
Oncology
Dr. Delia Săbău - Personal Genetics, București

15:10-15:25	2. How to write a research grant and get funded

Șef Lucrări Dr. Simona Volovăț - Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa”, Iași

15:25-15:40	3. Nanotechnology applications - from laboratory
to clinical oncology
Asist. Univ. Dr. Mădălina Preda - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila”, București
Dr. Adelina Silvana Gheorghe - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu”, București
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15:40-15:45

Conclusions

15:45-16:00

COFFEE BREAK

DAY 1:

12 MAY 2022
Platform 2
16:00-16:50	
FROM BASIC RESEARCH TO CLINICAL ONCOLOGY
part II
Moderators: Conf. Dr. Claudia Burz, Dr. Daniel Dulf

16:00-16:15	1. Biomarkers: basic knowledge and how important
will they be in the future?
Asist. Univ. Dr. Ștefan Artene - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

16:15-16:30	2. Clonal hematopoiesis and liquid biopsy biological noise or clinical valuable information?
Asist. Univ. Dr. Irina Cazacu - Institutul Clinic Fundeni, București

16:30-16:45	3. ctDNA applications and integration in clinical
practice: The time is now
Asist. Univ. Dr. Daniel Sur - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu”, Cluj-Napoca

16:45-16:50

Conclusions

16:50- 17:00

BREAK

17:00 – 17:20	More time for moments that matter:
management of metastatic colorectal cancer
Servier Symposium - Conf. Abil. Dr. Dana Stănculeanu

17:20 – 17:35	TAFINLAR+MEKINIST: Right patient. Right
treatment. Right time.
Novartis Symposium - Dr. Bogdan Ionescu

17:35 – 18:05	Redefine expectations in hepatocellular carcinoma
Ipsen Symposium - Dr. Bogdan Georgescu

18:05-18:15

Benefits of using Caelyx in breast and ovarian cancer

19:00-19:15

OPENING CEREMONY Platforms 1&2

Baxter Symposium - Dr. Adelina Silvana Gheorghe
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DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 1
09:00-10:15	Disscused Clinical Cases Session BREAST CANCER
Moderators: Prof. Dr. Laura Mazilu , ȘL. Dr. Simona Volovăț

09:00-09:15	1. Metastatic breast cancer HER-/ER +
Dr. Alexandra Stan - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

09:15-09:30	2. Genomic testing - is it the answer for the
progression after all anti-HER2 treatment lines?
Dr. Andrada Deac - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj

09:30-09:45	3. Inflammatory Breast Cancer: a case report
Dr. Amanda Zeko - University Medical Center “Mother Teresa”, Tirana, Albania

09:45-10:00	4. Bilateral breast cancer - Radiation therapist
approach
Dr. Răzvan George Curcă - Neolife, Enayati Medical City, București

10:00-10:15	5. Surgical approach of the sentinel lymph node in
breast cancer
Dr. David Andraș - Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca

10:15-10:25

BREAK

10:25-11:25	
Disscused Clinical Cases Session GYNECOLOGICAL CANCERS
Moderators: Conf. Abil. Dr. Dana Lucia Stănculeanu, Dr. Raluca Mihăilă

10:25-10:40	
1. Therapeutic challenges in cervical cancer
14

Dr. Ștefania Toma - Spitalul Ponderas, București

DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 1
10:40-10:55	2. Real-life implications of homologous
recombination deficiency (HRD) testing
for ovarian cancer patients
Dr. Gabriel Funingănă - University of Cambridge, UK

10:55-11:10	3. Minimally invasive approache for pelvic sentinel
lymph node biopsy in endometrial cancer
Dr. David Andraș - Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca

11:10-11:25	4. Endometrial Cancer: When Upfront Surgery Is
Not an Option - case presentation
Dr. Sorin Bogdan - Centrul Oncologic Sanador, București

11:25-11:40

COFFEE BREAK

11:40-12:40	Disscused Clinical Cases Session BRONCHOPULMONARY CANCER
Moderators: ȘL Dr. Marinca Mihai, Dr. Vlad Afrăsânie

11:40-11:55	
1. Issues and Challenges in the Management
of Lung Cancer - case report
Dr. Andreea Radu - Spitalul Monza, București

11:55-12:10	2. First-line Immunotherapy in metastatic NSCLC
Dr. Elena Loredana Murgu - Timișoara

12:10-12:25	
3. New horizons in the NSCLC’s approach
with targeted therapies - insight from clinical
experience
Dr. Laura Cristina Zaharie - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”,
Cluj-Napoca
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DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 1
12:25-12:40	4. Treatment Challanges for Pulmonary
Metastases - Case Analysis
Dr. Raluca Stăhiescu - Medisprof, Cluj-Napoca

12:40-13:35

LUNCH BREAK

13:35-14:35	Disscused Clinical Cases Session UROLOGICAL CANCERS
Moderators: Prof. Dr. Cornelia Nițipir, Dr. Ioana-Miruna Stanciu

13:35-13:50	
1. Challenges in the management of metastatic
non-clear cell renal carcinoma

ȘL. Dr. Teodora Alexa Stratulat - Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa”, Iași

13:50-14:05

2. Novel hormonal agents in mCRPC. A case report

Dr. Andrei Belu - Institutul Oncologic „Prof.Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca

14:05-14:20	
3. Metastasis to the penis from a bladder
carcinoma invading only the lamina propria:
case report
Dr. Marius Stănimir - Cliniques de l’Europe site Saint-Michel, Brussels, Belgium

14:20-14:35	
4. Management of locally advanced prostate
cancer - case report

Dr. Daniela Bulancea - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”,
București

14:35-14:45
16

BREAK

DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 1
14:45-16:15	Radiotherapy Session: Old Targets,
New Approaches part I
Moderators: Dr. Monica-Emilia Chirilă, Dr. Bogdan Sorin

14:45-15:00	1. Minimally invasive neurosurgery
for brain metastases - boundaries
of a modern approach

 r. Georgian Ciobotaru - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
D
„Dr. Carol Davila”, București

15:00-15:15	2. Overview of Radiotherapy for HPV positive
oropharyngeal cancer

Asist. Univ. Dr. Mihai Georgescu; Dr. Luiza Șerbănescu - Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

15:15-15:30	
3. Ablația tumorilor maligne abdominale prin
radiofrecvență și terapia durerii în patologia
oncologică abdominală
Dr. Cătălin Lulciuc- Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”,
Suceava

15:30-15:45	
4. Radiotherapy quality assurance in clinical trials
Dr. Andrada Țurcaș - SIOP Europe / EORTC, Bruxelles, Belgia

15:45-16:00	
5. Artificial intelligence in radiation oncology new frontier
Dr. Remus Stoica - Centrul Oncologic Sanador, București

16:00-16:15	
6. MR guided radiotherapy: chasing the future

 r. Luca Boldrini - Policlinico “Agostino Gemelli”, Radiotherapy Department,
D
Rome, Italy

16:15-16:30	
7. Stereotaxic irradiation in oligometastatic
breast cancer
Dr. Mihai Toma - Spitalul „Sf. Nicolae” Pitești
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DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 1

16:30-16:45

COFFEE BREAK

16:45-18:15	Radiotherapy Session: Old Targets,
New Approaches part II
Moderators: Dr. Răzvan Ovidiu Curcă, Dr. Tiberiu Popescu

16:45-17:00	
1. How low can you go: (ultra) hypo-fractionation
and brachytherapy in prostate cancer
Dr. Beatrice Anghel - Institutul Oncologic Sanador, București

17:00-17:15	2. Brachytherapy in the treatment of cervical
cancer
Dr. Elena Manea - Institutul Regional de Oncologie, Iași

17:15-17:30	3. Advanced Radiotherapy Techniques in Clinical
Practice - an institutional Experience
Dr. Claudiu Hopîrtean - Medisprof, Cluj-Napoca

17:30-17:45	
4. Radiotherapy in oligometastatic lung cancer
Dr. Artur Bandura - Department of Oncology and Radiotherapy,
Medical University of Gdańsk, Poland

17:45-18:00	5. Protons: How to stay positive
in a charged world?
Dr. Dora Correia - Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland

18:00-18:15

6. Halcyon - from zero to one hundred

21:00

Dinner | Ana Hotels Sport | Altitude Restaurant

Dr. Dicianu Andrei - Centrul de Oncologie „Sf Nectarie” Craiova
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DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 2
09:00 - 09:20	Is Verzenios different within the CDK 4/6i class?
Elli Lilly
Symposium 

Dr. Ștefania Toma

09:20-09:40	
Transforming the HER+ Landscape in Metastatic
Breast Cancer
AstraZeneca
Symposium

Dr. Dragoș Median 

09:40-10:00	Lynparza in advanced ovarian carcinoma – Dare to
dream

AstraZeneca
Symposium

Asist. Univ. Dr. Cristian Lungulescu

10:00 - 10:20	Treatment standards in SCLC and NSCLC
AstraZeneca
Symposium

Dr. Sorin Hosu

10:20 - 10:40	Tagrisso – the EGFR TKI that demonstrated
unprecedented results in advanced and incipient
NSCLC
AstraZeneca
Symposium

Dr. Andreea Pătrulescu

10:40 - 11:15	Treatment options for low/non expressors
mNSCLC patients
MSD Symposium

Dr. Bogdan Georgescu

11:15-11:25

BREAK

11:25 - 11:35	New horizon for SCLC patients. The role of
immunotherapy in SCLC treatment
Roche
Symposium

Dr. Vlad Croitoru
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DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 2
11:35-11:55 	Libtayo (Cemiplimab) – the new horizon in treating
the cutaneous squamous cell carcinoma, beyond
surgery and radiotherapy
Sanofi
Symposium

Dr. Raluca Mihăilă

11:55 - 12:30	Keytruda - changing the paradigm in the 1st line
treatment of r/M HNSCC
MSD Symposium

Asist. Univ. Dr. Cristian Lungulescu
Dr. Raluca Mihăilă

12:30 - 12:50	Efficacy of combined immunotherapy and targeted
therapy in patients with advanced BRAF-mutated
melanoma
BMS Symposium

Dr. Sorin Hosu

12:50-13:40

LUNCH BREAK

13:40-13:55	
The clinical benefit of Sunitinib treatment in
patient with Mrcc, Pnet and GIST – over 10 years of
Accord
clinical experience
Healthcare
Symposium

Dr. Adelina-Silvana Gheorghe

13:55 - 14:10

OPDIVO: 5 years of experience in 2L NSCLC

BMS Symposium

Dr. Vlad Afrăsânie

14:10 - 14:25	Eligard for effective and sustained testosterone
suppression in prostate cancer
Recordati
20

Symposium

Dr. Daniela Zob

DAY 2:

13 MAY 2022
Platform 2
14:25 -14:45	The role of ERBITUX in the treatment landscape
for patients with local or advanced SCCHN
Merck Romania
Symposium

Dr. Bogdan Georgescu

14:45 -14:55	Emerging data in the continuum of RAS WT mCRC
treatment
Amgen
Symposium

Dr. Preoteasa Vladimir

14:55 - 15:25

Intensified systemic therapies in metastatic HSPC

Janssen
Symposium

Dr. Raluca Mihăilă

15:25 - 15:40	Kisqali: Changing data for advanced breast cancer
HR+/Her2
Novartis
Symposium

Dr. Dan Luchian

15:40 - 16:00	Win Time with Xtandi - Patient case
Astellas  
Symposium

Dr. Raluca Mihăilă

16:00 - 16:30

COFFEE BREAK

18:00 - 20:00	LEADERSHIP & ASSERTIVE COMMUNICATION
WORKSHOP
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DAY 3:

14 MAY 2022
Platform 1
09:00-10:20	THE HUMAN PART OF BEING A DOCTOR
Moderators: Dr. Daniela Zob, Dr. Iolanda Augustin

09:00-09:20	1. Coping with Compassion Fatigue and Burnout
Psih. Elena Cazacu- Cabinet individual de psihologie

09:20-09:40	
2. The science and magic of social support
Psih. Florina Nechita - Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova

09:40-10:00	3. Medicine - the sui generis victim of her own
success. A forensic assessment of its impact on
the doctor’s legal liability
Dr. Gabriel Ștefan Gorun, medic primar legist, expert medico-legal - Institutul
Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, București

10:00-10:20	
4. Challenges in the pain management
of cancer patients

ȘL. Dr. Liliana Streba - Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova

10:20-10:30

BREAK

10:30-11:30	EUROPEAN OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
Moderators: Asist. Univ. Dr. Irina Cazacu, Dr. Radu Vidra

10:30-10:45	
1. Building a carseer in oncology - first steps
Dr. Silvia Moșoiu - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”
București

10:45-11:00
22

2. European Mentorship in Romanian Shoes

Dr. Daniel Portik - Topmed, Târgu Mureș

DAY 3:

14 MAY 2022
Platform 1
11:00-11:15

3. ESMO for young medical Oncologists

 r. Radu Vidra - Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr.
D
Octavian Fodor”, Cluj-Napoca

11:15-11:30	
4. Tips on presenting yourself

Dr. Assia Konsoulova - University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Burgas, Bulgaria;
Comprehensive Cancer Center Sofia

11:30-11:45

COFFEE BREAK

11:45-13:15	Disscused Clinical Cases Session ENT, Sarcoma & Melanoma
Moderators: Dr. Raluca Pătru, Dr. Cristina Lungulescu

11:45-12:00	
1. Kaposi’s sarcoma associated with
Rituximab treatment
Dr. Daniela Celmare - Spitalul „Sf. Nicolae” Pitești

12:00-12:15	
2. The chance of complete response clinical case of metastatic melanoma

 r. Raluca Mihăilă - Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”
D
București

12:15-12:30	
3. Management of locally advanced
nasopharyngeal carcinoma in a patient
with haematological malignancy
Dr. Paula-Georgeta Pîrcălab - MedEuropa, Oradea

12:30-12:45	
4. Metastatic melanoma and the second primary
cancer
Dr. Cristina Nimara - OncoCenter, Timișoara

12:45-13:00

5. Metastatic Melanoma: a case report

Dr. Jusilda Dervishi - University Medical Center “Mother Teresa”, Tirana, Albania
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DAY 3:

14 MAY 2022
Platform 1
13:00-13:15	
6. Updates and debates in Malignant Melanoma Case Report
Asist. Univ. Dr. Andra Meșter- Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuță”
Cluj-Napoca

13:15-14:15

LUNCH BREAK

14:15-16:15

ONCO-INNOVATION STARTUP HUB

Moderators: Dr. Adrian Udrea, Dr. Elena Dumitrescu, Dr. Roxana Margan

14:15-14:30	1. Oncologist guide in front of technological
Innovation
Dr. Ion Petrovai

14:30-14:45	
2. Gadget or mobile assistant? Diagnose faster and
treat better with Mediately app
Dr. Anja Prah, Dr. Corina Antipa

14:45-15:00	3. AiGIA Health: AI & Digital Science Assisted
Medical Decisions in Oncology
Dr. Elena Dumitrescu, Alexandru Diaconu

15:00-15:15

Dr. Mădălin Margan

4. Oncochain: how to bring data to life

15:15-15:30	5. Docviser: Smart treatment prescriptions and
tumor boards
Dr. Alexandru Iliescu, Alexandru Lazăr

15:30-15:45
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6. AI MINDED: AI in Radiotherapy

Alexandru Vesa,  Fabian Jichi

DAY 3:

14 MAY 2022
Platform 1
15:45-16:00	
7. SINAPTIQ: Deep Learning Methods for
Automated Radiotherapy Treatment Planning
Dragoș Duse, Dr. Remus Stoica

16:00-16:15	
8. How to use voice and AI to reduce patient
documentation time with MEDINAV
Wanda Fiat

16:15-16:30

COFFEE BREAK

16:30-17:45

THE IMPORTANCE OF TUMOR BOARD

16:30-17:08

1. An intricate, long-term HER2 inhibition

Moderatori: Dr. Dragoș Median, Dr. Adelina Silvana Gheorghe

Oncologie Medicală: Dr. Daniel Dulf
Radioterapie: Dr.  Claudiu Hopîrtean
Anatomie patologică: Dr. Oltean Monica
Imagistică: Dr. Nicu Bogdan
Chirurgie oncologică: Dr. Vlad Gâta

17:08-17:45	2. HRD positive ovarian cancer with multiple
treatment lines and repeated cytoreductive
surgeries
Oncologie Medicală: Dr. Adelina Silvana Gheorghe
Radioterapie: Dr. Radu Mihai Ionescu
Genetică Medicală: Dr. Delia Săbău
Chirurgie oncologică: ȘL. Dr. George Iancu

17:45-18:15

MENTORSHIP IN ONCOLOGY

 ssociate Professor Dr. Doru Paul - Weill Cornell, New York and New York
A
Presbyterian Hospital

18:15-18:30	OFFICIAL CLOSING CEREMONY of the National
Scientific Forum of Young Oncologists
20:00

Dinner Alpin Resort Hotel | Gatsby Restaurant
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Platform 2
10:00- 10:40	From Clinical Trials to Real-World: Charting a new
standard in HR+/HER2- ABC			

Pfizer
Symposium

Dr. Raluca Mihăilă

10:40- 11:20	Multidisciplinary Approach in Advanced Breast
Cancer
Educational Session with support from Novartis

		Role of Radiotherapy in advanced disease and
oligometastatic Breast Cancer 			
Dr. Ștefănel Vlad

		Therapeutic progress of CDK4/6 inhibitors in
locally advanced or metastatic HR+/ HER2Breast Cancer			
Dr. Dragoș Median

11:20-11:30
		

BREAK

11:30 - 11:45	From guidelines to clinical practice – personalized
prophylaxis of emesis			

Angelini
Symposium

Dr. Irina Niță

11:45 - 12:00

OPDIVO + YERVOY in 1L aRCC: Built to last		

BMS Symposium

Dr. Pompilia Moțatu

12:00 - 12:30	What are the available treatment options that we
have in castrate resistant prostate cancer?
Janssen
Symposium
26

Dr. Alexandru Iliescu

PARTNERS

Timp de dublare
al PSA ≤10 luni
în nmCRPC?

ADT=terapia de privare de androgeni;
PSA=antigenul speciﬁc prostatic
Referința: 1. Smith MR, et al. N Engl J Med. 2018;378:1408–18.

AMÂNAŢI
PROGRESIA

Acum cu puterea ERLEADA® la îndemână, puteți
amâna semniﬁcativ pericolul metastazelor la pacienții
dumneavoastră cu cancer de prostată non-metastatic
rezistent la castrare (nmCRPC) și risc crescut.1

Informaţii esenţiale din Rezumatul Caracteristicilor Produsului ERLEADA
1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI: ERLEADA 60 mg comprimate. 2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI
CANTITATIVĂ: apalutamidă 60 mg. 3.FORMA FARMACEUTICĂ: comprimate ovale, culoare gălbuie-gri verzuie, marcate
cu AR60. 4.DATE CLINICE: 4.1.Indicaţii terapeutice: ERLEADA este indicată în tratamentul cancerului de prostată nonmetastatic rezistent la castrare (nmCRPC, non-metastatic castration-resistant prostate cancer) la bărbaţi adulţi, care
prezintă un risc crescut de a dezvolta boală metastatică; în tratamentul cancerului de prostată metastatic sensibil la terapie
hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer) la bărbați adulți, în asociere cu o terapie de deprivare
androgenică (ADT, androgen deprivation therapy) 4.2.Doze şi mod de administrare: 240 mg (4 comprimate de 60 mg),
doză unică zilnică administrată pe cale orală. În cazul pacienților la care nu s-a efectuat castrare chirurgicală, pe parcursul
tratamentului trebuie continuată castrarea medicală cu analogi ai hormonului eliberator de gonadotropină (GnRHa).
Dacă este omisă o doză, aceasta trebuie să fie luată cât mai repede posibil în cursul aceleiași zile, apoi pacientul trebuie să
revină la schema normală de administrare începând din ziua următoare. Nu trebuie luate comprimate suplimentare pentru
a compensa doza omisă. Comprimatele trebuie înghițite întregi și pot fi luate cu sau fără alimente. 4.3.Contraindicaţii:
hipersensibilitate la substanța(ele) activă(e) sau la oricare dintre excipienți; femei care sunt gravide sau care pot să rămână
gravide. 4.4.Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: ERLEADA nu este recomandat la pacienți cu antecedente
de convulsii sau alţi factori predispozanți pentru convulsii. Înainte de inițierea tratamentului cu Erleada, pacienții trebuie
evaluați pentru depistarea riscului de fracturi și cădere și trebuie monitorizați și abordați terapeutic conform ghidurilor de
tratament. Este necesară monitorizarea pacienților pentru depistarea semnelor și a simptomelor de boală cardiacă ischemică
și optimizarea modului de gestionare a factorilor de risc cardiac cum sunt hipertensiunea arterială, diabetul zaharat sau
dislipidemia conform cu standardul de îngrijire. Administrarea concomitentă de apalutamidă cu warfarină și anticoagulante
de tip cumarinic trebuie evitată. Dacă Erleada este administrat concomitent cu un anticoagulant metabolizat de CYP2C9
(warfarină sau acenocumarol), trebuie efectuată monitorizarea suplimentară a valorilor INR (International Normalised Ratio).
Dacă se prescrie Erleada, pacienţii cu boală cardiovasculară clinic semnificativă trebuie monitorizaţi din perspectiva factorilor
de risc, precum hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie sau alte tulburări cardiometabolice. La pacienții cu antecedente
de interval QT prelungit sau care prezintă factori de risc pentru prelungirea intervalului QT, precum și la pacienții cărora li se
administrează concomitent medicamente care ar putea prelungi intervalul QT, medicii trebuie să evalueze raportul beneficiu/
risc. Au fost raportate cazuri de sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică toxică, care pot pune în pericol viața sau
pot fi letale, iar frecvența este „necunoscută”. Dacă se observă aceste simptome, tratamentul cu Erleada trebuie întrerupt
imediat, iar pacienții trebuie monitorizați cu atenție şi trebuie luat în considerare un tratament alternativ. 4.5.Interacţiuni cu
alte medicamente şi alte forme de interacţiune: Eliminarea apalutamidei și formarea metabolitului său activ, N-desmetil
apalutamidă, sunt mediate în măsură similară atât de CYP2C8 cât și de CYP3A4, la starea de echilibru farmacocinetic. Nu sunt
anticipate modificări clinic semnificative ale expunerii lor globale ca urmare a interacțiunii medicamentoase cu inhibitorii sau
inductorii CYP2C8 sau ai CYP3A4. Nu este necesară ajustarea dozei inițiale atunci când Erleada este administrat concomitent
cu un inhibitor puternic al CYP2C8 (de exemplu gemfibrozil, clopidogrel) ori CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol,
ritonavir, claritromicină), cu toate acestea trebuie avută în vedere scăderea dozei de Erleada în funcție de tolerabilitate.
4.6.Fertilitatea, sarcina şi alăptarea: Pacienții care întrețin relații sexuale cu partenere aflate la vârsta fertilă trebuie să
folosească prezervativul împreună cu o altă formă de contracepție foarte eficientă pe parcursul tratamentului și timp de 3
luni după administrarea ultimei doze de Erleada. Erleada este contraindicat la gravide sau la femeile care pot rămâne gravide.
Erleada poate avea efecte nocive asupra fătului și poate cauza pierderea sarcinii dacă este administrat unei femei gravide.
Erleada nu trebuie utilizat în timpul perioadei de alăptare. Studiile la animale au arătat că Erleada poate scădea fertilitatea la
masculii cu potențial de reproducere. 4.7.Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: Erleada
nu are efecte sau are efecte neglijabile asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Cu toate acestea, au
fost raportate convulsii la pacienţii care iau Erleada. Pacienţii trebuie informaţi despre acest risc în legătură cu conducerea
vehiculelor sau folosirea utilajelor. 4.8.Reacţii adverse: Cele mai frecvente reacții adverse sunt fatigabilitate (26%), erupție
cutanată tranzitorie (26% de orice grad și 6% de Grad 3 sau 4), hipertensiune arterială (22%), bufeuri (18%), artralgie (17%),
diaree (16%), căderi (13%) și scădere ponderală (13%). Alte reacții adverse importante includ fracturi (11%) și hipotiroidism (8%).
Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului
naţional de raportare: România, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu
nr. 48, sector 1, Bucuresti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. 4.9.Supradozaj: Nu se
cunoaște niciun antidot specific pentru supradozajul cu apalutamidă. În caz de supradozaj, administrarea Erleada trebuie
oprită și se vor institui măsuri generale de susținere până la diminuarea sau rezolvarea toxicității clinice. 6.PROPRIETĂŢI
FARMACEUTICE: 6.1.Lista excipienţilor: dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, acetat succinat de
hipromeloză, stearat de magneziu, celuloză microcristalină, celuloză microcristalină (silicifiată), oxid negru de fer (E172), oxid
galben de fer (E172), macrogol, alcool polivinilic (parțial hidrolizat), talc, dioxid de titan (E171). 6.2.Incompatibilităţi: nu este
cazul. 6.3.Perioada de valabilitate: 3 ani. 6.4.Precauţii speciale pentru păstrare: A se păstra în ambalajul original pentru
a fi protejat de umiditate. Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare în ceea ce privește temperatura.
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. 6.5.Natura
şi conţinutul ambalajului: Blistere cu folie din PVC-PCTFE cu folie din aluminiu perforabilă sigilată într-un ambalaj de tip
portofel. Fiecare ambalaj cu tratament pentru 30 de zile conține 120 comprimate filmate, în 5 ambalaje de tip portofel, a câte
24 de comprimate filmate fiecare. 7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ: Janssen-Cilag International NV,
Belgia. 10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI: februarie 2022.
Acest medicament se eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF. Pentru informaţii complete de prescriere, vă rugăm
să citiţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului Erleada. Acesta este un material promoţional/educațional destinat exclusiv
profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
Johnson&Johnson Romania S.R.L.
Str. Tipografilor nr.11-15, Cladirea, S-Park, Corp B3,
Etaj 3, Camera 1, Corp B4, Etaj 3 i Corp LB, Etaj 3,
Sector 1, 013714 Bucuresti, ROMÂNIA
Tel: 021 207 18 00, Fax: 021 207 18 11
www.janssen.com/romania
CP-303655

OFERIŢI PACIENŢILOR DUMNEAVOASTRĂ
ŞANSA MAI MULTOR
ZILE DE MÂINE1

25 mg pulbere
pentru concentrat
pentru soluģLe perfuzabLOĆ

Pembrolizumab în monoterapie este indicat pentru tratamentul
melanomului malign, la pacienţi adulţi*,**
**Monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienţii adulţi.
**Monoterapie pentru tratamentul adjuvant al pacienţilor adulţi cu melanom stadiul III și extindere la nivelul ganglionilor limfatici,
la care s-a efectuat rezecţie completă.
Referințe: 1. Rezumatul caracteristicilor produsului KEYTRUDA® (pembrolizumab), februarie 2022.

Pentru a raporta reacții adverse, reclamații de calitate sau pentru a solicita informații medicale legate de produsele MSD, vă rugăm trimiteți solicitarea
la: e-mail: dpoc.romania@merck.com, fax: +021 318 52 36. Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Acest
medicament se eliberează pe bază de prescripție medicală PR. Înainte de a prescrie KEYTRUDA, vă rugăm consultați Rezumatul caracteristicilor produsului.
Data revizuirii textului: februarie 2022
Pregătit în România, 04/2022. Toate drepturile rezervate.
Data expirare: 04/2023
RO-KEY-00509

Merck Sharp & Dohme România SRL*
Ana Tower, etaj 5
Bulevardul Poligraﬁei, Nr. 1A, sector 1, București
Tel.: +4 021 529 29 40; Fax: +4 021 318 52 36
®
Marca înregistrată a Merck Sharp & Dohme Corp.,
* ﬁlială a Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., S.U.A.

REZUMAT ABREVIAT AL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI. Înainte de a prescrie, citiți rezumatul complet al caracteristicilor
produsului!
DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI KEYTRUDA 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Indicaţii terapeutice Melanom KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la
pacienți adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și extindere
la nivelul ganglionilor limfatici, la care s a efectuat rezecție completă. Carcinom pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC,
non small cell lung carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un scor tumoral proporţional (STP) ≥
50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu pemetrexed și chimioterapie pe bază
de săruri de platină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic non
scuamos, la adulţi ale căror tumori nu prezintă mutații EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu carboplatină
și ﬁe paclitaxel, ﬁe nab paclitaxel, pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici,
metastatic scuamos, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel
cu celule mici, local avansat sau metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un STP ≥1% și cărora li s a administrat
anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li
se ﬁ administrat tratament speciﬁc înaintea administrării KEYTRUDA. Limfom Hodgkin clasic (LHc) KEYTRUDA este indicat în
monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 3 ani și peste, cu limfom Hodgkin clasic recidivat sau refractar, care au prezentat eșec la transplantul autolog de celule stem (TACS) sau în urma a cel puţin două tratamente anterioare, atunci când TACS nu reprezintă o opțiune de tratament. Carcinom urotelial KEYTRUDA este indicat în
monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulţi cărora li s a administrat anterior
chimioterapie care conţine săruri de platină. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial
local avansat sau metastatic, la adulţi care nu sunt eligibili pentru chimioterapie care conţine cisplatină și ale căror tumori
exprimă PD L1 cu un scor combinat pozitiv (CPS, Combined Positive Score) ≥10. Carcinom cu celule scuamoase al capului și
gâtului (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5 ﬂuorouracil (5 FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un CPS ≥1.
KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, recurent sau
metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un STP ≥50% și la care afecțiunea progresează în timpul sau după
chimioterapia care conţine săruri de platină. Carcinom renal (RCC, renal cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în asociere cu
axitinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru
tratamentul adjuvant al adulților cu carcinom renal cu risc de recurență crescut după nefrectomie, sau în urma nefrectomiei și
rezecției leziunilor metastatice. Cancer colorectal (CCR) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă
linie al cancerului colorectal metastatic cu instabilitate microsatelită de grad înalt (MSI H )sau cu deﬁciență de reparare a nepotrivirii ADN ului (dMMR, mismatch repair deﬁcient), la adulți. Carcinom esofagian KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie pe bază de săruri de platină și ﬂuoropirimidină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului esofagian local
avansat nerezecabil sau metastatic, sau adenocarcinomului joncțiunii gastro esofagiene HER 2 negativ, la adulţi ale căror tumori
exprimă PD L1 cu un CPS ≥10. Cancer mamar triplu negativ (TNBC, triple negative breast cancer) KEYTRUDA este indicat în
asociere cu chimioterapie pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ local recurent nerezecabil sau metastatic, la
adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un CPS ≥10 și cărora nu li s a administrat anterior chimioterapie pentru boala
metastatică. Carcinom endometrial (CE) KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul carcinomului endometrial avansat sau recurent, la adulți care prezintă progresie a bolii în timpul sau după tratamentul anterior cu o terapie care
conţine săruri de platină, indiferent de setarea administrării acesteia, și care nu sunt eligibili pentru intervenția chirurgicală
curativă sau radiații. Doze și mod de administrare Doza recomandată de KEYTRUDA la adulți este ﬁe de 200 mg la interval de
3 săptămâni, ﬁe de 400 mg la interval de 6 săptămâni, administrată sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de
30 minute. Doza recomandată de KEYTRUDA în monoterapie la pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 3 ani și peste, cu LHc,
este de 2 mg/kg greutate corporală (GC) (până la un maxim de 200 mg) la interval de 3 săptămâni, administrată sub forma unei
perfuzii intravenoase cu durata de 30 minute. Pacienților trebuie să li se administreze KEYTRUDA până la progresia bolii sau
până la apariţia toxicităţii inacceptabile (și până la durata maximă a tratamentului, dacă este speciﬁcată pentru o indicație). S-au
observat răspunsuri atipice (de exemplu o creștere iniţială tranzitorie a dimensiunii tumorii sau apariţia unor noi leziuni de dimensiuni mici în primele câteva luni urmate de reducerea tumorii). La pacienţii stabili clinic cu dovezi inițiale de progresie a bolii
se recomandă continuarea tratamentului până la conﬁrmarea progresiei bolii. Pentru tratamentul adjuvant al melanomului sau
RCC, KEYTRUDA trebuie administrat până la recurența bolii, apariţia toxicităţii inacceptabile sau pentru o durată de până la un
an. KEYTRUDA este destinat utilizării intravenoase. Acesta trebuie administrat în perfuzie cu durata de 30 minute. KEYTRUDA nu
trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase rapide sau în bolus. La administrarea KEYTRUDA ca parte a unei asocieri cu chimioterapie intravenoasă, KEYTRUDA trebuie administrat primul. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă
sau la oricare dintre excipienţii. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare Pentru a avea sub control trasabilitatea
medicamentelor biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. La evaluarea
statusului PD-L1 al tumorii, este important ca o metodologie bine validată și solidă să ﬁe aleasă pentru a minimiza determinările
fals negative sau fals pozitive. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab au apărut reacţii adverse mediate imun,
incluzând cazuri severe și letale. Majoritatea reacţiilor adverse mediate imun survenite în timpul tratamentului cu pembrolizumab au fost reversibile și gestionate prin întreruperea tratamentului cu pembrolizumab, administrarea de corticosteroizi și/
sau tratament de susținere. Reacțiile adverse mediate imun au apărut și după ultima doză de pembrolizumab. În funcţie de

gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea de pembrolizumab trebuie amânată și trebuie administrați corticosteroizi.
După ameliorarea până la gradul ≤1, trebuie iniţiată întreruperea treptată a corticoterapiei și continuată timp de cel puţin 1 lună.
Administrarea de pembrolizumab poate ﬁ reluată în decurs de 12 săptămâni după ultima doză administrată de KEYTRUDA dacă
reacția adversă se ameliorează la gradul ≤1 și doza zilnică de corticosteroid a fost redusă la ≤10 mg prednison sau echivalent.
Pneumonită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de pneumonită. Pacienţii
trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de pneumonită. Pneumonita suspectată trebuie conﬁrmată prin
imagistică radiograﬁcă și trebuie exclusă prezența altor cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de
gradul ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea
pembrolizumab trebuie amânată în cazul pneumonitei de gradul 2 și întreruptă deﬁnitiv în cazul pneumonitei de gradul 3,
gradul 4 sau pneumonitei de gradul 2 recurente. Colită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au
raportat cazuri de colită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de colită și trebuie excluse alte
cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de gradul ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau
echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul apariției colitei de
gradul 2 sau gradul 3 și întreruptă deﬁnitiv în cazul colitei de gradul 4 sau recurenței de gradul 3 (vezi pct. 4.2). Trebuie luat în
considerare riscul potențial de perforație gastro-intestinală. Hepatită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de hepatită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modiﬁcărilor funcţiei hepatice (la
momentul iniţierii tratamentului, periodic pe durata acestuia și la momentul indicat în funcţie de evaluarea clinică) și a simptomelor de hepatită și trebuie excluse alte cauze. Trebuie administrați corticosteroizi (doză iniţială de 0,5-1 mg/kg și zi (pentru
evenimente de gradul 2) și 1-2 mg/kg și zi (pentru evenimente de grad ≥3) prednison sau echivalent, urmată de scăderea
treptată a dozelor) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor enzimelor hepatice, se amână sau se întrerupe deﬁnitiv administrarea pembrolizumab. Nefrită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de
nefrită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modiﬁcărilor funcţiei renale și trebuie excluse alte cauze de disfuncție
renală. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de grad ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor creatininei, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul nefritei de gradul 2 și întreruptă deﬁnitiv în cazul nefritei de gradul 3 sau gradul 4. Endocrinopatii mediate imun La administrarea tratamentului cu pembrolizumab s-au observat cazuri de endocrinopatii severe, inclusiv
insuﬁcienţă suprarenală, hipoﬁzită, diabet zaharat tip 1, cetoacidoză diabetică, hipotiroidism și hipertiroidism.În cazul endocrinopatiilor mediate imun poate ﬁ necesar tratament de substituție hormonală pe termen lung.La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de diabet zaharat tip 1, inclusiv cetoacidoză diabetică. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat tulburări tiroidiene, inclusiv hipotiroidism, hipertiroidism și tiroidită, care pot surveni în
orice moment pe durata tratamentului. Reacții adverse cutanate mediate imun Reacţii cutanate severe mediate imun au fost
raportate la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea reacţiilor cutanate
severe suspectate și trebuie excluse alte cauze. În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul reacțiilor cutanate de gradul 3 până la ameliorarea la gradul ≤1 sau întreruptă deﬁnitiv în cazul
reacțiilor cutanate de gradul 4 și trebuie administrați corticosteroizi.Au fost raportate cazuri de sindrom Stevens-Johnson (SSJ)
și necroliză epidermică toxică (NET), la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. În cazul în care se conﬁrmă apariția
SSJ sau NET, administrarea pembrolizumab trebuie întreruptă deﬁnitiv. Alte reacţii adverse mediate imun În plus, următoarele
reacţii adverse mediate imun, semniﬁcative din punct de vedere clinic, au fost raportate în studiile clinice sau în timpul
experienţei după punerea pe piaţă: uveită, artrită, miozită, miocardită, pancreatită, sindrom Guillain-Barré, sindrom miastenic,
anemie hemolitică, sarcoidoză, encefalită, mielită, vasculită, colangită sclerozantă, gastrită și cistită non-infecțioasă. Reacții
asociate administrării în perfuzie La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat reacții adverse severe
asociate administrării în perfuzie, inclusiv hipersensibilitate și anaﬁlaxie. În cazul reacțiilor adverse de gradele 3 sau 4 asociate
perfuzării, trebuie întreruptă administrarea perfuziei și trebuie întrerupt deﬁnitiv tratamentul cu pembrolizumab. Card de avertizare al pacientului Toți prescriptorii KEYTRUDA trebuie să ﬁe familiarizați cu Informaţiile pentru medic și Ghidurile de abordare
terapeutică. Prescriptorul trebuie să discute cu pacientul riscurile tratamentului cu KEYTRUDA. Pacientul va primi cardul de
avertizare al pacientului odată cu ﬁecare prescripție. Interacţiuni cu alte medicamente și alte forme de interacţiune Nu s-au
efectuat studii cu pembrolizumab privind interacțiunile farmacocinetice cu alte medicamente. Deoarece pembrolizumab este
eliminat din circulația sistemică prin catabolizare, nu se așteaptă să apară interacțiuni metabolice cu alte medicamente. Trebuie
evitată utilizarea de corticosteroizi sistemici sau imunosupresoare înaintea iniţierii tratamentului cu pembrolizumab din cauza
potențialului acestora de a interfera cu activitatea farmacodinamică și eﬁcacitatea pembrolizumab. Fertilitatea, sarcina și
alăptarea Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eﬁcace în timpul tratamentului cu pembrolizumab
și timp de cel puţin 4 luni după administrarea ultimei doze de pembrolizumab. Sarcina Nu există date privind utilizarea pembrolizumab la femei gravide. Nu au fost efectuate studii la animale privind efectele pembrolizumab asupra funcţiei de reproducere; cu toate acestea, la modelele gestante de murine s-a demonstrat că blocarea semnalizării pe calea PD-L1 afectează
toleranța față de făt și crește incidenţa cazurilor de avort fetal. Dat ﬁind mecanismul de acţiune, aceste rezultate indică un risc
potenţial ca administrarea de pembrolizumab în timpul sarcinii să aibă efecte nocive asupra fătului, inclusiv creșterea incidenţei
avortului sau a nașterii de feţi morţi. Alăptarea Nu se cunoaște dacă pembrolizumab se excretă în laptele uman. Întrucât este
cunoscut faptul că anticorpii pot ﬁ secretați în laptele uman, riscul pentru nou-născuți/sugari nu poate ﬁ exclus. Decizia de a
întrerupe ﬁe alăptarea, ﬁe tratamentul cu pembrolizumab trebuie luată având în vedere beneﬁciul alăptării pentru copil și beneﬁciul tratamentului cu pembrolizumab pentru mamă. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje
Pembrolizumab are o inﬂuenţă minoră asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. La unii pacienţi, s-a raportat apariţia amețelii și fatigabilității după administrarea pembrolizumab. Reacţii adverse Pembrolizumab este asociat cel mai
frecvent cu reacții adverse mediate imun. Cele mai multe dintre acestea, inclusiv reacțiile adverse severe, s-au remis după

inițierea tratamentului medical adecvat sau întreruperea administrării pembrolizumab. Siguranța pembrolizumab administrat în
monoterapie a fost evaluată la 7148 pacienți cu melanom în stadiu avansat, melanom stadiul III rezecat (tratament adjuvant),
NSCLC, LHc, carcinom urotelial, HNSCC, CCR, cancer endometrial, gastric, de intestin subțire, biliar, pancreatic sau tratament
adjuvant al RCC în cadrul studiilor clinice în care s-au utilizat patru doze (2 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, 200 mg la
interval de 3 săptămâni sau 10 mg/kg GC la interval de 2 sau 3 săptămâni). La acest grup de pacienți, valoarea mediană a
timpului de observaţie a fost de 7,9 luni (interval: 1 zi până la 39 luni), iar cele mai frecvente reacții adverse la pembrolizumab
au fost fatigabilitatea (31%), diareea (22%) și greața (21%). Siguranța pembrolizumab administrat în asociere cu chimioterapie
a fost evaluată la 2033 pacienți cu NSCLC, HNSCC, carcinom esofagian sau TNBC cărora li s-a administrat pembrolizumab
200 mg, 2 mg/kg GC sau 10 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, în cadrul studiilor clinice. La acest grup de pacienți, cele mai
frecvente reacții adverse au fost anemia (52%), greața (52%), fatigabilitatea (37%), constipația (34%), neutropenia (33%), diareea (32%), scăderea apetitului alimentar (30%) și vărsăturile (28%). Incidența reacțiilor adverse de gradele 3-5 la pacienți cu
NSCLC a fost de 67% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 66% în cazul administrării numai a
chimioterapiei, la pacienți cu HNSCC a fost de 85% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 84% în
cazul administrării chimioterapiei împreună cu cetuximab, la pacienți cu carcinom esofagian a fost de 86% pentru tratamentul
cu pembrolizumab administrat în asociere și de 83% în cazul administrării numai a chimioterapiei, iar la pacienți cu TNBC a fost
de 78% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 74% în cazul administrării numai a chimioterapiei.
Pneumonita mediată imun Pneumonita a survenit la 314 (4,4%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3, 4 sau 5 la 138 (1,9%),
80 (1,1%), 19 (0,3%), respectiv 9 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul pneumonitei a fost de 3,7 luni (interval: 2 zile până la 27,2 luni). Durata mediană a fost de 2,0 luni (interval: 1 zi până la 51,0+ luni).
Colita mediată imun Colita a survenit la 140 (2,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 42 (0,6%), 74 (1,0%), respectiv 6 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul colitei a fost de 4,5 luni (interval:
2 zile până la 24,3 luni). Durata mediană a fost de 1,0 lună (interval: 1 zi până la 45,2+ luni). Hepatita mediată imun Hepatita a
survenit la 70 (1,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 11 (0,2%), 47 (0,7%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați
cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hepatitei a fost de 3,9 luni (interval: 8 zile până la 26,3 luni). Durata mediană a fost de 1,2 luni (interval: 1 zi până la 22,5+ luni). Nefrita mediată imun Nefrita a survenit la 30 (0,4%) pacienți,
incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 8 (0,1%), 16 (0,2%), respectiv 2 (<0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab în monoterapie. Intervalul median de timp până la debutul nefritei a fost de 4,6 luni (interval: 12 zile până la 21,4 luni). Durata mediană a
fost de 6,9 luni (interval: 6 zile până la 28,2+ luni). Endocrinopatiile mediate imun Hipertiroidismul a survenit la 344 (4,8%)
pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 93 (1,3%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipertiroidismului a fost de 1,4 luni (interval: 1 zi până la 23,2 luni). Durata mediană a fost de
1,6 luni (interval: 4 zile până la 43,1+ luni). hipertiroidismului a fost de 10,9%, majoritatea acestor cazuri ﬁind de gradul 1 sau
2. Hipotiroidismul a survenit la 856 (12,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 630 (8,8%), respectiv 8 (0,1%)
pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipotiroidismului a fost de 3,4 luni (interval: 1 zi
până la 25,9 luni). Durata mediană nu a fost atinsă (interval: 2 zile până la 62,9+ luni). Reacții adverse cutanate mediate imun
Reacţiile cutanate severe mediate imun au survenit la 116 (1,6%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 5 la 11 (0,2%),
91 (1,3%), respectiv 1 (<0,1%) pacienți cărora li s-a administrat pembrolizumab. Valoarea mediană a timpului până la debutul
reacţiilor cutanate severe a fost de 3,3 luni (interval: 3 zile până la 25,5 luni). Durata mediană a fost de 1,9 luni (interval: 1 zi
până la 47,1+ luni). Raportarea reacţiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea
medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneﬁciu/risc al medicamentului.
Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul Agenţiei Naţionale
a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO,
Tel: +4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj În caz de supradozaj, pacienţii trebuie
monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea semnelor sau simptomelor de reacţii adverse și trebuie instituit tratament simptomatic corespunzător. Perioada de valabilitate Flacon nedeschis 2 ani. După pregătirea perfuziei Din punct de vedere microbiologic, medicamentul, odată diluat, trebuie utilizat imediat. Soluţia diluată nu trebuie congelată. Dacă nu este utilizată imediat,
stabilitatea chimică și ﬁzică în uz a soluției de KEYTRUDA a fost demonstrată pentru 96 ore la temperaturi de 2°C până la 8°C.
Acest interval de 96 ore poate include păstrarea timp de până la 6 ore la temperatura camerei (temperaturi ≤25°C). Dacă se
păstrează la frigider, ﬂacoanele și/sau pungile pentru soluţie intravenoasă trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei
înainte de utilizare. Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a ﬁ protejat de lumină. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Olanda. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ EU/1/15/1024/00. DATA
PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data primei autorizări: 17 iulie 2015 Data ultimei reînnoiri a autorizației:
24 martie 2020. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 17 februarie 2022. Se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală PR.
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.
ema.europa.eu. Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia
Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4
0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro
Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii.
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REZUMAT ABREVIAT AL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI. Înainte de a prescrie, citiți rezumatul complet al caracteristicilor
produsului!
DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI KEYTRUDA 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Indicaţii terapeutice Melanom KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la
pacienți adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și extindere
la nivelul ganglionilor limfatici, la care s a efectuat rezecție completă. Carcinom pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC,
non small cell lung carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un scor tumoral proporţional (STP) ≥
50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu pemetrexed și chimioterapie pe bază
de săruri de platină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic non
scuamos, la adulţi ale căror tumori nu prezintă mutații EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu carboplatină
și ﬁe paclitaxel, ﬁe nab paclitaxel, pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici,
metastatic scuamos, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel
cu celule mici, local avansat sau metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un STP ≥1% și cărora li s a administrat
anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li
se ﬁ administrat tratament speciﬁc înaintea administrării KEYTRUDA. Limfom Hodgkin clasic (LHc) KEYTRUDA este indicat în
monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 3 ani și peste, cu limfom Hodgkin clasic recidivat sau refractar, care au prezentat eșec la transplantul autolog de celule stem (TACS) sau în urma a cel puţin două tratamente anterioare, atunci când TACS nu reprezintă o opțiune de tratament. Carcinom urotelial KEYTRUDA este indicat în
monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulţi cărora li s a administrat anterior
chimioterapie care conţine săruri de platină. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial
local avansat sau metastatic, la adulţi care nu sunt eligibili pentru chimioterapie care conţine cisplatină și ale căror tumori
exprimă PD L1 cu un scor combinat pozitiv (CPS, Combined Positive Score) ≥10. Carcinom cu celule scuamoase al capului și
gâtului (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5 ﬂuorouracil (5 FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un CPS ≥1.
KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, recurent sau
metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un STP ≥50% și la care afecțiunea progresează în timpul sau după
chimioterapia care conţine săruri de platină. Carcinom renal (RCC, renal cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în asociere cu
axitinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru
tratamentul adjuvant al adulților cu carcinom renal cu risc de recurență crescut după nefrectomie, sau în urma nefrectomiei și
rezecției leziunilor metastatice. Cancer colorectal (CCR) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă
linie al cancerului colorectal metastatic cu instabilitate microsatelită de grad înalt (MSI H )sau cu deﬁciență de reparare a nepotrivirii ADN ului (dMMR, mismatch repair deﬁcient), la adulți. Carcinom esofagian KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie pe bază de săruri de platină și ﬂuoropirimidină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului esofagian local
avansat nerezecabil sau metastatic, sau adenocarcinomului joncțiunii gastro esofagiene HER 2 negativ, la adulţi ale căror tumori
exprimă PD L1 cu un CPS ≥10. Cancer mamar triplu negativ (TNBC, triple negative breast cancer) KEYTRUDA este indicat în
asociere cu chimioterapie pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ local recurent nerezecabil sau metastatic, la
adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un CPS ≥10 și cărora nu li s a administrat anterior chimioterapie pentru boala
metastatică. Carcinom endometrial (CE) KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul carcinomului endometrial avansat sau recurent, la adulți care prezintă progresie a bolii în timpul sau după tratamentul anterior cu o terapie care
conţine săruri de platină, indiferent de setarea administrării acesteia, și care nu sunt eligibili pentru intervenția chirurgicală
curativă sau radiații. Doze și mod de administrare Doza recomandată de KEYTRUDA la adulți este ﬁe de 200 mg la interval de
3 săptămâni, ﬁe de 400 mg la interval de 6 săptămâni, administrată sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de
30 minute. Doza recomandată de KEYTRUDA în monoterapie la pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 3 ani și peste, cu LHc,
este de 2 mg/kg greutate corporală (GC) (până la un maxim de 200 mg) la interval de 3 săptămâni, administrată sub forma unei
perfuzii intravenoase cu durata de 30 minute. Pacienților trebuie să li se administreze KEYTRUDA până la progresia bolii sau
până la apariţia toxicităţii inacceptabile (și până la durata maximă a tratamentului, dacă este speciﬁcată pentru o indicație). S-au
observat răspunsuri atipice (de exemplu o creștere iniţială tranzitorie a dimensiunii tumorii sau apariţia unor noi leziuni de dimensiuni mici în primele câteva luni urmate de reducerea tumorii). La pacienţii stabili clinic cu dovezi inițiale de progresie a bolii
se recomandă continuarea tratamentului până la conﬁrmarea progresiei bolii. Pentru tratamentul adjuvant al melanomului sau
RCC, KEYTRUDA trebuie administrat până la recurența bolii, apariţia toxicităţii inacceptabile sau pentru o durată de până la un
an. KEYTRUDA este destinat utilizării intravenoase. Acesta trebuie administrat în perfuzie cu durata de 30 minute. KEYTRUDA nu
trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase rapide sau în bolus. La administrarea KEYTRUDA ca parte a unei asocieri cu chimioterapie intravenoasă, KEYTRUDA trebuie administrat primul. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă
sau la oricare dintre excipienţii. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare Pentru a avea sub control trasabilitatea
medicamentelor biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. La evaluarea
statusului PD-L1 al tumorii, este important ca o metodologie bine validată și solidă să ﬁe aleasă pentru a minimiza determinările
fals negative sau fals pozitive. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab au apărut reacţii adverse mediate imun,
incluzând cazuri severe și letale. Majoritatea reacţiilor adverse mediate imun survenite în timpul tratamentului cu pembrolizumab au fost reversibile și gestionate prin întreruperea tratamentului cu pembrolizumab, administrarea de corticosteroizi și/
sau tratament de susținere. Reacțiile adverse mediate imun au apărut și după ultima doză de pembrolizumab. În funcţie de

gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea de pembrolizumab trebuie amânată și trebuie administrați corticosteroizi.
După ameliorarea până la gradul ≤1, trebuie iniţiată întreruperea treptată a corticoterapiei și continuată timp de cel puţin 1 lună.
Administrarea de pembrolizumab poate ﬁ reluată în decurs de 12 săptămâni după ultima doză administrată de KEYTRUDA dacă
reacția adversă se ameliorează la gradul ≤1 și doza zilnică de corticosteroid a fost redusă la ≤10 mg prednison sau echivalent.
Pneumonită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de pneumonită. Pacienţii
trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de pneumonită. Pneumonita suspectată trebuie conﬁrmată prin
imagistică radiograﬁcă și trebuie exclusă prezența altor cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de
gradul ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea
pembrolizumab trebuie amânată în cazul pneumonitei de gradul 2 și întreruptă deﬁnitiv în cazul pneumonitei de gradul 3,
gradul 4 sau pneumonitei de gradul 2 recurente. Colită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au
raportat cazuri de colită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de colită și trebuie excluse alte
cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de gradul ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau
echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul apariției colitei de
gradul 2 sau gradul 3 și întreruptă deﬁnitiv în cazul colitei de gradul 4 sau recurenței de gradul 3 (vezi pct. 4.2). Trebuie luat în
considerare riscul potențial de perforație gastro-intestinală. Hepatită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de hepatită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modiﬁcărilor funcţiei hepatice (la
momentul iniţierii tratamentului, periodic pe durata acestuia și la momentul indicat în funcţie de evaluarea clinică) și a simptomelor de hepatită și trebuie excluse alte cauze. Trebuie administrați corticosteroizi (doză iniţială de 0,5-1 mg/kg și zi (pentru
evenimente de gradul 2) și 1-2 mg/kg și zi (pentru evenimente de grad ≥3) prednison sau echivalent, urmată de scăderea
treptată a dozelor) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor enzimelor hepatice, se amână sau se întrerupe deﬁnitiv administrarea pembrolizumab. Nefrită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de
nefrită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modiﬁcărilor funcţiei renale și trebuie excluse alte cauze de disfuncție
renală. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de grad ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor creatininei, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul nefritei de gradul 2 și întreruptă deﬁnitiv în cazul nefritei de gradul 3 sau gradul 4. Endocrinopatii mediate imun La administrarea tratamentului cu pembrolizumab s-au observat cazuri de endocrinopatii severe, inclusiv
insuﬁcienţă suprarenală, hipoﬁzită, diabet zaharat tip 1, cetoacidoză diabetică, hipotiroidism și hipertiroidism.În cazul endocrinopatiilor mediate imun poate ﬁ necesar tratament de substituție hormonală pe termen lung.La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de diabet zaharat tip 1, inclusiv cetoacidoză diabetică. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat tulburări tiroidiene, inclusiv hipotiroidism, hipertiroidism și tiroidită, care pot surveni în
orice moment pe durata tratamentului. Reacții adverse cutanate mediate imun Reacţii cutanate severe mediate imun au fost
raportate la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea reacţiilor cutanate
severe suspectate și trebuie excluse alte cauze. În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul reacțiilor cutanate de gradul 3 până la ameliorarea la gradul ≤1 sau întreruptă deﬁnitiv în cazul
reacțiilor cutanate de gradul 4 și trebuie administrați corticosteroizi.Au fost raportate cazuri de sindrom Stevens-Johnson (SSJ)
și necroliză epidermică toxică (NET), la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. În cazul în care se conﬁrmă apariția
SSJ sau NET, administrarea pembrolizumab trebuie întreruptă deﬁnitiv. Alte reacţii adverse mediate imun În plus, următoarele
reacţii adverse mediate imun, semniﬁcative din punct de vedere clinic, au fost raportate în studiile clinice sau în timpul
experienţei după punerea pe piaţă: uveită, artrită, miozită, miocardită, pancreatită, sindrom Guillain-Barré, sindrom miastenic,
anemie hemolitică, sarcoidoză, encefalită, mielită, vasculită, colangită sclerozantă, gastrită și cistită non-infecțioasă. Reacții
asociate administrării în perfuzie La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat reacții adverse severe
asociate administrării în perfuzie, inclusiv hipersensibilitate și anaﬁlaxie. În cazul reacțiilor adverse de gradele 3 sau 4 asociate
perfuzării, trebuie întreruptă administrarea perfuziei și trebuie întrerupt deﬁnitiv tratamentul cu pembrolizumab. Card de avertizare al pacientului Toți prescriptorii KEYTRUDA trebuie să ﬁe familiarizați cu Informaţiile pentru medic și Ghidurile de abordare
terapeutică. Prescriptorul trebuie să discute cu pacientul riscurile tratamentului cu KEYTRUDA. Pacientul va primi cardul de
avertizare al pacientului odată cu ﬁecare prescripție. Interacţiuni cu alte medicamente și alte forme de interacţiune Nu s-au
efectuat studii cu pembrolizumab privind interacțiunile farmacocinetice cu alte medicamente. Deoarece pembrolizumab este
eliminat din circulația sistemică prin catabolizare, nu se așteaptă să apară interacțiuni metabolice cu alte medicamente. Trebuie
evitată utilizarea de corticosteroizi sistemici sau imunosupresoare înaintea iniţierii tratamentului cu pembrolizumab din cauza
potențialului acestora de a interfera cu activitatea farmacodinamică și eﬁcacitatea pembrolizumab. Fertilitatea, sarcina și
alăptarea Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eﬁcace în timpul tratamentului cu pembrolizumab
și timp de cel puţin 4 luni după administrarea ultimei doze de pembrolizumab. Sarcina Nu există date privind utilizarea pembrolizumab la femei gravide. Nu au fost efectuate studii la animale privind efectele pembrolizumab asupra funcţiei de reproducere; cu toate acestea, la modelele gestante de murine s-a demonstrat că blocarea semnalizării pe calea PD-L1 afectează
toleranța față de făt și crește incidenţa cazurilor de avort fetal. Dat ﬁind mecanismul de acţiune, aceste rezultate indică un risc
potenţial ca administrarea de pembrolizumab în timpul sarcinii să aibă efecte nocive asupra fătului, inclusiv creșterea incidenţei
avortului sau a nașterii de feţi morţi. Alăptarea Nu se cunoaște dacă pembrolizumab se excretă în laptele uman. Întrucât este
cunoscut faptul că anticorpii pot ﬁ secretați în laptele uman, riscul pentru nou-născuți/sugari nu poate ﬁ exclus. Decizia de a
întrerupe ﬁe alăptarea, ﬁe tratamentul cu pembrolizumab trebuie luată având în vedere beneﬁciul alăptării pentru copil și beneﬁciul tratamentului cu pembrolizumab pentru mamă. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje
Pembrolizumab are o inﬂuenţă minoră asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. La unii pacienţi, s-a raportat apariţia amețelii și fatigabilității după administrarea pembrolizumab. Reacţii adverse Pembrolizumab este asociat cel mai
frecvent cu reacții adverse mediate imun. Cele mai multe dintre acestea, inclusiv reacțiile adverse severe, s-au remis după

inițierea tratamentului medical adecvat sau întreruperea administrării pembrolizumab. Siguranța pembrolizumab administrat în
monoterapie a fost evaluată la 7148 pacienți cu melanom în stadiu avansat, melanom stadiul III rezecat (tratament adjuvant),
NSCLC, LHc, carcinom urotelial, HNSCC, CCR, cancer endometrial, gastric, de intestin subțire, biliar, pancreatic sau tratament
adjuvant al RCC în cadrul studiilor clinice în care s-au utilizat patru doze (2 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, 200 mg la
interval de 3 săptămâni sau 10 mg/kg GC la interval de 2 sau 3 săptămâni). La acest grup de pacienți, valoarea mediană a
timpului de observaţie a fost de 7,9 luni (interval: 1 zi până la 39 luni), iar cele mai frecvente reacții adverse la pembrolizumab
au fost fatigabilitatea (31%), diareea (22%) și greața (21%). Siguranța pembrolizumab administrat în asociere cu chimioterapie
a fost evaluată la 2033 pacienți cu NSCLC, HNSCC, carcinom esofagian sau TNBC cărora li s-a administrat pembrolizumab
200 mg, 2 mg/kg GC sau 10 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, în cadrul studiilor clinice. La acest grup de pacienți, cele mai
frecvente reacții adverse au fost anemia (52%), greața (52%), fatigabilitatea (37%), constipația (34%), neutropenia (33%), diareea (32%), scăderea apetitului alimentar (30%) și vărsăturile (28%). Incidența reacțiilor adverse de gradele 3-5 la pacienți cu
NSCLC a fost de 67% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 66% în cazul administrării numai a
chimioterapiei, la pacienți cu HNSCC a fost de 85% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 84% în
cazul administrării chimioterapiei împreună cu cetuximab, la pacienți cu carcinom esofagian a fost de 86% pentru tratamentul
cu pembrolizumab administrat în asociere și de 83% în cazul administrării numai a chimioterapiei, iar la pacienți cu TNBC a fost
de 78% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 74% în cazul administrării numai a chimioterapiei.
Pneumonita mediată imun Pneumonita a survenit la 314 (4,4%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3, 4 sau 5 la 138 (1,9%),
80 (1,1%), 19 (0,3%), respectiv 9 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul pneumonitei a fost de 3,7 luni (interval: 2 zile până la 27,2 luni). Durata mediană a fost de 2,0 luni (interval: 1 zi până la 51,0+ luni).
Colita mediată imun Colita a survenit la 140 (2,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 42 (0,6%), 74 (1,0%), respectiv 6 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul colitei a fost de 4,5 luni (interval:
2 zile până la 24,3 luni). Durata mediană a fost de 1,0 lună (interval: 1 zi până la 45,2+ luni). Hepatita mediată imun Hepatita a
survenit la 70 (1,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 11 (0,2%), 47 (0,7%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați
cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hepatitei a fost de 3,9 luni (interval: 8 zile până la 26,3 luni). Durata mediană a fost de 1,2 luni (interval: 1 zi până la 22,5+ luni). Nefrita mediată imun Nefrita a survenit la 30 (0,4%) pacienți,
incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 8 (0,1%), 16 (0,2%), respectiv 2 (<0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab în monoterapie. Intervalul median de timp până la debutul nefritei a fost de 4,6 luni (interval: 12 zile până la 21,4 luni). Durata mediană a
fost de 6,9 luni (interval: 6 zile până la 28,2+ luni). Endocrinopatiile mediate imun Hipertiroidismul a survenit la 344 (4,8%)
pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 93 (1,3%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipertiroidismului a fost de 1,4 luni (interval: 1 zi până la 23,2 luni). Durata mediană a fost de
1,6 luni (interval: 4 zile până la 43,1+ luni). hipertiroidismului a fost de 10,9%, majoritatea acestor cazuri ﬁind de gradul 1 sau
2. Hipotiroidismul a survenit la 856 (12,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 630 (8,8%), respectiv 8 (0,1%)
pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipotiroidismului a fost de 3,4 luni (interval: 1 zi
până la 25,9 luni). Durata mediană nu a fost atinsă (interval: 2 zile până la 62,9+ luni). Reacții adverse cutanate mediate imun
Reacţiile cutanate severe mediate imun au survenit la 116 (1,6%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 5 la 11 (0,2%),
91 (1,3%), respectiv 1 (<0,1%) pacienți cărora li s-a administrat pembrolizumab. Valoarea mediană a timpului până la debutul
reacţiilor cutanate severe a fost de 3,3 luni (interval: 3 zile până la 25,5 luni). Durata mediană a fost de 1,9 luni (interval: 1 zi
până la 47,1+ luni). Raportarea reacţiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea
medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneﬁciu/risc al medicamentului.
Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul Agenţiei Naţionale
a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO,
Tel: +4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj În caz de supradozaj, pacienţii trebuie
monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea semnelor sau simptomelor de reacţii adverse și trebuie instituit tratament simptomatic corespunzător. Perioada de valabilitate Flacon nedeschis 2 ani. După pregătirea perfuziei Din punct de vedere microbiologic, medicamentul, odată diluat, trebuie utilizat imediat. Soluţia diluată nu trebuie congelată. Dacă nu este utilizată imediat,
stabilitatea chimică și ﬁzică în uz a soluției de KEYTRUDA a fost demonstrată pentru 96 ore la temperaturi de 2°C până la 8°C.
Acest interval de 96 ore poate include păstrarea timp de până la 6 ore la temperatura camerei (temperaturi ≤25°C). Dacă se
păstrează la frigider, ﬂacoanele și/sau pungile pentru soluţie intravenoasă trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei
înainte de utilizare. Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a ﬁ protejat de lumină. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Olanda. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ EU/1/15/1024/00. DATA
PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data primei autorizări: 17 iulie 2015 Data ultimei reînnoiri a autorizației:
24 martie 2020. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 17 februarie 2022. Se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală PR.
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.
ema.europa.eu. Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia
Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4
0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro
Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii.
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Pembrolizumab este indicat în monoterapie sau în asociere* pentru
tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului
şi gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulţi ale căror tumori
exprimă PD-L1 cu un scor combinat pozitiv** ≥1
**Cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5-ﬂuorouracil (5-FU).
**(CPS, Combined positive score).
Referințe: 1. Rezumatul caracteristicilor produsului KEYTRUDA® (pembrolizumab), februarie 2022.
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REZUMAT ABREVIAT AL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI. Înainte de a prescrie, citiți rezumatul complet al caracteristicilor
produsului!
DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI KEYTRUDA 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Indicaţii terapeutice Melanom KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la
pacienți adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și extindere
la nivelul ganglionilor limfatici, la care s a efectuat rezecție completă. Carcinom pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC,
non small cell lung carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un scor tumoral proporţional (STP) ≥
50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu pemetrexed și chimioterapie pe bază
de săruri de platină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic non
scuamos, la adulţi ale căror tumori nu prezintă mutații EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu carboplatină
și ﬁe paclitaxel, ﬁe nab paclitaxel, pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici,
metastatic scuamos, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel
cu celule mici, local avansat sau metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un STP ≥1% și cărora li s a administrat
anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li
se ﬁ administrat tratament speciﬁc înaintea administrării KEYTRUDA. Limfom Hodgkin clasic (LHc) KEYTRUDA este indicat în
monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 3 ani și peste, cu limfom Hodgkin clasic recidivat sau refractar, care au prezentat eșec la transplantul autolog de celule stem (TACS) sau în urma a cel puţin două tratamente anterioare, atunci când TACS nu reprezintă o opțiune de tratament. Carcinom urotelial KEYTRUDA este indicat în
monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulţi cărora li s a administrat anterior
chimioterapie care conţine săruri de platină. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial
local avansat sau metastatic, la adulţi care nu sunt eligibili pentru chimioterapie care conţine cisplatină și ale căror tumori
exprimă PD L1 cu un scor combinat pozitiv (CPS, Combined Positive Score) ≥10. Carcinom cu celule scuamoase al capului și
gâtului (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5 ﬂuorouracil (5 FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un CPS ≥1.
KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, recurent sau
metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un STP ≥50% și la care afecțiunea progresează în timpul sau după
chimioterapia care conţine săruri de platină. Carcinom renal (RCC, renal cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în asociere cu
axitinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru
tratamentul adjuvant al adulților cu carcinom renal cu risc de recurență crescut după nefrectomie, sau în urma nefrectomiei și
rezecției leziunilor metastatice. Cancer colorectal (CCR) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă
linie al cancerului colorectal metastatic cu instabilitate microsatelită de grad înalt (MSI H )sau cu deﬁciență de reparare a nepotrivirii ADN ului (dMMR, mismatch repair deﬁcient), la adulți. Carcinom esofagian KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie pe bază de săruri de platină și ﬂuoropirimidină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului esofagian local
avansat nerezecabil sau metastatic, sau adenocarcinomului joncțiunii gastro esofagiene HER 2 negativ, la adulţi ale căror tumori
exprimă PD L1 cu un CPS ≥10. Cancer mamar triplu negativ (TNBC, triple negative breast cancer) KEYTRUDA este indicat în
asociere cu chimioterapie pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ local recurent nerezecabil sau metastatic, la
adulţi ale căror tumori exprimă PD L1 cu un CPS ≥10 și cărora nu li s a administrat anterior chimioterapie pentru boala
metastatică. Carcinom endometrial (CE) KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul carcinomului endometrial avansat sau recurent, la adulți care prezintă progresie a bolii în timpul sau după tratamentul anterior cu o terapie care
conţine săruri de platină, indiferent de setarea administrării acesteia, și care nu sunt eligibili pentru intervenția chirurgicală
curativă sau radiații. Doze și mod de administrare Doza recomandată de KEYTRUDA la adulți este ﬁe de 200 mg la interval de
3 săptămâni, ﬁe de 400 mg la interval de 6 săptămâni, administrată sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de
30 minute. Doza recomandată de KEYTRUDA în monoterapie la pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 3 ani și peste, cu LHc,
este de 2 mg/kg greutate corporală (GC) (până la un maxim de 200 mg) la interval de 3 săptămâni, administrată sub forma unei
perfuzii intravenoase cu durata de 30 minute. Pacienților trebuie să li se administreze KEYTRUDA până la progresia bolii sau
până la apariţia toxicităţii inacceptabile (și până la durata maximă a tratamentului, dacă este speciﬁcată pentru o indicație). S-au
observat răspunsuri atipice (de exemplu o creștere iniţială tranzitorie a dimensiunii tumorii sau apariţia unor noi leziuni de dimensiuni mici în primele câteva luni urmate de reducerea tumorii). La pacienţii stabili clinic cu dovezi inițiale de progresie a bolii
se recomandă continuarea tratamentului până la conﬁrmarea progresiei bolii. Pentru tratamentul adjuvant al melanomului sau
RCC, KEYTRUDA trebuie administrat până la recurența bolii, apariţia toxicităţii inacceptabile sau pentru o durată de până la un
an. KEYTRUDA este destinat utilizării intravenoase. Acesta trebuie administrat în perfuzie cu durata de 30 minute. KEYTRUDA nu
trebuie administrat sub forma unei injecţii intravenoase rapide sau în bolus. La administrarea KEYTRUDA ca parte a unei asocieri cu chimioterapie intravenoasă, KEYTRUDA trebuie administrat primul. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă
sau la oricare dintre excipienţii. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare Pentru a avea sub control trasabilitatea
medicamentelor biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. La evaluarea
statusului PD-L1 al tumorii, este important ca o metodologie bine validată și solidă să ﬁe aleasă pentru a minimiza determinările
fals negative sau fals pozitive. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab au apărut reacţii adverse mediate imun,
incluzând cazuri severe și letale. Majoritatea reacţiilor adverse mediate imun survenite în timpul tratamentului cu pembrolizumab au fost reversibile și gestionate prin întreruperea tratamentului cu pembrolizumab, administrarea de corticosteroizi și/
sau tratament de susținere. Reacțiile adverse mediate imun au apărut și după ultima doză de pembrolizumab. În funcţie de

gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea de pembrolizumab trebuie amânată și trebuie administrați corticosteroizi.
După ameliorarea până la gradul ≤1, trebuie iniţiată întreruperea treptată a corticoterapiei și continuată timp de cel puţin 1 lună.
Administrarea de pembrolizumab poate ﬁ reluată în decurs de 12 săptămâni după ultima doză administrată de KEYTRUDA dacă
reacția adversă se ameliorează la gradul ≤1 și doza zilnică de corticosteroid a fost redusă la ≤10 mg prednison sau echivalent.
Pneumonită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de pneumonită. Pacienţii
trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de pneumonită. Pneumonita suspectată trebuie conﬁrmată prin
imagistică radiograﬁcă și trebuie exclusă prezența altor cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de
gradul ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea
pembrolizumab trebuie amânată în cazul pneumonitei de gradul 2 și întreruptă deﬁnitiv în cazul pneumonitei de gradul 3,
gradul 4 sau pneumonitei de gradul 2 recurente. Colită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au
raportat cazuri de colită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de colită și trebuie excluse alte
cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de gradul ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau
echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul apariției colitei de
gradul 2 sau gradul 3 și întreruptă deﬁnitiv în cazul colitei de gradul 4 sau recurenței de gradul 3 (vezi pct. 4.2). Trebuie luat în
considerare riscul potențial de perforație gastro-intestinală. Hepatită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de hepatită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modiﬁcărilor funcţiei hepatice (la
momentul iniţierii tratamentului, periodic pe durata acestuia și la momentul indicat în funcţie de evaluarea clinică) și a simptomelor de hepatită și trebuie excluse alte cauze. Trebuie administrați corticosteroizi (doză iniţială de 0,5-1 mg/kg și zi (pentru
evenimente de gradul 2) și 1-2 mg/kg și zi (pentru evenimente de grad ≥3) prednison sau echivalent, urmată de scăderea
treptată a dozelor) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor enzimelor hepatice, se amână sau se întrerupe deﬁnitiv administrarea pembrolizumab. Nefrită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de
nefrită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea modiﬁcărilor funcţiei renale și trebuie excluse alte cauze de disfuncție
renală. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de grad ≥2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor creatininei, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul nefritei de gradul 2 și întreruptă deﬁnitiv în cazul nefritei de gradul 3 sau gradul 4. Endocrinopatii mediate imun La administrarea tratamentului cu pembrolizumab s-au observat cazuri de endocrinopatii severe, inclusiv
insuﬁcienţă suprarenală, hipoﬁzită, diabet zaharat tip 1, cetoacidoză diabetică, hipotiroidism și hipertiroidism.În cazul endocrinopatiilor mediate imun poate ﬁ necesar tratament de substituție hormonală pe termen lung.La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de diabet zaharat tip 1, inclusiv cetoacidoză diabetică. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat tulburări tiroidiene, inclusiv hipotiroidism, hipertiroidism și tiroidită, care pot surveni în
orice moment pe durata tratamentului. Reacții adverse cutanate mediate imun Reacţii cutanate severe mediate imun au fost
raportate la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea reacţiilor cutanate
severe suspectate și trebuie excluse alte cauze. În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul reacțiilor cutanate de gradul 3 până la ameliorarea la gradul ≤1 sau întreruptă deﬁnitiv în cazul
reacțiilor cutanate de gradul 4 și trebuie administrați corticosteroizi.Au fost raportate cazuri de sindrom Stevens-Johnson (SSJ)
și necroliză epidermică toxică (NET), la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. În cazul în care se conﬁrmă apariția
SSJ sau NET, administrarea pembrolizumab trebuie întreruptă deﬁnitiv. Alte reacţii adverse mediate imun În plus, următoarele
reacţii adverse mediate imun, semniﬁcative din punct de vedere clinic, au fost raportate în studiile clinice sau în timpul
experienţei după punerea pe piaţă: uveită, artrită, miozită, miocardită, pancreatită, sindrom Guillain-Barré, sindrom miastenic,
anemie hemolitică, sarcoidoză, encefalită, mielită, vasculită, colangită sclerozantă, gastrită și cistită non-infecțioasă. Reacții
asociate administrării în perfuzie La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat reacții adverse severe
asociate administrării în perfuzie, inclusiv hipersensibilitate și anaﬁlaxie. În cazul reacțiilor adverse de gradele 3 sau 4 asociate
perfuzării, trebuie întreruptă administrarea perfuziei și trebuie întrerupt deﬁnitiv tratamentul cu pembrolizumab. Card de avertizare al pacientului Toți prescriptorii KEYTRUDA trebuie să ﬁe familiarizați cu Informaţiile pentru medic și Ghidurile de abordare
terapeutică. Prescriptorul trebuie să discute cu pacientul riscurile tratamentului cu KEYTRUDA. Pacientul va primi cardul de
avertizare al pacientului odată cu ﬁecare prescripție. Interacţiuni cu alte medicamente și alte forme de interacţiune Nu s-au
efectuat studii cu pembrolizumab privind interacțiunile farmacocinetice cu alte medicamente. Deoarece pembrolizumab este
eliminat din circulația sistemică prin catabolizare, nu se așteaptă să apară interacțiuni metabolice cu alte medicamente. Trebuie
evitată utilizarea de corticosteroizi sistemici sau imunosupresoare înaintea iniţierii tratamentului cu pembrolizumab din cauza
potențialului acestora de a interfera cu activitatea farmacodinamică și eﬁcacitatea pembrolizumab. Fertilitatea, sarcina și
alăptarea Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eﬁcace în timpul tratamentului cu pembrolizumab
și timp de cel puţin 4 luni după administrarea ultimei doze de pembrolizumab. Sarcina Nu există date privind utilizarea pembrolizumab la femei gravide. Nu au fost efectuate studii la animale privind efectele pembrolizumab asupra funcţiei de reproducere; cu toate acestea, la modelele gestante de murine s-a demonstrat că blocarea semnalizării pe calea PD-L1 afectează
toleranța față de făt și crește incidenţa cazurilor de avort fetal. Dat ﬁind mecanismul de acţiune, aceste rezultate indică un risc
potenţial ca administrarea de pembrolizumab în timpul sarcinii să aibă efecte nocive asupra fătului, inclusiv creșterea incidenţei
avortului sau a nașterii de feţi morţi. Alăptarea Nu se cunoaște dacă pembrolizumab se excretă în laptele uman. Întrucât este
cunoscut faptul că anticorpii pot ﬁ secretați în laptele uman, riscul pentru nou-născuți/sugari nu poate ﬁ exclus. Decizia de a
întrerupe ﬁe alăptarea, ﬁe tratamentul cu pembrolizumab trebuie luată având în vedere beneﬁciul alăptării pentru copil și beneﬁciul tratamentului cu pembrolizumab pentru mamă. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje
Pembrolizumab are o inﬂuenţă minoră asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. La unii pacienţi, s-a raportat apariţia amețelii și fatigabilității după administrarea pembrolizumab. Reacţii adverse Pembrolizumab este asociat cel mai
frecvent cu reacții adverse mediate imun. Cele mai multe dintre acestea, inclusiv reacțiile adverse severe, s-au remis după

inițierea tratamentului medical adecvat sau întreruperea administrării pembrolizumab. Siguranța pembrolizumab administrat în
monoterapie a fost evaluată la 7148 pacienți cu melanom în stadiu avansat, melanom stadiul III rezecat (tratament adjuvant),
NSCLC, LHc, carcinom urotelial, HNSCC, CCR, cancer endometrial, gastric, de intestin subțire, biliar, pancreatic sau tratament
adjuvant al RCC în cadrul studiilor clinice în care s-au utilizat patru doze (2 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, 200 mg la
interval de 3 săptămâni sau 10 mg/kg GC la interval de 2 sau 3 săptămâni). La acest grup de pacienți, valoarea mediană a
timpului de observaţie a fost de 7,9 luni (interval: 1 zi până la 39 luni), iar cele mai frecvente reacții adverse la pembrolizumab
au fost fatigabilitatea (31%), diareea (22%) și greața (21%). Siguranța pembrolizumab administrat în asociere cu chimioterapie
a fost evaluată la 2033 pacienți cu NSCLC, HNSCC, carcinom esofagian sau TNBC cărora li s-a administrat pembrolizumab
200 mg, 2 mg/kg GC sau 10 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, în cadrul studiilor clinice. La acest grup de pacienți, cele mai
frecvente reacții adverse au fost anemia (52%), greața (52%), fatigabilitatea (37%), constipația (34%), neutropenia (33%), diareea (32%), scăderea apetitului alimentar (30%) și vărsăturile (28%). Incidența reacțiilor adverse de gradele 3-5 la pacienți cu
NSCLC a fost de 67% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 66% în cazul administrării numai a
chimioterapiei, la pacienți cu HNSCC a fost de 85% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 84% în
cazul administrării chimioterapiei împreună cu cetuximab, la pacienți cu carcinom esofagian a fost de 86% pentru tratamentul
cu pembrolizumab administrat în asociere și de 83% în cazul administrării numai a chimioterapiei, iar la pacienți cu TNBC a fost
de 78% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 74% în cazul administrării numai a chimioterapiei.
Pneumonita mediată imun Pneumonita a survenit la 314 (4,4%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3, 4 sau 5 la 138 (1,9%),
80 (1,1%), 19 (0,3%), respectiv 9 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul pneumonitei a fost de 3,7 luni (interval: 2 zile până la 27,2 luni). Durata mediană a fost de 2,0 luni (interval: 1 zi până la 51,0+ luni).
Colita mediată imun Colita a survenit la 140 (2,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 42 (0,6%), 74 (1,0%), respectiv 6 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul colitei a fost de 4,5 luni (interval:
2 zile până la 24,3 luni). Durata mediană a fost de 1,0 lună (interval: 1 zi până la 45,2+ luni). Hepatita mediată imun Hepatita a
survenit la 70 (1,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 11 (0,2%), 47 (0,7%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați
cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hepatitei a fost de 3,9 luni (interval: 8 zile până la 26,3 luni). Durata mediană a fost de 1,2 luni (interval: 1 zi până la 22,5+ luni). Nefrita mediată imun Nefrita a survenit la 30 (0,4%) pacienți,
incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 8 (0,1%), 16 (0,2%), respectiv 2 (<0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab în monoterapie. Intervalul median de timp până la debutul nefritei a fost de 4,6 luni (interval: 12 zile până la 21,4 luni). Durata mediană a
fost de 6,9 luni (interval: 6 zile până la 28,2+ luni). Endocrinopatiile mediate imun Hipertiroidismul a survenit la 344 (4,8%)
pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 93 (1,3%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipertiroidismului a fost de 1,4 luni (interval: 1 zi până la 23,2 luni). Durata mediană a fost de
1,6 luni (interval: 4 zile până la 43,1+ luni). hipertiroidismului a fost de 10,9%, majoritatea acestor cazuri ﬁind de gradul 1 sau
2. Hipotiroidismul a survenit la 856 (12,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 630 (8,8%), respectiv 8 (0,1%)
pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipotiroidismului a fost de 3,4 luni (interval: 1 zi
până la 25,9 luni). Durata mediană nu a fost atinsă (interval: 2 zile până la 62,9+ luni). Reacții adverse cutanate mediate imun
Reacţiile cutanate severe mediate imun au survenit la 116 (1,6%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 5 la 11 (0,2%),
91 (1,3%), respectiv 1 (<0,1%) pacienți cărora li s-a administrat pembrolizumab. Valoarea mediană a timpului până la debutul
reacţiilor cutanate severe a fost de 3,3 luni (interval: 3 zile până la 25,5 luni). Durata mediană a fost de 1,9 luni (interval: 1 zi
până la 47,1+ luni). Raportarea reacţiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea
medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneﬁciu/risc al medicamentului.
Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul Agenţiei Naţionale
a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO,
Tel: +4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj În caz de supradozaj, pacienţii trebuie
monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea semnelor sau simptomelor de reacţii adverse și trebuie instituit tratament simptomatic corespunzător. Perioada de valabilitate Flacon nedeschis 2 ani. După pregătirea perfuziei Din punct de vedere microbiologic, medicamentul, odată diluat, trebuie utilizat imediat. Soluţia diluată nu trebuie congelată. Dacă nu este utilizată imediat,
stabilitatea chimică și ﬁzică în uz a soluției de KEYTRUDA a fost demonstrată pentru 96 ore la temperaturi de 2°C până la 8°C.
Acest interval de 96 ore poate include păstrarea timp de până la 6 ore la temperatura camerei (temperaturi ≤25°C). Dacă se
păstrează la frigider, ﬂacoanele și/sau pungile pentru soluţie intravenoasă trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei
înainte de utilizare. Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a ﬁ protejat de lumină. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Olanda. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ EU/1/15/1024/00. DATA
PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data primei autorizări: 17 iulie 2015 Data ultimei reînnoiri a autorizației:
24 martie 2020. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 17 februarie 2022. Se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală PR.
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.
ema.europa.eu. Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia
Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4
0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro
Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii.
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DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI KEYTRUDA 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Indicaţii terapeutice
Melanom KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la
pacienți adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și
extindere la nivelul ganglionilor limfatici, la care s-a efectuat rezecție completă.Carcinom pulmonar, altul decât cel cu celule
mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al
carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral
proporţional (STP) ≥ 50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive. KEYTRUDA este indicat în asociere cu pemetrexed
și chimioterapie pe bază de săruri de platină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu
celule mici, metastatic non-scuamos, la adulţi ale căror tumori nu prezintă mutații EGFR sau ALK pozitive.KEYTRUDA este
indicat în asociere cu carboplatină și fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel, pentru tratamentul de primă linie al carcinomului
pulmonar, altul decât cel cu celule mici, metastatic scuamos, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru
tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici, local avansat sau metastatic, la adulţi ale căror tumori
exprimă PD-L1 cu un STP ≥ 1% și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu
mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament specific înaintea administrării
KEYTRUDA. Limfom Hodgkin clasic (LHc) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți,
adolescenți și copii cu vârsta de 3 ani și peste, cu limfom Hodgkin clasic recidivat sau refractar, care au prezentat eșec la
transplantul autolog de celule stem (TACS) sau în urma a cel puţin două tratamente anterioare, atunci când TACS nu
reprezintă o opțiune de tratament. Carcinom urotelial KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul
carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulţi cărora li s-a administrat anterior chimioterapie care conţine
săruri de platină. KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau
metastatic, la adulţi care nu sunt eligibili pentru chimioterapie care conţine cisplatină și ale căror tumori exprimă PD-L1 cu
un scor combinat pozitiv (CPS - Combined Positive Score) ≥ 10. Carcinom cu celule scuamoase al capului și gâtului (HNSCC,
head and neck squamous cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază
de săruri de platină și 5-fluorouracil (5-FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului
și gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 1. KEYTRUDA este
indicat în monoterapie pentru tratamentul carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, recurent sau metastatic,
la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un STP ≥ 50% și la care afecțiunea progresează în timpul sau după
chimioterapia care conţine săruri de platină. Carcinom renal (RCC, renal cell carcinoma) KEYTRUDA este indicat în asociere
cu axitinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în asociere cu
lenvatinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulţi. KEYTRUDA este indicat în monoterapie
pentru tratamentul adjuvant al adulților cu carcinom renal cu risc de recurență crescut după nefrectomie, sau în urma
nefrectomiei și rezecției leziunilor metastatice. Cancer colorectal (CCR) KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru
tratamentul de primă linie al cancerului colorectal metastatic cu instabilitate microsatelită de grad înalt (MSI-H )sau cu
deficiență de reparare a nepotrivirii ADN-ului (dMMR, mismatch repair deficient), la adulți. Carcinom esofagian KEYTRUDA
este indicat în asociere cu chimioterapie pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină pentru tratamentul de primă linie al
carcinomului esofagian local avansat nerezecabil sau metastatic, sau adenocarcinomului joncțiunii gastro-esofagiene HER-2
negativ, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 10. Cancer mamar triplu negativ (TNBC, triple-negative breast
cancer) KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ local
recurent nerezecabil sau metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 10 și cărora nu li s-a administrat
anterior chimioterapie pentru boala metastatică. Carcinom endometrial (CE) KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib
pentru tratamentul carcinomului endometrial avansat sau recurent, la adulți care prezintă progresie a bolii în timpul sau după
tratamentul anterior cu o terapie care conţine săruri de platină, indiferent de setarea administrării acesteia, și care nu sunt
eligibili pentru intervenția chirurgicală curativă sau radiații. Doze și mod de administrare Doza recomandată de
KEYTRUDA la adulți este fie de 200 mg la interval de 3 săptămâni, fie de 400 mg la interval de 6 săptămâni, administrată
sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de 30 minute. Doza recomandată de KEYTRUDA în monoterapie la pacienți
copii și adolescenți cu vârsta de 3 ani și peste, cu LHc, este de 2 mg/kg greutate corporală (GC) (până la un maxim de 200
mg) la interval de 3 săptămâni, administrată sub forma unei perfuzii intravenoase cu durata de 30 minute. Pacienților trebuie
să li se administreze KEYTRUDA până la progresia bolii sau până la apariţia toxicităţii inacceptabile (și până la durata maximă
a tratamentului, dacă este specificată pentru o indicație). S-au observat răspunsuri atipice (de exemplu o creștere iniţială
tranzitorie a dimensiunii tumorii sau apariţia unor noi leziuni de dimensiuni mici în primele câteva luni urmate de reducerea
tumorii). La pacienţii stabili clinic cu dovezi inițiale de progresie a bolii se recomandă continuarea tratamentului până la
confirmarea progresiei bolii. Pentru tratamentul adjuvant al melanomului sau RCC, KEYTRUDA trebuie administrat până la
recurența bolii, apariţia toxicităţii inacceptabile sau pentru o durată de până la un an. KEYTRUDA este destinat utilizării
intravenoase. Acesta trebuie administrat în perfuzie cu durata de 30 minute. KEYTRUDA nu trebuie administrat sub forma
unei injecţii intravenoase rapide sau în bolus. La administrarea KEYTRUDA ca parte a unei asocieri cu chimioterapie
intravenoasă, KEYTRUDA trebuie administrat primul. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare
dintre excipienţii. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare Pentru a avea sub control trasabilitatea
medicamentelor biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. La
evaluarea statusului PD-L1 al tumorii, este important ca o metodologie bine validată și solidă să fie aleasă pentru a minimiza
determinările fals negative sau fals pozitive. La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab au apărut reacţii adverse
mediate imun, incluzând cazuri severe și letale. Majoritatea reacţiilor adverse mediate imun survenite în timpul tratamentului
cu pembrolizumab au fost reversibile și gestionate prin întreruperea tratamentului cu pembrolizumab, administrarea de

corticosteroizi și/sau tratament de susținere. Reacțiile adverse mediate imun au apărut și după ultima doză de pembrolizumab.
În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea de pembrolizumab trebuie amânată și trebuie administrați
corticosteroizi. După ameliorarea până la gradul ≤ 1, trebuie iniţiată întreruperea treptată a corticoterapiei și continuată timp
de cel puţin 1 lună. Administrarea de pembrolizumab poate fi reluată în decurs de 12 săptămâni după ultima doză
administrată de KEYTRUDA dacă reacția adversă se ameliorează la gradul ≤ 1 și doza zilnică de corticosteroid a fost redusă
la ≤ 10 mg prednison sau echivalent. Pneumonită mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au
raportat cazuri de pneumonită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor și simptomelor de pneumonită.
Pneumonita suspectată trebuie confirmată prin imagistică radiografică și trebuie exclusă prezența altor cauze. Trebuie
administrați corticosteroizi pentru evenimente de gradul ≥ 2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată
de scăderea treptată a acesteia); administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul pneumonitei de gradul 2 și întreruptă
definitiv în cazul pneumonitei de gradul 3, gradul 4 sau pneumonitei de gradul 2 recurente. Colită mediată imun La pacienții
cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de colită. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru depistarea
semnelor și simptomelor de colită și trebuie excluse alte cauze. Trebuie administrați corticosteroizi pentru evenimente de
gradul ≥ 2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a acesteia); administrarea
pembrolizumab trebuie amânată în cazul apariției colitei de gradul 2 sau gradul 3 și întreruptă definitiv în cazul colitei de gradul
4 sau recurenței de gradul 3 (vezi pct. 4.2). Trebuie luat în considerare riscul potențial de perforație gastro-intestinală. Hepatită
mediată imun La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de hepatită . Pacienții trebuie
monitorizaţi pentru depistarea modificărilor funcţiei hepatice (la momentul iniţierii tratamentului, periodic pe durata acestuia și
la momentul indicat în funcţie de evaluarea clinică) și a simptomelor de hepatită și trebuie excluse alte cauze. Trebuie
administrați corticosteroizi (doză iniţială de 0,5-1 mg/kg și zi (pentru evenimente de gradul 2) și 1-2 mg/kg și zi (pentru
evenimente de grad ≥ 3) prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a dozelor) și, în funcție de severitatea creșterii
valorilor enzimelor hepatice, se amână sau se întrerupe definitiv administrarea pembrolizumab. Nefrită mediată imun La
pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat cazuri de nefrită. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru
depistarea modificărilor funcţiei renale și trebuie excluse alte cauze de disfuncție renală. Trebuie administrați corticosteroizi
pentru evenimente de grad ≥ 2 (doză inițială de 1-2 mg/kg și zi prednison sau echivalent, urmată de scăderea treptată a
acesteia) și, în funcție de severitatea creșterii valorilor creatininei, administrarea pembrolizumab trebuie amânată în cazul
nefritei de gradul 2 și întreruptă definitiv în cazul nefritei de gradul 3 sau gradul 4. Endocrinopatii mediate imun La
administrarea tratamentului cu pembrolizumab s-au observat cazuri de endocrinopatii severe, inclusiv insuficienţă
suprarenală, hipofizită, diabet zaharat tip 1, cetoacidoză diabetică, hipotiroidism și hipertiroidism.În cazul endocrinopatiilor
mediate imun poate fi necesar tratament de substituție hormonală pe termen lung.La pacienții cărora li s-a administrat
pembrolizumab s-au raportat cazuri de diabet zaharat tip 1, inclusiv cetoacidoză diabetică. La pacienții cărora li s-a administrat
pembrolizumab s-au raportat tulburări tiroidiene, inclusiv hipotiroidism, hipertiroidism și tiroidită, care pot surveni în orice
moment pe durata tratamentului. Reacții adverse cutanate mediate imun Reacţii cutanate severe mediate imun au fost
raportate la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. Pacienții trebuie monitorizaţi pentru depistarea reacţiilor
cutanate severe suspectate și trebuie excluse alte cauze. În funcţie de gradul de severitate a reacţiei adverse, administrarea
pembrolizumab trebuie amânată în cazul reacțiilor cutanate de gradul 3 până la ameliorarea la gradul ≤ 1 sau întreruptă
definitiv în cazul reacțiilor cutanate de gradul 4 și trebuie administrați corticosteroizi.Au fost raportate cazuri de sindrom
Stevens-Johnson (SSJ) și necroliză epidermică toxică (NET), la pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. În cazul în
care se confirmă apariția SSJ sau NET, administrarea pembrolizumab trebuie întreruptă definitiv.Alte reacţii adverse mediate
imun În plus, următoarele reacţii adverse mediate imun, semnificative din punct de vedere clinic, au fost raportate în studiile
clinice sau în timpul experienţei după punerea pe piaţă: uveită, artrită, miozită, miocardită, pancreatită, sindrom Guillain-Barré,
sindrom miastenic, anemie hemolitică, sarcoidoză, encefalită, mielită, vasculită, colangită sclerozantă, gastrită și cistită
non-infecțioasă. Reacții asociate administrării în perfuzie La pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab s-au raportat
reacții adverse severe asociate administrării în perfuzie, inclusiv hipersensibilitate și anafilaxie. În cazul reacțiilor adverse de
gradele 3 sau 4 asociate perfuzării, trebuie întreruptă administrarea perfuziei și trebuie întrerupt definitiv tratamentul cu
pembrolizumab. Card de avertizare al pacientului Toți prescriptorii KEYTRUDA trebuie să fie familiarizați cu Informaţiile pentru
medic și Ghidurile de abordare terapeutică. Prescriptorul trebuie să discute cu pacientul riscurile tratamentului cu KEYTRUDA.
Pacientul va primi cardul de avertizare al pacientului odată cu fiecare prescripție.Interacţiuni cu alte medicamente și alte
forme de interacţiune Nu s-au efectuat studii cu pembrolizumab privind interacțiunile farmacocinetice cu alte
medicamente. Deoarece pembrolizumab este eliminat din circulația sistemică prin catabolizare, nu se așteaptă să apară
interacțiuni metabolice cu alte medicamente. Trebuie evitată utilizarea de corticosteroizi sistemici sau imunosupresoare
înaintea iniţierii tratamentului cu pembrolizumab din cauza potențialului acestora de a interfera cu activitatea farmacodinamică
și eficacitatea pembrolizumab. Fertilitatea, sarcina și alăptarea Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze măsuri
contraceptive eficace în timpul tratamentului cu pembrolizumab și timp de cel puţin 4 luni după administrarea ultimei doze de
pembrolizumab. Sarcina Nu există date privind utilizarea pembrolizumab la femei gravide. Nu au fost efectuate studii la
animale privind efectele pembrolizumab asupra funcţiei de reproducere; cu toate acestea, la modelele gestante de murine s-a
demonstrat că blocarea semnalizării pe calea PD-L1 afectează toleranța față de făt și crește incidenţa cazurilor de avort fetal.
Dat fiind mecanismul de acţiune, aceste rezultate indică un risc potenţial ca administrarea de pembrolizumab în timpul sarcinii
să aibă efecte nocive asupra fătului, inclusiv creșterea incidenţei avortului sau a nașterii de feţi morţi. Alăptarea Nu se
cunoaște dacă pembrolizumab se excretă în laptele uman. Întrucât este cunoscut faptul că anticorpii pot fi secretați în laptele
uman, riscul pentru nou-născuți/sugari nu poate fi exclus. Decizia de a întrerupe fie alăptarea, fie tratamentul cu
pembrolizumab trebuie luată având în vedere beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului cu pembrolizumab
pentru mamă. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje Pembrolizumab are o influenţă

minoră asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. La unii pacienţi, s-a raportat apariţia amețelii și
fatigabilității după administrarea pembrolizumab. Reacţii adverse Pembrolizumab este asociat cel mai frecvent cu reacții
adverse mediate imun. Cele mai multe dintre acestea, inclusiv reacțiile adverse severe, s-au remis după inițierea tratamentului
medical adecvat sau întreruperea administrării pembrolizumab.Siguranța pembrolizumab administrat în monoterapie a fost
evaluată la 7148 pacienți cu melanom în stadiu avansat, melanom stadiul III rezecat (tratament adjuvant), NSCLC, LHc,
carcinom urotelial, HNSCC, CCR, cancer endometrial, gastric, de intestin subțire, biliar, pancreatic sau tratament adjuvant al
RCC în cadrul studiilor clinice în care s-au utilizat patru doze (2 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, 200 mg la interval de 3
săptămâni sau 10 mg/kg GC la interval de 2 sau 3 săptămâni). La acest grup de pacienți, valoarea mediană a timpului de
observaţie a fost de 7,9 luni (interval: 1 zi până la 39 luni), iar cele mai frecvente reacții adverse la pembrolizumab au fost
fatigabilitatea (31%), diareea (22%) și greața (21%). Siguranța pembrolizumab administrat în asociere cu chimioterapie a fost
evaluată la 2033 pacienți cu NSCLC, HNSCC, carcinom esofagian sau TNBC cărora li s-a administrat pembrolizumab 200 mg,
2 mg/kg GC sau 10 mg/kg GC la interval de 3 săptămâni, în cadrul studiilor clinice. La acest grup de pacienți, cele mai
frecvente reacții adverse au fost anemia (52%), greața (52%), fatigabilitatea (37%), constipația (34%), neutropenia (33%),
diareea (32%), scăderea apetitului alimentar (30%) și vărsăturile (28%). Incidența reacțiilor adverse de gradele 3-5 la pacienți
cu NSCLC a fost de 67% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 66% în cazul administrării numai
a chimioterapiei, la pacienți cu HNSCC a fost de 85% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 84%
în cazul administrării chimioterapiei împreună cu cetuximab, la pacienți cu carcinom esofagian a fost de 86% pentru
tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 83% în cazul administrării numai a chimioterapiei, iar la pacienți
cu TNBC a fost de 78% pentru tratamentul cu pembrolizumab administrat în asociere și de 74% în cazul administrării numai
a chimioterapiei.Pneumonita mediată imun Pneumonita a survenit la 314 (4,4%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3, 4
sau 5 la 138 (1,9%), 80 (1,1%), 19 (0,3%), respectiv 9 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp
până la debutul pneumonitei a fost de 3,7 luni (interval: 2 zile până la 27,2 luni). Durata mediană a fost de 2,0 luni (interval: 1
zi până la 51,0+ luni). Colita mediată imun Colita a survenit la 140 (2,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 42
(0,6%), 74 (1,0%), respectiv 6 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul colitei a fost
de 4,5 luni (interval: 2 zile până la 24,3 luni). Durata mediană a fost de 1,0 lună (interval: 1 zi până la 45,2+ luni). Hepatita
mediată imun Hepatita a survenit la 70 (1,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 11 (0,2%), 47 (0,7%),
respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hepatitei a fost de 3,9 luni
(interval: 8 zile până la 26,3 luni). Durata mediană a fost de 1,2 luni (interval: 1 zi până la 22,5+ luni). Nefrita mediată imun
Nefrita a survenit la 30 (0,4%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2, 3 sau 4 la 8 (0,1%), 16 (0,2%), respectiv 2 (< 0,1%)
pacienți tratați cu pembrolizumab în monoterapie. Intervalul median de timp până la debutul nefritei a fost de 4,6 luni (interval:
12 zile până la 21,4 luni). Durata mediană a fost de 6,9 luni (interval: 6 zile până la 28,2+ luni). Endocrinopatiile mediate imun
Hipertiroidismul a survenit la 344 (4,8%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la 93 (1,3%), respectiv 8 (0,1%) pacienți
tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipertiroidismului a fost de 1,4 luni (interval: 1 zi până la
23,2 luni). Durata mediană a fost de 1,6 luni (interval: 4 zile până la 43,1+ luni). hipertiroidismului a fost de 10,9%, majoritatea
acestor cazuri fiind de gradul 1 sau 2.Hipotiroidismul a survenit la 856 (12,0%) pacienți, incluzând cazurile de grad 2 sau 3 la
630 (8,8%), respectiv 8 (0,1%) pacienți tratați cu pembrolizumab. Intervalul median de timp până la debutul hipotiroidismului
a fost de 3,4 luni (interval: 1 zi până la 25,9 luni). Durata mediană nu a fost atinsă (interval: 2 zile până la 62,9+ luni). Reacții
adverse cutanate mediate imunReacţiile cutanate severe mediate imun au survenit la 116 (1,6%) pacienți, incluzând cazurile
de grad 2, 3 sau 5 la 11 (0,2%), 91 (1,3%), respectiv 1 (< 0,1%) pacienți cărora li s-a administrat pembrolizumab. Valoarea
mediană a timpului până la debutul reacţiilor cutanate severe a fost de 3,3 luni (interval: 3 zile până la 25,5 luni). Durata
mediană a fost de 1,9 luni (interval: 1 zi până la 47,1+ luni). Raportarea reacţiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor
adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului
beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată
prin intermediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48,
sector 1, București 011478- RO, Tel: +4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj În caz
de supradozaj, pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea semnelor sau simptomelor de reacţii adverse și
trebuie instituit tratament simptomatic corespunzător. Perioada de valabilitate Flacon nedeschis 2 ani. După pregătirea
perfuziei Din punct de vedere microbiologic, medicamentul, odată diluat, trebuie utilizat imediat. Soluţia diluată nu trebuie
congelată. Dacă nu este utilizată imediat, stabilitatea chimică și fizică în uz a soluției de KEYTRUDA a fost demonstrată pentru
96 ore la temperaturi de 2°C până la 8°C. Acest interval de 96 ore poate include păstrarea timp de până la 6 ore la
temperatura camerei (temperaturi ≤ 25°C). Dacă se păstrează la frigider, flacoanele și/sau pungile pentru soluţie intravenoasă
trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare.Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la
frigider (2°C – 8°C).A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. DEŢINĂTORUL
AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Olanda
NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ EU/1/15/1024/00 DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A
REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data primei autorizări: 17 iulie 2015 Data ultimei reînnoiri a autorizației: 24 martie 2020 DATA
REVIZUIRII TEXTULUI 24 ianuarie 2022 Se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală PR. Informaţii detaliate privind
acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.
Profesioniștii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, Tel: + 4 0757 117
259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro
Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii.
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(cabozantinib) comprimate filmate

CCR

în tratamentul carcinomului celular renal
(CCR) în stadiu avansat, la adulţi care au
urmat anterior o terapie ţintită asupra
factorului de creștere al endoteliului
vascular (FCEV).1

EFICIENT
în linia a doua
în tratamentul carcinomului
hepatocelular (CHC) la adulţii care au
fost trataţi anterior cu sorafenib.2

* Cabometyx® prelungește semnificativ PFS vs. everolimus la pacienţii care au urmat un tratament anterior.#,1
1. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al, The Lancet Oncology. 2016;17(7):917-27.
2. Abou-Alfa GK, et al. Cabozantinib in patients with advanced and progressing hepatocellular carcinoma. New England Journal of Medicine. 2018;379(1): 54 – 63.
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PUTERNIC
în linia a doua*

CHC

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI CABOMETYX 20 mg comprimate filmate CABOMETYX 40 mg comprimate filmate CABOMETYX 60 mg
comprimate filmate. Indicaţii terapeutice. Carcinomul cu celule renale (CCR) CABOMETYX este indicat ca monoterapie pentru carcinomul cu celule renale
(CCR) în stadiu avansat - ca tratament de primă linie la pacienții adulți netratați anterior, cu risc intermediar sau crescut/nefavorabil la adulți care au urmat
anterior o terapie țintită asupra factorului de creștere al endoteliului vascular (FCEV). CABOMETYX, în asociere cu nivolumab, este indicat pentru tratamentul
de primă linie al carcinomului cu celule renale în stadiu avansat la adulți. Carcinomul Hepatocelular (CHC) CABOMETYX este indicat ca monoterapie pentru
tratamentul carcinomului hepatocelular (CHC) la adulții care au fost tratați anterior cu sorafenib. Doze și mod de administrare CABOMETYX comprimate
și cabozantinib capsule nu sunt bioechivalente și nu trebuie să fie schimbate între ele. CABOMETYX ca monoterapie Pentru CCR și CHC doza recomandată
de CABOMETYX este de 60 mg o dată pe zi. Tratamentul trebuie continuat până când pacientul nu mai beneficiază din punct de vedere clinic în urma
terapiei sau până când toxicitatea atinge un nivel inacceptabil. CABOMETYX în combinație cu nivolumab în CCR avansat de primă linie Doza recomandată
de CABOMETYX este de 40 mg o dată pe zi în asociere cu nivolumab administrat intravenos fie 240 mg la 2 săptămâni, fie 480 mg la fiecare 4 săptămâni.
(consultați Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) pentru doza de nivolumab). Modificarea tratamentului Abordarea reacțiilor adverse suspectate la
medicament poate necesita întreruperea temporară a tratamentului și/sau reducerea dozei de CABOMETYX. Atunci când este necesară reducerea dozei în
monoterapie, se recomandă scăderea până la o doză de 40 mg pe zi, iar apoi până la 20 mg pe zi. Atunci când CABOMETYX se administrează în asociere
cu nivolumab, se recomandă reducerea dozei la 20 mg de CABOMETYX o dată pe zi, apoi la 20 mg la două zile. Se recomandă întreruperea tratamentului
în caz de toxicitate de grad 3 sau mai mare conform clasificării CTCAE sau în caz de toxicitate intolerabilă de grad 2. Se recomandă scăderi ale dozelor
pentru evenimente care, dacă persistă, ar putea deveni grave sau intolerabile.În cazul în care un pacient omite o doză, doza omisă nu trebuie luată dacă au
rămas mai puțin de 12 ore până la următoarea doză. Grupe speciale de pacienți. Insuficiență renală Cabozantinib trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu
insuficiență renală ușoară sau moderată. Cabozantinib nu este recomandat pentru utilizare la pacienții cu insuficiență renală severă. Insuficiență hepatică
La pacienții cu insuficiență hepatică ușoară, nu este necesară ajustarea dozei. Pentru pacienții cu insuficiență hepatică moderată (Child Pugh B) sunt
disponibile doar date limitate, nu se pot face recomandări cu privire la doze pentru acești pacienți. Nu există experiență clinică la pacienții cu insuficiență
hepatică severă (Child Pugh C), astfel încât cabozantinib nu este recomandat la acești pacienți. Copii și adolescenți Siguranța și eficacitatea cabozantinib la
copii și adolescenți cu vârsta < 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile. Mod de administrare CABOMETYX este pentru administrare orală.
Comprimatele trebuie înghițite întregi și nu trebuie să fie zdrobite. Pacienții trebuie instruiți să nu consume alimente cu cel puțin 2 ore înainte de și timp de
o oră după administrarea CABOMETYX. Contraindicaţii. Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții. Reacțiile adverse care au un
debut în general precoce includ hipocalcemia, hipokaliemia, trombocitopenia, hipertensiunea arterială, sindromul de eritrodisestezie palmo-plantară
(SEPP), proteinuria și evenimentele gastro-intestinale (GI) (dureri abdominale, inflamații ale mucoaselor, constipație, diaree, vărsături). Tratamentul reacțiilor
adverse suspectate poate necesita întreruperea temporară sau reducerea dozei în tratamentul cu cabozantinib Efectul altor medicamente asupra
cabozantinib Administrarea concomitentă de inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ritonavir, itraconazol, eritromicină, claritromicină, suc de grepfrut)
și cabozantinib trebuie efectuată cu precauție. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare Se recomandă o monitorizare mai atentă la pacienții cu
insuficiență hepatică ușoară sau moderată. Hepatotoxicitate La pacienții tratați cu cabozantinib au fost frecvent observate anomalii ale testelor funcției
hepatice (creșteri ale alanin aminotransferazei [ALT], aspartat aminotransferazei [AST] și bilirubinei). Encefalopatia hepatică În studiul CHC (CELESTIAL) a
fost raportată encefalopatia hepatică mai frecvent la cabozantinib decât la brațul placebo. Perforații și fistule La utilizarea cabozantinib s-au observat
perforații și fistule GI grave, uneori letale. Tulburări gastrointestinale (GI) Diaree, greață/vărsături, scăderea apetitului alimentar și stomatită/durere orală au
fost unele dintre evenimentele gastrointestinale cel mai frecvent raportate. Evenimente tromboembolice La utilizarea cabozantinib s-au observat
evenimente de tromboembolie venoasă, inclusiv embolie pulmonară tromboembolie arterială, uneori letală. Cabozantinib trebuie utilizat cu precauție la
pacienții care prezintă risc sau au în antecedente astfel de evenimente. Anevrisme și disecții arteriale Utilizarea inhibitorilor căii FCEV la pacienți cu sau fără
hipertensiune arterială poate favoriza formarea de anevrisme și/sau disecții arteriale. Trombocitopenia În studiul CHC (CELESTIAL), s-au raportat
trombocitopenie și scăderea numărului de trombocite. Complicații la nivelul plăgii S-au observat complicații la nivelul plăgii în cazul utilizării cabozantinib.
Tratamentul cu cabozantinib trebuie oprit cu cel puțin 28 zile înaintea unei intervenții chirurgicale programate, inclusiv a unei intervenții chirurgicale dentare
sau proceduri dentare invazive, dacă este posibil. Hipertensiune arterială S-a observat apariția hipertensiunii arteriale în cazul utilizării cabozantinib.
Osteonecroză S-au fost observat evenimente de osteonecroză de maxilar (ONM) la administrarea cabozantinib. Sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară
La utilizarea cabozantinib s-a observat apariția sindromului de eritrodisestezie palmo-plantară (SEPP). Sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă La
utilizarea cabozantinib s-a observat apariția Sindromului de Encefalopatie Posterioară Reversibilă (SEPR). Anomalii ale testelor biochimice de laborator
Cabozantinib a fost asociat cu o incidență crescută a anomaliilor electrolitice (incluzând hipo- și hiperkaliemia, hipomagneziemia, hipocalcemia,
hiponatremia). Fertilitatea, sarcina și alăptarea Femei aflate la vârsta fertilă/Contracepție la bărbați și femei Femeilor aflate la vârsta fertilă trebuie să li
se recomande evitarea sarcinii pe perioada tratamentului cu cabozantinib. De asemenea, partenerele pacienților de sex masculin tratați cu cabozantinib
trebuie să evite să rămână gravide. Pacienții de sex masculin și feminin, precum și partenerii acestora, trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în
timpul tratamentului și timp de cel puțin 4 luni după încheierea terapiei. Sarcina Cabozantinib nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care
starea clinică a femeii impune tratament cu cabozantinib. Alăptarea Nu se cunoaște dacă cabozantinib și/sau metaboliții acestuia se excretă în laptele
uman. Din cauza efectelor dăunătoare potențiale asupra sugarului, mamele trebuie să întrerupă alăptarea în timpul tratamentului cu cabozantinib și timp
de cel puțin 4 luni după încheierea terapiei. Reacţii adverse Cabozantinib în monoterapie Cele mai frecvente reacții adverse grave la populația cu CCR
(incidență > 1%) sunt durerea abdominală, diareea, greața, hipertensiunea arterială, embolismul, hiponatremia, embolia pulmonară, vărsături,
deshidratare, oboseală, astenie, scăderea apetitului alimentar, tromboza venoasă profundă, amețeli, hipomagneziemie și sindromul eritrodisesteziei
palmo-plantare (SEPP). Cabozantinib în combinație cu nivolumab în CCR avansat de primă linie La administrarea cabozantinib în doză de 40 mg o dată pe
zi în asociere cu nivolumab 240 mg la fiecare două săptămâni în CCR, cu o perioadă de monitorizare minimă de 16 luni, cele mai frecvente reacții adverse
grave la medicament (incidență ≥1%) sunt diaree, pneumonită, embolie pulmonară, pneumonie, hiponatremie, febră, insuficiență suprarenală, vărsături,
deshidratare. Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă (PR). Este important să raportați orice reacție adversă suspectată. Aceasta
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze reacțiile adverse
prin sistemul național de raportare la Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1,
București 011478- RO, e-mail: adr@anm.ro, Website: www.anm.ro Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanţa locală a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la Ipsen Pharma Romania SRL, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 59, București, Sector 1. Telefon: +40 21 231 27
20, Fax: +40 21 231 13 23, e-mail: pharmacovigilance.romania@ipsen.com Acesta este un sumar al recomandărilor de prescriere. Pentru informaţii
complete vă rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere. Pentru informaţii medicale suplimentare puteţi folosi adresa
medinfo.ro@ipsen.com

(cabozantinib) comprimate filmate

Alături de pacienţii
cu cancer de prostată

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății
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ultima injectare, trebuie utilizată o metodă contraceptivă non-hormonală. Deoarece menstruația trebuie să se
oprească în timpul tratamentului cu triptorelină, pacienta trebuie instruită să anunțe medicul dacă menstruația ei
regulată persistă. Pubertate precoce Tratamentul copiilor cu tumori cerebrale progresive trebuie inițiat numai în urma
unei evaluări individuale atente a riscurilor și beneficiilor. La fete, stimularea ovariană inițială, la începutul
tratamentului, urmată de retragerea de estrogen indusă de tratament, poate conduce, în prima lună, la sângerare
vaginală de intensitate ușoară sau moderată. După întreruperea tratamentului, se va produce dezvoltarea
caracteristicilor specifice pubertății. Informațiile cu privire la fertilitatea viitoare sunt încă limitate. La majoritatea fetelor,
menstruația lunară va apare, în medie, la un an după terminarea tratamentului. Trebuie să se excludă
pseudopubertatea precoce (tumori gonadale sau adrenale sau hiperplazia) și pubertatea precoce
gonadotropin-independentă (toxicoză testiculară, hiperplazie a celulelor Leydig familială). Este posibil ca densitatea
minerală osoasă (DMO) să scadă în timpul tratamentului cu GnRH pentru pubertate precoce centrală. Cu toate
acestea, după oprirea tratamentului, se păstrează acumularea ulterioară de masă osoasă, și este puțin probabil ca
masa osoasă maximă din adolescența târzie să fie afectată de tratament. Se poate remarca alunecarea epifizei
superioare femurale după retragerea tratamentului cu GnRH. Teoria sugerează că datorită concentrațiilor scăzute de
estrogen din timpul tratamentului cu agoniști GnRH, platoul epifizal se slăbește. Intensificarea vitezei de creștere după
oprirea tratamentului conduce ulterior la o reducere a forței de forfecare necesare pentru deplasarea epifizei. 4.5
Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune. În cazul administrării concomitente de triptorelină
cu medicamente care afectează secreția de gonadotrofine hipofizare, se recomandă prudență și monitorizarea
statusului hormonal al pacientului. Deoarece tratamentul de privare de androgeni poate prelungi intervalul QT,
administrarea triptorelinei în asociere cu medicamente care prelungesc intervalul QT sau cu medicamente care induc
torsada vârfurilor, cum sunt medicamente din clasa IA (de exemplu chinidină, procainamidă) sau din clasa III (de
exemplu amiodaronă, sotalol) trebuie evaluată cu atenție (vezi pct. 4.4). Deoarece tratamentul de privare androgenică
poate prelungi intervalul QT, utilizarea concomitentă a Diphereline 11.25 mg cu medicamente despre care se
cunoaște că prelungesc intervalul QT sau care sunt capabile a induce torsade varfurilor, cum ar fi medicamentele
antiaritmice de clasă IA (de exemplu chinidina, disopiramida) sau de clasă III (de ex.: amiodarona, sotalol, dofetilida,
ibutilida), metadona, moxifloxacina, antipsihoticele, etc., trebuie să fie evaluată cu atențiie (vezi pct. 4.4). 4.6 Sarcina
și alăptarea. Sarcina Triptorelina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, deoarece utilizarea concomitentă a agoniștilor
GnRH este asociată cu un risc teoretic de avort sau anomalii fetale. Înainte de tratament, femeile cu potențial fertil
trebuie să fie examinate cu atenție pentru a exclude sarcina. Pe perioada tratamentului și până la reluarea
menstruațiilor trebuie utilizate metode contraceptive non-hormonale. Sarcina trebuie exclusă înainte ca triptorelina să
fie utilizată ca parte a tratamentului de fertilizare. Nu există dovezi clinice care să sugereze existența unei legături de
cauzalitate între triptorelină și orice anomalii de dezvoltare ulterioară a ovocitului sau a sarcinii sau rezultatelor, în
cazurile în care triptorelina este utilizată în acest context. Alăptarea Triptorelina nu trebuie utilizată pe perioada
alăptării. 4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Nu există studii privind efectele
asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Cu toate acestea, capacitatea de a conduce vehicule și
de a folosi utilaje poate fi afectată în cazul în care pacientul prezintă amețeli, somnolență și tulburări vizuale, ca posibile
efecte nedorite ale tratamentului, sau care rezultă din boala de fond. 4.8 Reacții adverse. Experiența din studiile
clinice Toleranța generală la bărbați La fel ca în cazul altor terapii cu agoniști GnRH sau după castrarea chirurgicală,
cel mai frecvent observate reacții adverse asociate tratamentului cu triptorelină s-au datorat efectelor farmacologice
anticipate: creșterea inițială a nivelurilor de testosteron, urmată de suprimarea aproape completă a testosteronului.
Aceste efecte au inclus bufeuri (50%), disfuncție erectilă (4%) și scăderea libidoului (3%). Au fost raportate
următoarele reacții adverse, considerate ca fiind cel puțin posibil asociate tratamentului cu triptorelină. Cele mai multe
dintre acestea sunt cunoscute a fi legate de castrarea biochimică sau chirurgicală. Tulburări cardiace: Prelungirea
intervalului QT* (vezi pct. 4.4 si 4.5); Tulburări hematologice și limfatice: Purpură, Tulburări acustice și vestibulare:
Tinitus, Vertij; Tulburări endocrine: Diabet zaharat, Ginecomastie; Tulburări oculare: Senzații anormale la nivelul
ochilor, tulburări vizuale, Vedere încețoșată; Tulburări gastrointestinale: Greață, Dureri abdominale, constipație,
diaree, vărsături, Distensie abdominală, senzație de gură uscată, disgeuzie, flatulență; Tulburări generale și la nivelul
locului de administrare: Astenie, hiperhidroză, Oboseală, eritem, edem și durere la nivelul locului de injectare, edeme,
letargie, durere, frisoane paroxistice, somnolență, dureri toracice, distazie,boală asemănătoare gripei, pirexie, stare de
rău.Tulburări ale sistemului imunitar: Reacții anafilactice, hipersensibilite, Reacții de hipersensibilitate; Infecții și
infestări: Nazofaringită; Investigații diagnostice: Creșterea valorilor alanin aminotransferazei, creșterea valorilor
aspartate aminotransferazei, creșterea valorilor creatininei plasmatice, creșterea valorilor ureei plasmatice, creștere în
greutate, Creșterea valorilor plasmatice ale fosfatazei alcaline, creșterea temperaturii corporale, scădere în greutate,
Creșterea tensiunii arteriale; Tulburări metabolice și de nutriție: Anorexie, Gută, Creșterea apetitului; Tulburări
musculoscheletice și ale țesutului conjunctiv: Dureri de spate, Dureri musculoscheletice, dureri la nivelul extremităților,
Artralgie crampe musculare, slăbiciune musculară, mialgie, Rigiditate la nivelul articulațiilor, edemațierea articulațiilor,
rigiditate musculoscheletică, osteoartrită, Dureri osoase; Tulburări ale sistemului nervos: Parestezii la nivelul
membrelor inferioare, Amețeală, cefalee, Parestezii, Deficit de memorie. Tulburări psihice: Depresie, modificări de
dispoziție, insomnie, iritabilitate, Stări de confuzie, activitate redusă, stări euforice, anxietate și stări de
confuzie.Tulburări ale aparatului genital și sânului: Disfuncții erectile, pierderea libidoului, Ginecomastie dureri la
nivelul sânilor, atrofie testiculară, durere testiculară, Incapacitate de ejaculare; Tulburări respiratorii, toracice și
mediastinale: Dispnee, Ortopnee; Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat: Hiperhidroză, Acnee, alopecie, prurit,

ultima injectare, trebuie utilizată o metodă contraceptivă non-hormonală. Deoarece menstruația trebuie să se
oprească în timpul tratamentului cu triptorelină, pacienta trebuie instruită să anunțe medicul dacă menstruația ei
regulată persistă. Pubertate precoce Tratamentul copiilor cu tumori cerebrale progresive trebuie inițiat numai în urma
unei evaluări individuale atente a riscurilor și beneficiilor. La fete, stimularea ovariană inițială, la începutul
tratamentului, urmată de retragerea de estrogen indusă de tratament, poate conduce, în prima lună, la sângerare
vaginală de intensitate ușoară sau moderată. După întreruperea tratamentului, se va produce dezvoltarea
caracteristicilor specifice pubertății. Informațiile cu privire la fertilitatea viitoare sunt încă limitate. La majoritatea fetelor,
menstruația lunară va apare, în medie, la un an după terminarea tratamentului. Trebuie să se excludă
pseudopubertatea precoce (tumori gonadale sau adrenale sau hiperplazia) și pubertatea precoce
gonadotropin-independentă (toxicoză testiculară, hiperplazie a celulelor Leydig familială). Este posibil ca densitatea
minerală osoasă (DMO) să scadă în timpul tratamentului cu GnRH pentru pubertate precoce centrală. Cu toate
acestea, după oprirea tratamentului, se păstrează acumularea ulterioară de masă osoasă, și este puțin probabil ca
masa osoasă maximă din adolescența târzie să fie afectată de tratament. Se poate remarca alunecarea epifizei
superioare femurale după retragerea tratamentului cu GnRH. Teoria sugerează că datorită concentrațiilor scăzute de
estrogen din timpul tratamentului cu agoniști GnRH, platoul epifizal se slăbește. Intensificarea vitezei de creștere după
oprirea tratamentului conduce ulterior la o reducere a forței de forfecare necesare pentru deplasarea epifizei. 4.5
Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune. În cazul administrării concomitente de triptorelină
cu medicamente care afectează secreția de gonadotrofine hipofizare, se recomandă prudență și monitorizarea
statusului hormonal al pacientului. Deoarece tratamentul de privare de androgeni poate prelungi intervalul QT,
administrarea triptorelinei în asociere cu medicamente care prelungesc intervalul QT sau cu medicamente care induc
torsada vârfurilor, cum sunt medicamente din clasa IA (de exemplu chinidină, procainamidă) sau din clasa III (de
exemplu amiodaronă, sotalol) trebuie evaluată cu atenție (vezi pct. 4.4). Deoarece tratamentul de privare androgenică
poate prelungi intervalul QT, utilizarea concomitentă a Diphereline 11.25 mg cu medicamente despre care se
cunoaște că prelungesc intervalul QT sau care sunt capabile a induce torsade varfurilor, cum ar fi medicamentele
antiaritmice de clasă IA (de exemplu chinidina, disopiramida) sau de clasă III (de ex.: amiodarona, sotalol, dofetilida,
ibutilida), metadona, moxifloxacina, antipsihoticele, etc., trebuie să fie evaluată cu atențiie (vezi pct. 4.4). 4.6 Sarcina
și alăptarea. Sarcina Triptorelina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, deoarece utilizarea concomitentă a agoniștilor
GnRH este asociată cu un risc teoretic de avort sau anomalii fetale. Înainte de tratament, femeile cu potențial fertil
trebuie să fie examinate cu atenție pentru a exclude sarcina. Pe perioada tratamentului și până la reluarea
menstruațiilor trebuie utilizate metode contraceptive non-hormonale. Sarcina trebuie exclusă înainte ca triptorelina să
fie utilizată ca parte a tratamentului de fertilizare. Nu există dovezi clinice care să sugereze existența unei legături de
cauzalitate între triptorelină și orice anomalii de dezvoltare ulterioară a ovocitului sau a sarcinii sau rezultatelor, în
cazurile în care triptorelina este utilizată în acest context. Alăptarea Triptorelina nu trebuie utilizată pe perioada
alăptării. 4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Nu există studii privind efectele
asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Cu toate acestea, capacitatea de a conduce vehicule și
de a folosi utilaje poate fi afectată în cazul în care pacientul prezintă amețeli, somnolență și tulburări vizuale, ca posibile
efecte nedorite ale tratamentului, sau care rezultă din boala de fond. 4.8 Reacții adverse. Experiența din studiile
clinice Toleranța generală la bărbați La fel ca în cazul altor terapii cu agoniști GnRH sau după castrarea chirurgicală,
cel mai frecvent observate reacții adverse asociate tratamentului cu triptorelină s-au datorat efectelor farmacologice
anticipate: creșterea inițială a nivelurilor de testosteron, urmată de suprimarea aproape completă a testosteronului.
Aceste efecte au inclus bufeuri (50%), disfuncție erectilă (4%) și scăderea libidoului (3%). Au fost raportate
următoarele reacții adverse, considerate ca fiind cel puțin posibil asociate tratamentului cu triptorelină. Cele mai multe
dintre acestea sunt cunoscute a fi legate de castrarea biochimică sau chirurgicală. Tulburări cardiace: Prelungirea
intervalului QT* (vezi pct. 4.4 si 4.5); Tulburări hematologice și limfatice: Purpură, Tulburări acustice și vestibulare:
Tinitus, Vertij; Tulburări endocrine: Diabet zaharat, Ginecomastie; Tulburări oculare: Senzații anormale la nivelul
ochilor, tulburări vizuale, Vedere încețoșată; Tulburări gastrointestinale: Greață, Dureri abdominale, constipație,
diaree, vărsături, Distensie abdominală, senzație de gură uscată, disgeuzie, flatulență; Tulburări generale și la nivelul
locului de administrare: Astenie, hiperhidroză, Oboseală, eritem, edem și durere la nivelul locului de injectare, edeme,
letargie, durere, frisoane paroxistice, somnolență, dureri toracice, distazie,boală asemănătoare gripei, pirexie, stare de
rău.Tulburări ale sistemului imunitar: Reacții anafilactice, hipersensibilite, Reacții de hipersensibilitate; Infecții și
infestări: Nazofaringită; Investigații diagnostice: Creșterea valorilor alanin aminotransferazei, creșterea valorilor
aspartate aminotransferazei, creșterea valorilor creatininei plasmatice, creșterea valorilor ureei plasmatice, creștere în
greutate, Creșterea valorilor plasmatice ale fosfatazei alcaline, creșterea temperaturii corporale, scădere în greutate,
Creșterea tensiunii arteriale; Tulburări metabolice și de nutriție: Anorexie, Gută, Creșterea apetitului; Tulburări
musculoscheletice și ale țesutului conjunctiv: Dureri de spate, Dureri musculoscheletice, dureri la nivelul extremităților,
Artralgie crampe musculare, slăbiciune musculară, mialgie, Rigiditate la nivelul articulațiilor, edemațierea articulațiilor,
rigiditate musculoscheletică, osteoartrită, Dureri osoase; Tulburări ale sistemului nervos: Parestezii la nivelul
membrelor inferioare, Amețeală, cefalee, Parestezii, Deficit de memorie. Tulburări psihice: Depresie, modificări de
dispoziție, insomnie, iritabilitate, Stări de confuzie, activitate redusă, stări euforice, anxietate și stări de
confuzie.Tulburări ale aparatului genital și sânului: Disfuncții erectile, pierderea libidoului, Ginecomastie dureri la
nivelul sânilor, atrofie testiculară, durere testiculară, Incapacitate de ejaculare; Tulburări respiratorii, toracice și
mediastinale: Dispnee, Ortopnee; Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat: Hiperhidroză, Acnee, alopecie, prurit,

erupție cutanată, Pustule, Edem angioneurotic, urticarie; Tulburări vasculare: Bufeuri, Hipertensiune, Epistaxis,
hipotensiune. Triptorelina determină o creștere tranzitorie a nivelului de testosteron circulant în prima săptămână după
injectarea inițială a formulării cu eliberare prelungită. O dată cu această creștere inițială a nivelurilor de testosteron
circulant, un procent mic de pacienți (≤ 5%) pot experimenta o agravare temporară a semnelor și simptomelor
cancerului de prostată (exacerbare tumorală), de obicei, manifestată printr-o creștere a simptomelor urinare (<2%) și
a durerii metastatice (5%), care pot fi tratate simptomatic. Aceste simptome sunt tranzitorii și dispar de obicei în decurs
de una până la două săptămâni. Au existat cazuri izolate de exacerbare a simptomelor bolii, fie obstrucție uretrală sau
compresie medulară datorată metastazelor. Prin urmare, pacienții cu leziuni metastatice vertebrale și / sau cu
obstrucții ale tractului urinar superior sau inferior trebuie monitorizați cu atenție în timpul primelor câteva săptămâni de
tratament (vezi pct. 4.4). Utilizarea de agoniști GnRH, în tratamentul cancerului de prostată poate fi asociată cu
pierdere de masă osoasă crescută și poate conduce la osteoporoză și crește riscul de fracturi osoase. Toleranța
generală la femei (vezi pct. 4.4) Ca o consecință a nivelului scăzut de estrogen, reacțiile adverse cel mai frecvent
raportate (anticipate la 10% din femei sau mai multe) au fost: cefalee, scăderea libidoului, tulburări ale somnului,
starea de spirit alterată, dispareunie, dismenoree, hemoragie genitală, sindrom de hiperstimulare ovariană, hipertrofie
ovariană, dureri pelvine, dureri abdominale, uscăciune vulvovaginală, hiperhidroză, bufeuri și astenie. Au fost
raportate următoarele reacții adverse, considerate ca fiind cel puțin posibil asociate tratamentului cu triptorelină. Cele
mai multe dintre acestea sunt cunoscute a fi asociate castrării biochimice sau chirurgicale. Tulburări gastrointestinale: Greață,
dureri abdominale, disconfort abdominal, Diaree, vărsături; Tulburări generale și la nivelul locului de administrare: Eritem la nivelul
locul de injectare, edem la nivelul locului de injectare, durere la nivelul locului de injectare, Pirexie, Stare de rău; Investigații
diagnostice: Creștere în greutate, Creșterea tensiunii arteriale; Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv: Artralgie,
Spasme musculare, Mialgie, Slăbiciune musculară; Tulburări ale sistemului nervos: Cefalee, scăderea libidoului, Amețeală;
Tulburări psihice: Tulburări ale somnului, modificarea dispoziției, Depresie*, Depresie**, anxietate și stare de confuzie; Tulburări ale
aparatului genital și sânului: Dispareunie, dismenoree, hemoragie genitală (inclsiv menoragie, metroragie), scăderea libidoului,
sindrom de hiperstimulare ovariană, hipertrofie ovariană, dureri pelvine, uscăciune vulvovaginală, Dureri la nivelul sânilor,
Amenoree; Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat: Hiperhidroză, Edem angioneurotic, Prurit, Erupție cutanată, Urticarie;
Tulburări vasculare: Bufeuri; Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale: Dispnee; Tulburări oculare: Vedere încețoșată, Tulburări
vizuale; Tulburări acustice și vestibulare: Vertij; Tulburări ale sistemului imunitar: Reacții de hipersensibilitate; *tratament pe termen
scurt, **tratament pe termen lung; La începutul tratamentului, simptomele endometriozei, care includ dureri pelvine, dismenoree pot
fi exacerbate în mod frecvent (≥ 10%), în timpul creșterii tranzitorii inițiale a concentrațiilor plasmatice de estradiol. Aceste simptome
sunt tranzitorii și dispar de obicei în decurs de una sau două săptămâni.În luna următoare primei injectări este posibil să apară
hemoragii genitale inclusiv menoragie și metroragie. Toleranța generală la copii (vezi pct. 4.4.)După cum s-a văzut la alte
tratamente cu agoniști de GnRH, evenimentele adverse cele mai frecvent observate legate de tratamentul cu triptorelină în studiile
clinice au fost cauzate de efectele farmacologice preconizate. Acestea efecte au inclus sângerări vaginale, inclusiv pete.
Următoarele reacții adverse, considerate ca fiind cel puțin posibil legate de tratamentul cu triptorelină au fost raportate: Tulburări
oculare: Tulburări vizuale; Tulburări gastrointestinale: Dureri abdominale, Vărsături, Constipație, Greață; Diaree, vărsături; Tulburări
generale și la nivelul locului de administrare: Reacții la nivelul locului de injectare (durere, eritem sau inflamare la nivelul locului de
injectare), Stare de rău; Tulburări ale sistemului imunitar: Reacții de hipersensibilitate, Soc anafilactic (întâlnit la bărbați și femei);
Investigații diagnostice: Creștere în greutate, Creșterea prolactinei; Tulburări metabolice și de nutriție: Obezitate; Tulburări
musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv: Durere de gât, Mialgie; Tulburări ale sistemului nervos: Cefalee; Tulburări psihice:
Modificarea dispoziției, depresie; Tulburări ale aparatului genital și sânului: Hemoragie vaginală inclusiv pete; Tulburări respiratorii,
toracice și mediastinale: Epistaxis; Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat: Prurit, urticarie, erupție cutanată, acne; Tulburări
vasculare: Bufeuri, Hipertensiune; Sângerarea vaginală poate să apară în luna următoare primei injectări.Pacienții cărora li se
administrează tratament de lungă durata cu agoniști GnRH in combinație cu radioterapie pot avea un număr mai mare efecte adverse, cele
mai multe la nivel gastrointestinal precum si asociate radioterapiei.4.9 Supradozaj. În caz de supradozaj, se recomandă tratament simptomatic. 6.
PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE. 6.1 Lista excipienților. Pulbere: Polimer D,L lactidă coglicolidă. Manitol, Carmeloză sodică, Polisorbat 80;
Solvent: Manitol, Apă pentru preparate injectabile 6.2 Incompatibilități Suspensia reconstituită nu trebuie amestecată cu alte medicamente. 6.3
Perioada de valabilitate: 3 ani (pulbere), 3 ani (solvent) 6.4 Precauții speciale pentru păstrare. A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul
original. 6.5 Natura și conținutul ambalajului. Cutie cu: - un flacon din sticlă transparentă, puțin colorată (brună) a 5 ml, închis cu dop din cauciuc,
capsă din aluminiu și rondelă din PP, care conține pulbere pentru suspensie injectabilă - o fiolă cu 2 ml solvent pentru suspensie injectabilă - un
blister cu o seringă din PP a 3 ml - un blister cu trei ace sterile 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de
manipulare. Suspensia injectabilă, omogenă, lăptoasă se reconstitie prin agitare ușoară. Trebuie respectate cu strictețe instrucțiunile de
reconstituire prezentate în continuare și în prospect. Suspensia injectabilă este pentru o singură utilizare. Orice suspensie neutilizată trebuie
eliminată. Pulberea trebuie suspendată în 2 ml de soluție manitol: Folosind acul pentru reconstituire (fără sistem de siguranță), se trage în seringă
întreaga cantitate de solvent de injectare furnizată și se transferă în flaconul care conține pulberea. Flaconul trebuie agitat ușor pentru a dispersa
complet pulberea și pentru a obține o suspensie omogenă, lăptoasă. Suspensia obținută este apoi trasă din nou în seringa de injectare. Trebuie
schimbat acul și folosit cel specific și suspensia trebuie injectată imediat. - acul de 38 mm lungime (20 G) cu dispozitiv de siguranță pentru injectare
intramusculară în mușchiul gluteal (pentru pacienții tratați pentru cancerul de prostată, endometrioză sau pubertate precoce centrală); - acul de 25
mm lungime (20 G) cu dispozitiv de siguranță pentru injectare subcutanată în abdomen sau coapsă (numai pentru pacienții tratați pentru cancerul
de prostata). Dacă nu este administrată imediat după reconstituire suspensia trebuie aruncată. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie
eliminat în conformitate cu reglementările locale. 7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: IPSEN PHARMA, 65, quai Georges
Gorse, 92650 Boulogne Billancourt Cedex, Franța. 8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: 2081/2009/01. 9. DATA PRIMEI
AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI. Reînnoirea autorizației: Iunie 2009. 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI: Octombrie 2019.

Prima linie de tratament în
carcinomul renal avansat (RCC)
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BAVENCIO ® (avelumab) este aprobat EMA în combinaţie cu axitinib
pentru pacienţii cu RCC avansat, demonstrând:1*
Supravieţuire fără progresia bolii (PFS)
semnificativă vs sunitinib1
• reducere cu 31% a riscului de progresie a bolii sau
a decesului vs sunitinib (HR: 0,69 [09% CI: 0,57,
0,83]; P<0.0001)
• mPFS: 13,3 luni vs 8,0 luni cu sunitinib
Dublarea ratei răspunsului obiectiv (ORR)
vs sunitinib1
• 52,5% ORR vs 27,3% cu sunitinib

Profile de siguranţă și tolerabilitate bine definite
• R
 ataîntreruperiidefinitivădincauzaEAapăruteîn
timpul tratamentului: 7,6% vs 13,4% cu sunitinib2
• RataîntreruperiidefinitivedincauzaEAînlegătură
cu tratamentul: 3,5%† vs 8,0% cu sunitinib3
– 14,7%dinpacienţiauîntreruptdefinitivnumai
BAVENCIOdincauzaEAînlegăturăcutratamentul
– 8,1%dinpacienţicuîntreruptdefinitivnumai
axitinibdincauzaEAînlegăturăcutratamentul
• 11,1%dinpacienţiaunecesitatdozemaride
corticoterapiepentrutratamentulEAdetipimun2
• 56,7%dinpacienţiauprezentatEAînlegătură
cutratamentuldegrad≥3vs55,4%cusunitinib
(EAfatales-auînregistratla3pacienţitrataţicu
BAVENCIOîncombinaţiecuaxitinibșila1pacient
tratat cu sunitinib)2
– HepatotoxicitateacuBAVENCIOîncombinaţiecu
axitinib:creșterialeALTșiASTdegrad≥3s-au
înregistratla4,8%și,respectiv,2,8%dinpacienţi

*PopulaţiatotalăastudiuluiJAVELINRenal101(N=886)ainclustoţipacienţii,indiferentdeexprimareaPD-L1.1
†RatareprezintăpacienţiicareauîntrerupttratamentulatâtcuBAVENCIO,câtșicuaxitinib.1
ALT=alaninaminotransferază;AST=aspartataminotransferază;CI=intervaldeîncredere;EA=evenimenteadverse;EMA=AgenţiaEuropeanăa
Medicamentului;HR=probabilitate;mPFS=medianasupravieţuiriifărăprogresiabolii;PD-L1=ligandul1alapoptozeiprogramate;RCC=carcinom
renal avansat (CCR)
Referinţe: 1.BAVENCIO®(avelumab).RezumatulCaracteristicilorProdusului,octombrie2021.2.MotzerRJ,PenkovK,HaanenJ,etal.Avelumabplusaxitinibversus
sunitinibforadvancedrenal-cellcarcinoma.NEnglJMed2019;380(12):1103-1115.3.EuropeanMedicinesAgency,CommitteeforMedicinalProductsforHumanUse
(CHMP).Assessmentreport:Bavencio.19September2019.
Procedureno.EMEA/H/C/004338/II/0009/G.

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă PR.
Înainte de a prescrie Bavencio, vă rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului.
Acest material promoţional este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
Septembrie 2021
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Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Prima și singura terapie
aprobată
pentru pacienții cu carcinom
cutanat cu celule scuamoase
(CSCC) în stadiu avansat1
Un inhibitor PD-1:
Activează răspunsul imun antitumoral
al pacienților pentru a le îmbunătăți
perspectivele
PD-1= receptor 1 al morții programate.

LIBTAYO® este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu carcinom cutanat cu celule scuamoase
metastazat sau local avansat (mCSCC sau laCSCC), care nu sunt candidați eligibili pentru intervenție chirurgicală în scop
curativ sau radioterapie în scop curativ.
Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate.
Acest medicament face obiectul unor măsuri de reducere la minimum a riscului. Pentru informații complete, vă rugăm să citiți în întregime Rezumatul Caracteristicilor Produsului Libtayo®. Libtayo® se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, PR.
Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

REZULTATE PRIVIND EFICACITATEA ȘI SIGURANȚAa
Date de urmărire până la 2 anib
Rate de răspuns:

RRO*: 49,2% pentru grupul 1, 43,6% pentru grupul 2, 41,1% pentru grupul 3

1,c,d

Date de urmărire până la 3 ani
Rate de răspuns:

e

RRO*: 50,8% pentru grupul 1 44,9% pentru grupul 2, 42,9% pentru grupul 3
Timpul până la răspuns | Timpul median până la răspuns a fost de 2,1 luni (IQR, 1,9 - 3,7)
2,f,g

pentru grupurile 1-3 combinate (timpul până la prima evaluare a fost de 8 sau 9 săptămâni, în funcție de grupul de dozare) 1,2,e

Durata răspunsului | Durata mediană a răspunsului nu a fost atinsă (interval, 1,9 - 34,3 luni) pentru grupurile combinate 1-3 2,h

87,8%
În grupurile combinate 1-3, proporția de pacienți estimată cu răspuns în curs la 24 luni sau mai mult a fost de 69,4%

În grupurile combinate 1-3, proporția de pacienți estimată cu răspuns în curs la 12 luni sau mai mult a fost de

Analiza privind siguranța este derivată de la 591 pacienți cu tumori maligne solide în stadiu avansat, inclusiv 219
pacienți cu CSC în stadiu avansat care au primit LIBTAYO® în monoterapie, în cadrul studiilor 1423 și 1540. Analiza
privind eficacitatea este derivată de la 193 pacienți din studiul 1540.1
Întreruperea datelor a avut loc la 20 septembrie 2018 pentru grupurile 1 și 3 și la 10 octombrie 2018 pentru grupul 2.1
c
Grupul 1: mCSCC3 mg/kg Q2W (n=59; IÎ 95%, 35,9%, 62,5%); grupul 2: laCSCC 3 mg/kgQ2W (n=78; IÎ 95%, 32,4%, 55,3%); grupul 3:
mCSCC 350 mg Q3W (n=56; IÎ 95%, 28,1%, 55,0%).1
d
În grupurile 1, 2 și 3, duratele mediane de urmărire au fost de 16,5 luni, 9,3 luni și, respectiv, 8,1 luni.1
e
Întreruperea datelor a avut loc la 11 octombrie 2019.2
f
Grupul 1: mCSCC 3 mg/kgQ2W (n=59; IÎ 95%, 37,5%, 64,1%); grupul 2: laCSCC 3 mg/kg Q2W (n=78; IÎ 95%, 33,6%, 56,6%); grupul 3:
a

b

Referințe:
1. Rezumatul Caracteristicilor Produsului LIBTAYO® (cemiplimab). Data revizuirii textului: Octombrie 2021.
2. Rischin D, Khushalani NI, Schmults CD, et al. Phase 2 study of cemiplimab in patients with advanced
cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC): longer follow-up. Poster presented at: American Society of
Clinical Oncology (ASCO) 2020 Virtual Scientific Program; 29-31 May 2020.

2

2

mCSCC 350 mg Q3W (n=56; IÎ 95%, 29,7%, 56,8%).2
În grupurile 1, 2 și 3, durata mediană de urmărire a fost de 18,5 luni, 15,5 luni și, respectiv, 17,3 luni.2
h
Pentru grupurile combinate de la 1 la 3, durata mediană de urmărire a fost de 15,7 luni (interval, 0,6-36.1).2
*Criteriul de evaluare primar al studiului conform evaluarii centrale independente a fost RRO.

g

IÎ = interval de încredere; IQR = interval intercuartilic; laCSCC = carcinom cutanat cu celule scuamoase local avansat;
mCSCC = carcinom cutanat cu celule scuamoase metastazat; RRO = rata de răspuns obiectiv; NE = neevaluabil; Q2W
= la fiecare 2 săptămâni; Q3W = la fiecare 3 săptămâni.

Pentru informaţii
complete de
prescriere (RCP),
scanaţi codul QR
următor:

Sanofi și Regeneron colaborează în dezvoltarea globală și comercializarea LIBTAYO® (cemiplimab).
Sanofi Romania SRL - Str. Gara Herastrău nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, 020334, București, România, Tel: (+40) 21 317 31 36; Fax: (+40) 21 317 31 34; www.sanofi.ro
și Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Toate drepturile rezervate. MAT-RO-2100497-2.0-03/2022

LONSURF® este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm
colorectal metastatic (CCR - cancer colorectal), cărora li s-au administrat anterior tratamentele
disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea
includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină, oxaliplatină și irinotecan, tratamentul antiVEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor).1

MAI MULT TIMP
pentru momentele care
contează

1. Rezumatul caracteristicilor produsului. Lonsurf® trebuie prescris de către medici cu experiență în administrarea
tratamentului anti-neoplazic. Lonsurf® este o marcă licențiată Servier de către Taiho, dezvoltată în colaborare, la
nivel global și comercializată în teritoriile proprii celor doi deținători de autorizații de punere pe piață.

triﬂuridină/tipiracil

„Oncochain își propune să îmbunătățească calitatea cercetării
medicale prin crearea unui cadru informatic care să faciliteze
colectarea standardizată a datelor medicale în oncologie.”
Obiectivul nostru principal este de a împuternici cadrele medicale, institutele de oncologie și
companiile farmaceutice cu date clinice structurate capturate în practica zilnică de rutină.

Date nestructurate

Date structurate

Platforma Oncochain ajută la crearea bazelor de date operaționale și aduce plus valoare cercetării și
practicii medicale. Oferim medicilor o aplicație web-based ușor de utilizat cu multiple funcționalități.

Interfață Web

Interoperabilitate

Tumour Board

Respectă GDPR

Avantaje Oncochain:
•

Efectuarea studiilor academice multicentru

•

Accelerarea publicării articolelor științifice

•

Crearea cadrului tehnic și legal pentru partajarea datelor de
cercetare

•

Acces instant al medicului la dosarul oncologic al pacientului de
oriunde, actualizat și standardizat

•

Acces la analize de date în timp real care pot orienta cercetarea și
practica medicală
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CONTACT: Pentru demo și parteneriate: r.margan@oncochain.com
www.oncochain.com
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