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Sprycel (dasatinib) 
O prezentare generală a Sprycel și de ce este autorizat acest medicament în 
UE 

Ce este Sprycel și pentru ce se utilizează? 

Sprycel este un medicament împotriva cancerului. Se utilizează pentru tratarea adulților cu 
următoarele forme de leucemie (cancer al globulelor albe din sânge): 

• leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază „cronică”, la pacienții recent diagnosticați care prezintă 
„cromozom Philadelphia pozitiv” (Ph+). În LMC, granulocitele (un tip de globule albe din sânge) 
încep să se dezvolte necontrolat. Ph+ înseamnă că anumite gene ale pacienților s-au rearanjat 
astfel încât să formeze un cromozom special, numit cromozomul Philadelphia. Acest cromozom 
produce o enzimă, kinaza Bcr-Abl, care duce la apariția leucemiei; 

• LMC în fazele „cronică”, „accelerată” și „blastică”. Sprycel se utilizează atunci când alte tratamente 
care includ imatinib (un alt medicament împotriva cancerului) nu au dat rezultate sau au dus la 
reacții adverse problematice; 

• leucemie acută limfoblastică (LAL) cu Ph+, în care limfocitele (un alt tip de globule albe din sânge) 
se înmulțesc prea repede, sau LMC în faza „blastică limfoidă”. Sprycel se utilizează atunci când alte 
tratamente nu au dat rezultate sau au dus la reacții adverse problematice. 

Sprycel se utilizează și la copii și adolescenți pentru a trata: 

• LMC cu Ph+ în fază „cronică” recent diagnosticată sau LMC cu Ph+ atunci când alte tratamente 
care includ imatinib nu pot fi administrate sau nu au dat rezultate; 

• LAL cu Ph+ recent diagnosticată în asociere cu chimioterapie (medicamente împotriva cancerului). 

Sprycel conține substanța activă dasatinib. 

Cum se utilizează Sprycel? 

Sprycel se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie inițiat de un 
medic cu experiență în diagnosticarea și tratarea leucemiei. 

Sprycel este disponibil sub formă de comprimate (20, 50, 70, 80, 100 și 140 mg) și de pulbere din care 
se obține o suspensie (10 mg/ml) cu administrare orală. Medicamentul se administrează o dată pe zi, 
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în mod consecvent dimineața sau seara. Dozele de Sprycel sub formă de comprimate și suspensie nu 
sunt identice. 

Doza inițială depinde de afecțiunea tratată, iar în cazul copiilor și adolescenților de greutatea lor 
corporală. Doza se mărește apoi treptat până când boala este controlată suficient de bine. La copii și 
adolescenți cu LAL care primesc și alte medicamente împotriva cancerului se utilizează o doză fixă de 
Sprycel pe toată durata tratamentului. Medicul poate reduce doza sau întrerupe tratamentul dacă 
numărul de celule sanguine este prea mic sau dacă apar anumite reacții adverse. Tratamentul este 
oprit dacă medicamentul nu mai controlează boala sau dacă pacientul nu poate lua medicamentul din 
cauza reacțiilor adverse. 

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Sprycel, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Cum acționează Sprycel? 

Substanța activă din Sprycel, dasatinibul, aparține unei clase de medicamente care blochează enzimele 
cunoscute sub numele de proteinkinaze. Dasatinibul acționează în principal prin blocarea proteinkinazei 
Bcr-Abl. Această enzimă este produsă de celulele leucemice și determină înmulțirea necontrolată a 
acestora. Blocând kinaza Bcr-Abl, precum și alte kinaze, Sprycel ajută la reducerea numărului de celule 
leucemice. 

Ce beneficii a prezentat Sprycel pe parcursul studiilor? 

Cele cinci studii principale cu Sprycel la adulți au cuprins 515 pacienți. Toți pacienții fuseseră tratați cu 
imatinib, care fie nu dăduse rezultate, fie nu mai avea efect. Niciunul dintre aceste studii nu a 
comparat Sprycel cu alt medicament. Majoritatea studiilor au evaluat cât de bine a răspuns leucemia la 
tratament prin determinarea numărului de globule albe și de trombocite din sânge, pentru a verifica 
dacă revin la valorile normale, precum și prin determinarea numărului de globule albe care conțin 
cromozomul Philadelphia, pentru a verifica dacă scade. 

Două studii au fost efectuate la pacienți cu LMC în fază cronică (198 și 36 de pacienți), un studiu a fost 
efectuat la cei cu LMC în fază accelerată (120 de pacienți), un studiu la cei cu LMC în fază blastică 
mieloidă (80 de pacienți) și un studiu la cei cu LAL cu Ph+ și cu LMC în fază blastică limfoidă (81 de 
pacienți). 

În studiul principal mai amplu la pacienți cu LMC în fază cronică, numărul de trombocite și de globule 
albe din sânge a revenit la valori normale la 90 % din pacienți. În cazul pacienților cu LMC în alte faze 
(accelerată, blastică mieloidă și blastică limfoidă) și al celor cu LAL, aproximativ 25 % până la 33 % din 
pacienți au avut un răspuns complet la tratament. În plus, numărul de globule albe din sânge care 
conțineau cromozomul Philadelphia a fost redus la aproximativ 33 % până la 66 % din pacienții tratați 
în cele cinci studii principale. 

Două studii suplimentare au comparat efectele Sprycel administrat o dată sau de două ori pe zi, unul la 
670 de pacienți cu LMC în fază cronică și celălalt la 611 pacienți cu LMC în fază avansată sau LAL cu 
Ph+. Sprycel administrat o dată și de două ori pe zi a avut o eficacitate similară, însă doza 
administrată o dată pe zi a cauzat mai puține reacții adverse. 

Un studiu suplimentar, la care au participat 519 pacienți, a comparat Sprycel cu imatinib în tratarea 
pacienților cu Ph+ recent diagnosticați cu LMC în fază cronică care nu primiseră anterior niciun 
tratament. Sprycel a fost mai eficace decât imatinibul: în decurs de un an, 77 % din pacienții care au 
primit Sprycel nu mai prezentau cromozomul Philadelphia în celulele sanguine, comparativ cu 66 % din 
pacienții care au primit imatinib. 
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Un alt studiu principal a analizat eficacitatea Sprycel la 113 copii și adolescenți cu LMC în fază cronică 
cu Ph+, din care 29 de pacienți care nu puteau primi imatinib sau la care imatinibul nu dăduse 
rezultate și 84 de copii și adolescenți recent diagnosticați care nu mai fuseseră tratați anterior. S-a 
observat un răspuns la aproximativ 90 % din pacienții care nu puteau primi imatinib sau la care 
imatinibul nu dăduse rezultate și la 94 % din pacienții recent diagnosticați. 

Într-un studiu care a cuprins 106 copii și adolescenți cu LAL cu Ph+ recent diagnosticați, pacienții au 
fost tratați cu Sprycel și cu chimioterapie. Principala măsură a eficacității a fost proporția pacienților 
care nu au avut un eveniment nedorit în decursul unei perioade de 3 ani de tratament. Aceste 
evenimente includ orice semn al bolii în măduva osoasă, revenirea bolii oriunde în corp, un al doilea 
caz de cancer sau decesul. Dintre pacienții tratați cu Sprycel și chimioterapie, 66 % nu au avut un 
eveniment nedorit. În comparație, folosind rezultatele studiilor anterioare, procentul era de 49 % la 
pacienții care au primit numai chimioterapie și de 59 % la pacienții care au primit imatinib și 
chimioterapie. 

Care sunt riscurile asociate cu Sprycel? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Sprycel (observate la mai mult de 1 pacient din 10) au 
fost infecții, supresia măduvei osoase (scăderea numărului de celule sanguine), dureri de cap, 
hemoragie (sângerare), efuziuni pleurale (acumulări de lichide în jurul plămânilor), dispnee (respirație 
îngreunată), diaree, vărsături, greață, dureri abdominale (de burtă), erupții pe piele, dureri musculo-
scheletice, oboseală, umflarea picioarelor și brațelor și a feței, febră. Pentru lista completă a reacțiilor 
adverse și a restricțiilor asociate cu Sprycel, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Sprycel în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Sprycel sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Sprycel? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Sprycel, care trebuie respectate de personalul medical și 
de pacienți. 

Similar tuturor medicamentelor, datele cu privire la utilizarea Sprycel sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate la Sprycel sunt evaluate cu atenție și sunt luate orice măsuri necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Sprycel 

Sprycel a primit o autorizație de punere pe piață validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene la 
20 noiembrie 2006. 

Mai multe informații despre Sprycel se pot găsi pe site-ul 
agenției: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Sprycel. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 02-2019. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/sprycel
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