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Opsumit (macitentan) 
O prezentare generală a Opsumit și de ce este autorizat acest medicament în 
UE 

Ce este Opsumit și pentru ce se utilizează? 

Opsumit este un medicament utilizat pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale 
pulmonare (HAP). HAP este o afecțiune care înseamnă că presiunea sângelui este anormal de mare în 
arterele din plămâni, provocând simptome cum ar fi dispnee și oboseală extremă. 

Opsumit se utilizează la pacienți adulți a căror HAP este clasificată drept clasa funcțională II sau III 
OMS. Tipul de clasă reflectă gravitatea afecțiunii: pacienții cu HAP clasa II prezintă o ușoară limitare a 
activității fizice, iar cei cu clasa III o limitare semnificativă a activității fizice. Opsumit poate fi utilizat 
singur sau în combinație cu alte medicamente pentru tratamentul HAP; pentru informații suplimentare, 
citiți prospectul. 

HAP este „rară”, iar Opsumit a fost desemnat „medicament orfan” (un medicament utilizat în boli rare) 
pentru HAP la 27 septembrie 2011. Informații suplimentare cu privire la medicamentele desemnate ca 
orfane pot fi găsite pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Opsumit conține substanța activă macitentan. 

Cum se utilizează Opsumit? 

Opsumit se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie inițiat și 
supravegheat de un medic cu experiență în tratamentul HAP. Medicamentul se prezintă sub formă de 
comprimate de 10 mg și se administrează în doză de un comprimat în fiecare zi. 

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

Cum acționează Opsumit? 

În HAP, arterele pulmonare sunt îngustate în mod semnificativ. Pentru a forța trecerea sângelui prin 
artera îngustată, este necesară o presiune mai mare, ceea ce mărește tensiunea arterială în plămâni. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2011/10/human_orphan_000970.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2011/10/human_orphan_000970.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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Substanța activă din Opsumit, macitentanul, acționează blocând receptorii de endotelină. Aceștia fac 
parte dintr-un mecanism natural al organismului care poate provoca îngustarea arterelor. La pacienții 
cu HAP, acest mecanism este extrem de activ și, prin blocarea receptorilor respectivi, macitentanul 
contribuie la lărgirea arterelor din plămâni și, astfel, la scăderea tensiunii arteriale. 

Ce beneficii a prezentat Opsumit pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu principal, care a cuprins 742 de pacienți, s-a demonstrat că Opsumit reduce riscul de 
boli asociate cu HAP, în special agravarea simptomelor HAP. Pacienții din studiu au primit fie Opsumit, 
fie placebo (un preparat inactiv) adăugate la alte tratamente adresate HAP, pentru o durată medie 2 
de ani. La aproximativ 37 % din pacienții care au primit placebo, simptomele asociate HAP s-au 
agravat, comparativ cu 24 % din cei care au primit Opsumit în doză de 10 mg. 

Care sunt riscurile asociate cu Opsumit? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Opsumit (care pot afecta mai mult de o 1 persoană din 
10) sunt rinofaringită (inflamație a nasului și gâtului), anemie (scăderea numărului de celule roșii din 
sânge) și dureri de cap. Majoritatea reacțiilor adverse sunt de la ușoare la moderate ca severitate. 
Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu Opsumit, citiți prospectul. 

În studiile efectuate pe animale, Opsumit a demonstrat că are un efect advers asupra dezvoltării 
embrionilor. Prin urmare, Opsumit este contraindicat la femeile gravide, care alăptează sau la femei 
care ar putea rămâne gravide și care nu utilizează metode sigure de prevenire a sarcinii. De asemenea, 
femeile nu trebuie să rămână gravide timp de o lună după oprirea tratamentului. 

De asemenea, este contraindicat la pacienți cu afectare gravă a funcției ficatului sau cu niveluri 
crescute de enzime hepatice depistate în sânge. Pentru lista completă de restricții, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Opsumit în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Opsumit sunt mai mari decât riscurile 
asociate și acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. S-a demonstrat că Opsumit este 
eficace în reducerea incidenței bolilor sau a deceselor asociate HAP și că reacțiile adverse raportate 
sunt similare celor raportate în asociere cu alte medicamente din clasa din care face parte și că pot fi 
gestionate. Cu toate acestea, deoarece studiile efectuate pe animale au evidențiat un efect advers 
asupra dezvoltării embrionilor, Opsumit nu trebuie utilizat niciodată pentru tratamentul femeilor 
gravide sau al femeilor care ar putea rămâne gravide și care nu utilizează metode sigure de prevenire 
a sarcinii. 

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

Compania care comercializează Opsumit va trimite materiale educaționale pacienților și profesioniștilor 
din domeniul sănătății cu informații privind măsurile de precauție care trebuie luate în timpul utilizării 
Opsumit. Cardurile de atenționare a pacienților vor include un avertisment referitor la faptul că 
medicamentul nu trebuie utilizat niciodată pentru tratamentul femeilor gravide și că femeile care ar 
putea rămâne gravide trebuie să utilizeze metode sigure de prevenire a sarcinii și să efectueze lunar 
teste de sarcină. 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse, de asemenea, recomandări și 
măsuri de precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Opsumit, care trebuie respectate de personalul 
medical și de pacienți. 
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Similar tuturor medicamentelor, datele cu privire la utilizarea Opsumit sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate la Opsumit sunt evaluate cu atenție și sunt luate orice măsuri necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Opsumit 

Opsumit a primit o autorizație de punere pe piață validă pe întreg teritoriul UE la 20 decembrie 2013. 

Informații suplimentare cu privire la Opsumit sunt disponibile pe site-ul Agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 07-2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002697/human_med_001717.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002697/human_med_001717.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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