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Nerlynx (neratinib) 
O prezentare generală a Nerlynx și de ce este autorizat acest medicament în 
UE 

Ce este Nerlynx și pentru ce se utilizează? 

Nerlynx este un medicament împotriva cancerului de sân, utilizat pentru a reduce riscul de recidivă a 
bolii la pacienții cu cancer de sân în stadiu incipient care au fost supuși unei intervenții chirurgicale. Se 
administrează în urma tratamentului cu trastuzumab (un alt medicament utilizat în același scop). 

Medicamentul este destinat doar utilizării în cancerele de sân care produc niveluri ridicate dintr-o 
proteină numită HER2, care ajută celulele să se dividă și să crească (cancer de sân HER2 pozitiv) și 
care prezintă, de asemenea, receptori (ținte) pentru hormonii sexuali feminini (cancer de sân cu 
receptori hormonali pozitivi). 

Cum se utilizează Nerlynx? 

Tratamentul cu Nerlynx trebuie inițiat și supravegheat de un medic cu experiență în administrarea 
medicamentelor împotriva cancerului, iar medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție 
medicală. 

Medicamentul este disponibil sub formă de comprimate (40 mg). Doza recomandată este de 
6 comprimate (240 mg) o dată pe zi, în timpul mesei, de preferință dimineața. Tratamentul trebuie 
început în decurs de un an de la finalizarea tratamentului cu trastuzumab și se administrează timp de 
1 an. Este posibil ca medicul să reducă doza sau să oprească tratamentul dacă pacientul are reacții 
adverse severe, inclusiv diaree. De asemenea, este posibil ca medicul să modifice doza dacă se 
administrează Nerlynx în asociere cu anumite alte medicamente. La începerea tratamentului cu 
Nerlynx, pacienților li se administrează tratament pentru prevenirea diareii. 

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

Cum acționează Nerlynx? 

Substanța activă din Nerlynx, neratinibul, este un tip de medicament împotriva cancerului numit 
inhibitor al tirozin-kinazei. Neratinibul se leagă de proteina HER2 de pe celulele canceroase și, astfel, 
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blochează acțiunea acesteia. Deoarece HER2 ajută celulele canceroase să crească și să se dividă, 
blocarea ei ajută la oprirea creșterii celulelor și previne recidiva cancerului. 

Ce beneficii a prezentat Nerlynx pe parcursul studiilor? 

Nerlynx s-a dovedit mai eficace decât placebo (un preparat inactiv) în prevenirea recidivei cancerului 
într-un studiu principal la care au participat 2 840 de femei cu cancer de sân HER2 pozitiv în stadiu 
incipient, cărora li se administrase deja trastuzumab. 

Aproximativ 94 % din femeile cărora li s-a administrat tratament cu Nerlynx timp de un an au trăit încă 
un an după oprirea tratamentului cu Nerlynx fără recidivarea cancerului, față de 92 % din cele cărora li 
s-a administrat placebo. Dacă se iau în considerare doar femeile cu cancer cu receptori hormonali 
pozitivi, aproximativ 95 % din cele cărora li s-a administrat Nerlynx au trăit încă un an fără recidivarea 
cancerului, față de 91 % din cele cărora li s-a administrat placebo. 

Care sunt riscurile asociate cu Nerlynx? 

Cea mai frecventă reacție adversă asociată cu Nerlynx este diareea, care afectează aproape toți 
pacienții. Alte reacții adverse frecvente (care pot afecta mai mult de 1 persoană din 10) sunt greață, 
vărsături, oboseală, dureri de burtă, erupții pe piele, scăderea poftei de mâncare, stomatită (inflamație 
la nivelul gurii însoțită de durere) și spasme musculare. Cele mai frecvente reacții adverse grave sunt 
diareea și vărsăturile. Pentru lista completă a reacțiilor adverse asociate cu Nerlynx, citiți prospectul. 

Nerlynx este contraindicat la pacienții cu insuficiență hepatică severă. De asemenea, este 
contraindicată asocierea cu anumite medicamente care afectează modul în care Nerlynx este 
metabolizat în organism. Pentru lista completă de restricții, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Nerlynx în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a considerat că Nerlynx s-a dovedit benefic pentru femeile cu 
cancer de sân HER2 pozitiv în stadiu incipient și că acest beneficiu pare să se manifeste în principal la 
femeile care au boala cu receptori hormonali pozitivi. 

Deși reacțiile adverse, în special diareea, pot fi severe și pot duce la oprirea tratamentului, se pare că 
ar exista pacienți cu cancer de sân HER2 pozitiv în stadiu incipient, cu receptori hormonali pozitivi, 
pentru care tratamentul cu Nerlynx după intervenția chirurgicală și după trastuzumab ar reprezenta o 
opțiune rezonabilă. Prin urmare, agenția a hotărât că beneficiile Nerlynx sunt mai mari decât riscurile 
asociate și acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

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

Compania care comercializează Nerlynx va furniza un ghid pentru profesioniștii în domeniul sănătății 
care prescriu sau eliberează medicamentul, precum și materiale educaționale pentru pacienți și 
persoanele care îi îngrijesc. Aceste materiale vor explica efectele Nerlynx asupra intestinului, cum ar fi 
diareea, vor preciza cum să fie gestionate și vor oferi recomandări privind necesitatea ca pacienții să 
informeze personalul medical cu privire la reacțiile adverse. 

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

Alte informații despre Nerlynx 

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

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004204/human_med_002247.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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