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Daurismo (glasdegib) 
Prezentare generală a Daurismo și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Daurismo și pentru ce se utilizează? 

Daurismo este un medicament împotriva cancerului pentru tratarea adulților cu leucemie mieloidă 
acută (LMA) nou diagnosticată, un tip de cancer al globulelor albe. 

Se utilizează în asociere cu citarabină (alt medicament împotriva cancerului) în doză mică când 
pacientul nu poate fi tratat cu chimioterapie standard.  

Substanța activă din Daurismo este glasdegib. 

Leucemia mieloidă acută este rară, iar Daurismo a fost desemnat „medicament orfan” (un medicament 
utilizat în boli rare) la 16 octombrie 2017. Informații suplimentare cu privire la medicamentele 
desemnate orfane pot fi găsite aici: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu3171923. 

Cum se utilizează Daurismo? 

Daurismo se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie prescris și 
supravegheat de un medic cu experiență în utilizarea medicamentelor împotriva cancerului. 

Daurismo este disponibil sub formă de comprimate, iar doza inițială recomandată este de 100 mg o 
dată pe zi, administrată oral. Medicamentul se administrează împreună cu o doză mică de citarabină, 
care se administrează prin injecție subcutanată (sub piele). Tratamentul poate fi continuat atât timp 
cât este benefic pentru pacient. Dacă apar anumite reacții adverse, medicul poate hotărî să reducă 
doza de Daurismo sau să oprească tratamentul, temporar sau permanent. Tratamentul cu Daurismo în 
asociere cu alte medicamente care accelerează descompunerea Daurismo în organism, numite 
„inductori moderați ai CYP3A4”, trebuie evitat sau, dacă nu poate fi evitat, doza de Daurismo trebuie 
mărită. 

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

Cum acționează Daurismo? 

Substanța activă din Daurismo, glasdegibul, blochează o proteină numită „SMO”. Când nu funcționează 
normal, proteina SMO poate influența dezvoltarea celulelor canceroase și împiedica acțiunea 
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medicamentelor împotriva cancerului. Blocarea SMO reduce capacitatea celulelor canceroase de a 
supraviețui și a se dezvolta și îmbunătățește eficacitatea tratamentului împotriva cancerului.  

Ce beneficii a prezentat Daurismo pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu principal pe 116 de pacienți cu LMA nou diagnosticat care nu au putut fi tratați cu 
chimioterapie standard, Daurismo în asociere cu citarabină a prelungit viața pacienților față de pacienții 
care au primit citarabină în monoterapie. Pacienții care au primit Daurismo și citarabină în doză mică 
au trăit în medie 8,3 luni, față de 4,3 luni în cazul celor care au primit doar citarabină în doză mică.  

Care sunt riscurile asociate cu Daurismo? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Daurismo (care pot afecta mai mult de 2 persoane din 
10) sunt anemie (număr mic de globule roșii), sângerare, neutropenie febrilă (număr mic de globule 
albe asociat cu febră), greață, scăderea poftei de mâncare, oboseală, spasme musculare, 
trombocitopenie (număr mic de trombocite), febră, diaree, pneumonie (infecție pulmonară), disgeuzie 
(alterarea gustului), edem periferic (umflarea în special a gleznelor și picioarelor), constipație, dureri 
abdominale (de burtă), erupții pe piele, dispnee (dificultăți de respirație), vărsături și pierdere în 
greutate. 

Daurismo poate dăuna fătului, producând malformații severe și care pun în pericol viața sau deces 
intrauterin (în uter) sau la scurt timp după naștere. Prin urmare, Daurismo este contraindicat la 
femeile gravide. Femeile care pot rămâne gravide trebuie să utilizeze întotdeauna metode 
contraceptive eficace în timpul tratamentului și cel puțin 30 de zile după ultima doză. 

Daurismo poate fi prezent în spermă. Pacienții de sex masculin trebuie să utilizeze întotdeauna metode 
contraceptive eficace împreună cu partenerele lor, inclusiv un prezervativ (cu spermicid, dacă este 
disponibil), în timpul tratamentului și cel puțin 30 de zile după ultima doză. 

Daurismo poate afecta fertilitatea la bărbați. Bărbații se pot adresa medicului în legătură cu menținerea 
fertilității înainte de începerea tratamentului. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Daurismo, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Daurismo în UE? 

S-a dovedit că Daurismo prelungește viața pacienților când se administrează în asociere cu citarabină 
în doză mică la pacienții cu leucemie mieloidă acută cu prognostic nefavorabil și puține alternative 
terapeutice, deoarece aceștia nu pot fi tratați cu chimioterapie standard ca tratament de primă linie. 
Reacțiile adverse sunt considerate gestionabile terapeutic. Prin urmare, Agenția Europeană pentru 
Medicamente a hotărât că beneficiile Daurismo 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 Daurismo? 

Compania care comercializează Daurismo va furniza pacienților de sex masculin un card de atenționare 
care să-i informeze cu privire la trecerea medicamentului în spermă, la măsurile de prevenire a 
riscurilor asupra fătului și la posibilele efecte asupra fertilității. 

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

Alte informații despre Daurismo 

Informații suplimentare cu privire la Daurismo sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/daurismo.  
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