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Panretin (alitretinoină) 
O prezentare generală a Panretin și de ce este autorizat acest medicament în 
UE 

Ce este Panretin și pentru ce se utilizează? 

Panretin este un medicament utilizat pentru tratarea leziunilor pielii la pacienți bolnavi de SIDA cu 
sarcom Kaposi (un tip de cancer de piele). Panretin se utilizează când: 

• pielea nu s-a rupt și leziunile nu sunt umflate, 

• leziunile nu răspund la tratamentul pentru HIV,  

• alte tratamente (radioterapia sau chimioterapia) nu sunt indicate, iar 

• pacientul nu necesită tratament pentru sarcom Kaposi visceral (intern). 

Cum se utilizează Panretin? 

Panretin se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie inițiat și 
urmărit de un medic cu experiență în tratamentul sarcomului Kaposi. Panretin este disponibil sub 
formă de gel care se aplică pe leziunile pielii de două ori pe zi, utilizându-se suficient gel pentru a 
acoperi fiecare leziune cu un strat gros, apoi se lasă să se usuce timp de trei până la cinci minute 
înainte de îmbrăcare. Pielea sănătoasă din jurul leziunii trebuie evitată. În funcție de răspunsul fiecărei 
leziuni la tratament, numărul de aplicări poate fi mărit la trei sau patru pe zi. Panretin trebuie aplicat 
timp de până la 12 săptămâni. După această perioadă poate fi utilizat numai pe leziunile care răspund 
la tratament.  

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

Cum acționează Panretin? 

Substanța activă din Panretin, alitretinoina, este un agent împotriva cancerului care aparține clasei 
retinoizilor, substanțe derivate din vitamina A. Nu se cunoaște modul exact în care acționează 
alitretinoina în sarcomul Kaposi. 
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Ce beneficii a prezentat Panretin pe parcursul studiilor? 

Panretin a fost comparat cu placebo (un preparat inactiv) în două studii de 12 săptămâni, la care au 
participat în total 402 pacienți cu sarcom Kaposi. Principalul indicator al eficacității a fost proporția 
pacienților care au răspuns la tratament. S-a considerat că un pacient a răspuns la tratament dacă 
leziunile sale s-au redus ca suprafață sau s-au aplatizat într-un anumit grad, în funcție de tipul 
leziunilor. 

Panretin a fost mai eficace decât placebo în tratarea sarcomului Kaposi. Aproximativ 35% și 37% din 
pacienții care au folosit Panretin au răspuns la tratament, față de 18 % și 7 % din pacienții care au 
utilizat placebo. 

Care sunt riscurile asociate cu Panretin? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Panretin (care pot afecta mai mult de 1 pacient din 10) 
sunt erupții pe piele, prurit (mâncărime), afecțiuni ale pielii (crăpături, coji, cruste, scurgeri, supurări) 
și dureri (senzație de arsură, sensibilitate). Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate 
cu Panretin, citiți prospectul. 

Panretin este contraindicat la persoanele care pot prezenta hipersensibilitate (alergie) la retinoizi în 
general, la alitretinoină sau la oricare dintre celelalte ingrediente. De asemenea, Panretin este 
contraindicat la femeile gravide sau care intenționează să rămână gravide ori la cele care alăptează. 
Medicamentul este contraindicat pentru tratarea leziunilor aflate în apropierea unor zone afectate de 
alte boli de piele. 

De ce a fost autorizat Panretin în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Panretin sunt mai mari decât riscurile 
asociate și a recomandat acordarea autorizației de punere pe piață pentru acest medicament. 

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

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

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

Alte informații despre Panretin 

Panretin a primit o autorizație de punere pe piață validă pe întreg teritoriul UE la 11 octombrie 2000. 
Titularul autorizației de punere pe piață este Eisai Ltd.  

Informații suplimentare cu privire la Panretin 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 04-2018.  
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