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Sarclisa (isatuximab) 
Prezentare generală a Sarclisa și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Sarclisa și pentru ce se utilizează? 

Sarclisa este un medicament împotriva cancerului, care se utilizează în asociere cu medicamentele 
pomalidomidă și dexametazonă pentru tratarea mielomului multiplu (cancer al măduvei osoase). Se 
administrează la adulți care au făcut cel puțin două tratamente anterioare pentru cancer, inclusiv 
lenalidomidă și un inhibitor de proteazom, și la care cancerul s-a agravat de la ultimul tratament. 

Mielomul multiplu este rar, iar Sarclisa a fost desemnat „medicament orfan” (un medicament utilizat în 
boli rare) la 29 aprilie 2014. Informații suplimentare cu privire la medicamentele desemnate orfane pot 
fi găsite aici: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3141268. 

Sarclisa conține substanța activă isatuximab. 

Cum se utilizează Sarclisa? 

Sarclisa se poate obține numai pe bază de prescripție medicală și trebuie administrat de un cadru 
medical într-o clinică sau într-un spital în care reacțiile grave pot fi tratate rapid. Se administrează prin 
perfuzie intravenoasă (picurare în venă), iar doza depinde de greutatea corporală. Tratamentul cu 
Sarclisa începe cu o doză pe săptămână, iar după o lună se continuă cu o doză o dată la două 
săptămâni. Înainte de perfuzia cu Sarclisa, pacienților li se pot administra medicamente pentru a 
reduce riscul de reacții asociate perfuziei. Medicul poate reduce viteza de perfuzare sau poate opri 
tratamentul dacă apar reacții severe asociate perfuziei. 

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

Cum acționează Sarclisa? 

Substanța activă din Sarclisa, isatuximabul, este un anticorp monoclonal (un tip de proteină) conceput 
să se lege de proteina CD38, care se găsește în cantități mari pe suprafața celulelor mielomului 
multiplu. Legându-se de proteina CD38 de pe suprafața celulelor mielomului multiplu, isatuximabul 
activează sistemul imunitar (mecanismul natural de apărare a organismului) pentru a omorî celulele 
canceroase. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Ce beneficii a prezentat Sarclisa pe parcursul studiilor? 

Un studiu principal efectuat pe 307 pacienți cu mielom multiplu care nu se ameliorase cu tratamentele 
anterioare a arătat că adăugarea de Sarclisa la pomalidomidă și dexametazonă poate întârzia 
agravarea bolii. În acest studiu, pacienții care au primit Sarclisa și pomalidomidă plus dexametazonă 
au trăit 11,5 luni fără agravarea bolii, față de 6,5 luni în cazul pacienților care au primit pomalidomidă 
plus dexametazonă. 

Care sunt riscurile asociate cu Sarclisa? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Sarclisa (care pot afecta mai mult de 1 persoană din 5) 
sunt neutropenie (valori scăzute ale neutrofilelor, un tip de globule albe), reacții la perfuzie, 
pneumonie (infecție a plămânilor), infecții ale căilor respiratorii superioare (cum ar fi infecții ale nasului 
și ale gâtului), diaree și bronșită (inflamație a căilor respiratorii din plămâni). 

Cele mai frecvente reacții adverse grave sunt pneumonie și neutropenie febrilă (număr mic de globule 
albe, însoțit de febră). 

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

De ce a fost autorizat Sarclisa în UE? 

Utilizată în asociere cu pomalidomidă plus dexametazonă, Sarclisa a prelungit durata de viață a 
pacienților cu mielom multiplu, fără agravarea bolii. Reacțiile adverse asociate cu Sarclisa sunt cele 
prevăzute pentru acest tip de medicament administrat în asociere cu pomalidomidă și dexametazonă și 
sunt considerate gestionabile terapeutic. Prin urmare, Agenția Europeană pentru Medicamente a 
hotărât că beneficiile Sarclisa 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 Sarclisa? 

Compania care comercializează Sarclisa va furniza materiale educaționale personalului medical care se 
preconizează că va administra medicamentul, pentru a-l informa că este posibil ca medicamentul să 
influențeze rezultatul unei analize de sânge (testul Coombs indirect) utilizate pentru a stabili 
oportunitatea efectuării unei transfuzii de sânge. Pacienții cărora li se prescrie Sarclisa vor primi un 
card de avertizare care conține aceste informații. 

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

Ca pentru toate medicamentele, datele cu privire la utilizarea Sarclisa sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate pentru Sarclisa sunt evaluate cu atenție și sunt luate măsurile necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Sarclisa 

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

https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/sarclisa
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