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25.11.2010 
 

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii 

referitoare la asocierea administrării medicamentului Sutent (sunitinib) 

cu apariţia osteonecrozei maxilare la pacienţii cu cancer care sunt trataţi 

concomitent sau au urmat anterior un tratament cu bifosfonaţi 
 

Stimate Profesionist din domeniul sănătăţii:  
 

Rezumat 

 

Această comunicare are rolul de a vă aduce la cunoştinţă o actualizare 

importantă a informaţiilor privind siguranţa administrării medicamentului 

Sutent (sunitinib malat). 

 

 La pacienţii cu cancer trataţi cu sunitinib (Sutent) au fost raportate 

cazuri de osteonecroză a maxilarului, majoritatea acestora fiind 

trataţi anterior sau concomitent cu bifosfonaţi administraţi 

intravenos. 

 Tratamentul cu Sutent poate fi un factor de risc suplimentar în  

dezvoltarea osteonecrozei maxilarului. 

 Acest risc potenţial trebuie luat în considerare îndeosebi atunci 

când medicamentul Sutent şi bifosfonaţii sunt administrate 

simultan sau secvenţial.  

Examinarea dentară şi profilaxia stomatologică adecvată trebuie 

luate în considerare  înainte de începerea tratamentului cu Sutent. 

La pacienţii care au fost trataţi anterior sau care sunt trataţi în 

prezent cu bifosfonaţi administraţi i.v., intervenţiile stomatologice 

invazive trebuie evitate, dacă este posibil. 
 

Comunicarea acestei informaţii a fost stabilită de comun acord cu Agenţia Europeană a 

Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) şi cu Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). 

 

Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă 

 

Sutent este un medicament care conţine sunitinib malat. Medicamentul este indicat în tratamentul 

tumorii stromale gastro-intestinale maligne nerezecabile şi/sau metastatice (GIST – gastrointestinal 

stromal tumour) la adulţi după eşecul terapiei cu imatinib mesilat datorită rezistenţei sau 

intoleranţei, în tratamentul carcinomului renal avansat şi/sau metastatic (MRCC - metastatic renal 

cell carcinoma) la adulţi şi pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine pancreatice bine 

diferenţiate, nerezecabile sau metastatice, la adulţi care au prezentat progresia bolii (pNET – 

pancreatic neuroendocrine tumors). 
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Se apreciază că din data de 26 ianuarie 2006 (data de naştere internaţională) şi până în data de 31 

ianuarie 2010, în întreaga lume, 101400 pacienţi au urmat tratamentul cu medicamentul Sutent, 

incluzând şi pacienţii trataţi în perioada post-autorizare, precum şi cei din studiile clinice. 

 

Pâna în data de 31 ianuarie 2010 a fost raportat un total de 27 de cazuri de osteonecroză a 

maxilarului (ONJ – Osteonecrosis of the Jaw) asociate cu administrarea medicamentului 

Sutent, incluzând atât cazurile din studiile clinice, cât şi pe cele din perioada post-

autorizare. La pacienţii cu cancer trataţi cu Sutent au fost raportate cazuri de osteonecroză 

maxilară (ONM), majoritatea acestora fiind trataţi anterior sau concomitent cu bifosfonaţi 

administraţi intravenos, pentru care ONM reprezintă un risc identificat. 
 

Activitatea intens antiangiogenică a sunitinibului poate amplifica inhibarea remodelării osoase 

exercitate de aminofosfonaţii din matricea minerală osteonecrotică şi poate antagoniza vindecarea 

mucoasei, putând conduce la expunerea osului la agenţi infectioşi, în timpul tratamentului cu 

sunitinib. Această afectare a ţesutului moale poate juca un rol în patogeneza osteonecrozei 

maxilarului. 

În consecinţă, este necesară o atenţie deosebită în timpul administrării simultane sau 

secvenţiale a medicamentului Sutent şi bifosfonaţilor. Examinarea dentară şi profilaxia 

stomatologică adecvată trebuie luate în considerare  înainte de a începe tratamentul cu 

Sutent. La pacienţii care au fost trataţi anterior sau care sunt trataţi în prezent cu bifosfonaţi 

administraţi i.v., intervenţiile stomatologice invazive trebuie evitate, dacă este posibil. 
 

Informaţii suplimentare referitoare la recomandările pentru profesioniştii din domeniul 

sănătăţii: 

 

Pentru reducerea la minimum a riscului identificat menţionat mai sus, următorul text a fost adăugat 

în Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) pentru medicamentul Sutent: 

 

RCP 

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare 

 

La pacienţii cu cancer trataţi cu SUTENT au fost raportate cazuri de ONM. Majoritatea 

cazurilor au apărut la pacienţi care au fost trataţi anterior sau concomitent cu bifosfonaţi 

administraţi intravenos, pentru care ONM reprezintă un risc identificat. În consecinţă, este 

necesară o atenţie deosebită atunci când medicamentul SUTENT şi bifosfonaţii i.v. sunt 

administraţi fie simultan, fie secvenţial. 

Intervenţiile stomatologice invazive sunt, de asemenea, un factor de risc identificat.  

Înaintea începerii tratamentului cu SUTENT trebuie luată în considerare examinarea 

dentară şi profilaxia stomatologică adecvată. La pacienţii care au fost trataţi anterior sau 

care sunt trataţi în prezent cu bifosfonaţi administraţi i.v., intervenţiile stomatologice 

invazive trebuie evitate, dacă este posibil. 
 

4.8 Reacţii adverse 

 

La pacienţii trataţi cu SUTENT au fost raportate cazuri de osteonecroză de maxilar 

(ONM), majoritatea apărând la pacienţi care prezintă factori de risc identificaţi de ONM, în 
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special la cei trataţi cu bifosfonaţi administraţi i.v. şi/sau prezintă antecedente de afecţiuni 

dentare care au necesitat intervenţii stomatologice invazive (vezi şi pct. 4.4). 
 

 

Apel la raportare 

 

Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să raporteze orice eveniment advers grav 

suspectat de a fi asociat cu utilizarea medicamentului Sutent, către Compania Pfizer la 

numărul de telefon +40-21-210 28 00.  

 

Orice reacţie adversă suspectată poate fi raportată şi la Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Centrul Naţional de Farmacovigilenţă, 

Str.Av.Sănătescu nr.48, Sector 1, Bucureşti, la numărul de fax: +40 21 316.34.97., utilizând 

Fişa pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente 

(http://www.anm.ro/html/formulare.html). 

 

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare referitoare la asocierea osteonecrozei maxilare 

cu administrarea medicamentului Sutent, vă rugăm să contactaţi Departamentul Medical al 

Companiei Pfizer România SRL, e-mail: medicalinformationromania@pfizer.com. 

 

 

Cu respect, 

Pfizer România SRL  

 

Director Medical  

Dr. Sergiu Mosoia 
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