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Anexa 1 

 
                                Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE  
 

BICALUTAMID GRINDEKS 
                                                 comprimate filmate 
 

DENUMIREA COMERCIALĂ  
Bicalutamid Grindeks 

 
DCI-ul substanţei active 

Bicalutamidum   
 
COMPOZIŢIA 

1 comprimat filmat conţine:  
substanţe active: bicalutamidă – 50 mg; 

excipienţi: lactoză monohidrat, povidonă K-30, amidon glicolat de sodiu (tip A), 
stearat de magneziu;  
film: opadry alb Y-1-7000 (hipromeloză, dioxid de titan (E171), macrogol 400). 

 
FORMA FARMACEUTICĂ 

Comprimate filmate. 
 
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 

Comprimate filmate de culoare albă, rotunde, biconvexe. 
 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 
Antagonişti hormonali şi substanţe înrudite, antiandrogeni, L02BB03  
 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 
Proprietăţile farmacodinamice 

Bicalutamida este un preparat antiandrogenic nesteroidian fără altă activitate 
endocrină. Ea se fixează de receptorii androgenici fără activarea expresiei genice şi 
astfel suprimă stimulul androgen. În rezultatul acestei suprimări se realizează regresia 

tumorii prostatei. Sistarea tratamentului cu bicalutamidă poate induce la unii pacienţi 
sindromul rebound la antiandrogeni. 

Bicalutamida prezintă un amestec racemic cu activitate antiandrogenică  datorată 
aproape exclusiv enantiomerului (R). 
Proprietăţile farmacocinetice 

Preparatul se absoarbe rapid şi complet la administrarea orală. Nu există dovezi ale 
unui efect relevant clinic al alimentelor asupra biodisponibilităţii preparatului. 

Enantiomerul (S) se elimină mai rapid din organism în comparaţie cu enantiomerul 
(R), timpul de înjumătăţire al ultimului fiind de circa 1 săptămână.  
La administrarea zilnică a bicalutamidei enantiomerul (R) se acumulează de 

aproximativ 10 ori in plasmă, ca o consecinţă a timpului de injumătăţire plasmatică 
lung.  

La administrarea zilnică a bicalutamidei în doza de 50 mg pe zi concentraţia 
plasmatică de echilibru a enantiomerului (R) constituie circa 9 μg/ml. La starea de 

echilibru enantiomerul (R) activ predominant reprezintă 99% din enantiomerii 
circulanţi totali.  



Farmacocinetica enantiomerului (R) nu este influenţată de vârstă, afectarea funcţiei 

renale sau afectarea uşoară sau moderată a funcţiei hepatice. Există date că la 
pacienţii cu afectare hepatica severă enantiomerul (R) este eliminat din plasmă mai 

lent.  
Bicalutamida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice (amestecul racemic 

96%, enantiomerul (R) > 99%). Se metabolizează intens în ficat (prin oxidare şi 
glucuronoconjugare). Metaboliţii săi sunt eliminaţi pe cale renală şi biliară în proporţii 
aproximativ egale. 

 
INDICAŢII TERAPEUTICE 

Tratamentul cancerului de prostată avansat în asociere cu terapia cu analogi ai 
hormonului de eliberare a hormonului luteinizant (LHRH) sau castrarea chirurgicală. 
 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Administrare orală. 

Bărbaţi adulţi şi vârstnici 
Câte 1 comprimat (50 mg) o dată pe zi.  
Tratamentul cu bicalutamidă trebuie început cu cel puţin 3 zile înaintea începerii 

tratamentului cu un analog LHRH sau concomitent cu castrarea chirurgicală.  
Copii 

Bicalutamida este contraindicată la copii cu vârsta sub 18 ani.  
Insuficienţă renală 
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.  

Insuficienţă hepatică 
Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. La 

pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată pană la severă poate apare acumularea 
medicamentului, de aceea se recomandă de redus doza lui. 
 

REACŢII ADVERSE 
Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme şi organe, la fel în funcţie de 

frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente 
(≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), cu frecvenţă necunoscută (care 
nu pot fi estimate din datele disponibile). 

Tulburări hematologice şi limfatice: foarte frecvente – anemie.  
Tulburări ale sistemului imunitar: mai puţin frecvente – reacţii de hipersensibilitate, 

edem angioneurotic şi urticarie. 
Tulburări metabolice şi de nutriţie: frecvente – apetit redus. 

Tulburări psihice: frecvente – scăderea libidoului, depresie. 
 
Tulburări ale sistemului nervos: foarte frecvente – ameţeli; frecvente – somnolenţă. 

Tulburări cardiace: frecvente – infarct miocardic (au fost raportate cazuri letale)1, 
insuficienţă cardiacă1.  

Tulburări vasculare: foarte frecvente – bufeuri calorice. 
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: mai puţin frecvente – boala pulmonară 
interstiţială2 (au fost raportate cazuri letale). 

Tulburări gastrointestinale: foarte frecvente – dureri abdominale, constipaţie, greţuri; 
frecvente – dispepsie, flatulenţă. 

Tulburări hepatobiliare: frecvente – hepatotoxicitate, icter, valori serice crescute ale 
transaminazelor3; rare – insuficienţă hepatică4 (au fost raportate cazuri letale).  
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: frecvente – alopecie, hirsutism/ 

creşterea din nou a părului, xerodermie, prurit, erupţii cutanate, transpiraţie excesivă. 
Tulburări renale şi ale căilor urinare: foarte frecvente – hematurie.   

Tulburări ale aparatului genital şi sânului: foarte frecvente – ginecomastie şi 
sensibilitatea sânilor; frecvente – disfuncţie erectilă.  



Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: foarte frecvente – astenie, 

edem; frecvente – dureri toracice.   
Investigaţii diagnostice: frecvente – creşterea masei corporale.   
1Observate într-un studiu farmacoepidemiologic cu agonişti LHRH şi antiandrogeni 
utilizaţi in tratamentul cancerului de prostată. Riscul creşte la administrarea 

bicalutamidei în asociere cu agonişti LHRH.  
2Listată ca reacţie adversă în urma revizuirii datelor de după punerea pe piaţă. 
Frecvenţa a fost determinată de incidenţa evenimentelor adverse raportate pentru 

pneumonie interstiţială, în studii cu perioada de tratament randomizat a EPC (Early 
Prostate Cancer) pentru doza de 150 mg. 
3Modificările hepatice sunt rareori severe şi sunt frecvent tranzitorii. Ele se remit sau 
se ameliorează dacă terapia este continuată sau dacă tratamentul este întrerupt.  
4Listată ca reacţie adversă în urma revizuirii datelor de după punerea pe piaţă. 

Frecvenţa a fost determinată de incidenţa evenimentelor adverse raportate de 
insuficienţă hepatică la pacienţii din studii EPC din braţul deschis cu tratament cu 

bicalutamida 150 mg.  
5Pot fi reduse prin castrare concomitentă.  
 

CONTRAINDICAŢII  
- Utilizarea la femei şi copii cu vârsta sub 18 ani. 

- Hipersensibilitate la bicalutamidă sau la oricare dintre excipienţi.  
- Administrarea concomitentă de terfenadină, astemizol sau cisapridă. 
 

SUPRADOZARE 
Nu au fost descrise cazuri de supradozare la om. Nu există antidot specific.  

Tratamentul este simptomatic. Efectuarea dializei nu este raţională, deoarece 
bicalutamida se leagă în proporţie mare cu proteinele plasmatice şi nu se elimină pe 
cale renală sub formă nemodificată. Se recomandă măsuri generale de susţinere şi 

monitorizare riguroasă a funcţiilor vitale. 
 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 
Tratamentul trebuie iniţiat sub un control riguros al specialistului. 
Bicalutamida se metabolizează în proporţie mare în ficat. Datele din studiile clinice 

sugerează că eliminarea bicalutamidei poate fi mai lentă la pacienţii cu insuficienţă 
hepatică severă şi că aceasta poate duce la o acumulare crescută a bicalutamidei. Prin 

urmare, bicalutamida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică 
moderată până la severă.  

Din cauza posibilelor modificări hepatice, trebuie luată in considerare efectuarea 
periodică a testelor funcţiei hepatice. Este de aşteptat ca majoritatea modificărilor să 
apară in primele 6 luni de tratament cu bicalutamidă.  

Rareori, au fost observate modificări hepatice severe şi insuficienţă hepatică ca 
urmare a administrării de bicalutamidă şi au fost raportate cazuri letale. Tratamentul 

cu bicalutamidă trebuie întrerupt dacă modificările sunt severe.  
A fost observată o scădere a toleranţei la glucoză la bărbaţii trataţi cu agonişti LHRH. 
Aceasta se poate manifesta ca diabet zaharat sau ca pierderea controlului glicemic la 

persoanele cu diabet zaharat pre-existent. Prin urmare, trebuie monitorizată glucoza 
din sânge la pacienţii trataţi cu bicalutamidă în asociere cu agonişti LHRH. 

S-a demonstrat că bicalutamida inhibă izoenzima CYP3A4 a citocromului P450, astfel 
încât este necesară prudenţă în cazul administrării concomitente cu medicamente 
metabolizate predominant de izoenzima CYP3A4.  

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă 
la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-

galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.  
Administrarea în sarcină şi perioada de lactaţie 



Bicalutamida este contraindicată la femei şi nu trebuie administrată la însărcinate sau 

mame care alăptează. 
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Este puţin probabil ca bicalutamida să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. Cu toate acestea, trebuie notat că ocazional poate să apară 

somnolenţă. Pacienţii afectaţi trebuie să fie precauţi. 
 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI  

Nu există date privind interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice între 
bicalutamidă şi analogii LHRH. 

Studiile in vitro au demonstrat că enantiomerul (R) inhibă CYP 3A4, într-o măsură mai 
mică influenţează activitatea CYP 2C9, 2C19 şi 2D6. 
Deşi studiile clinice care au utilizat antipirină ca marker al activităţii citocromului P450 

(CYP) nu au evidenţiat un potenţial de interacţiune medicamentoasă cu bicalutamida, 
expunerea medie la midazolam (AUC) a crescut cu pană la 80% după administrarea 

concomitentă de bicalutamidă timp de 28 de zile.  
Pentru medicamente cu un indice terapeutic mic o astfel de creştere poate fi 
relevantă. De aceea, utilizarea concomitentă a terfenadinei, astemizolului şi cisapridei 

este contraindicată. În unele cazuri, la necesitatea administrării concomitente,  este 
posibil să fie necesară reducerea dozelor pentru aceste medicamente (în special dacă 

apar manifestări ale creşterii efectelor sau o creştere a reacţiilor adverse ale 
medicamentelor). În cazul ciclosporinei este recomandată monitorizarea atentă a 
concentraţiilor plasmatice şi a stării clinice a pacientului la iniţierea sau întreruperea 

tratamentului cu bicalutamidă.  
Este necesară prudenţă în cazul prescrierii bicalutamidei cu alte medicamente care pot 

inhiba oxidarea medicamentelor (de exemplu cimetidină sau ketoconazol). Teoretic, 
acest lucru poate duce la creşterea concentraţiilor plasmatice ale bicalutamidei, care 
ar putea conduce la o creştere a frecvenţei şi/sau intensităţii reacţiilor adverse.  

Studiile in vitro au demonstrat că bicalutamida poate deplasa anticoagulantul 
cumarinic, warfarina, de pe locurile de legare de proteinele plasmatice. Prin urmare, 

se recomandă monitorizarea atentă a timpului de protrombină, dacă se iniţiază 
tratamentul cu bicalutamidă la pacienţii trataţi deja cu anticoagulante cumarinice. 
 

PREZENTARE, AMBALAJ 
Comprimate filmate 50 mg. 

Câte 10 comprimate în blister. Câte 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru 
administrare se pasează în cutie de carton. 

 
PĂSTRARE 
A se păstra la temperatura sub 25 ºC. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 

TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani.  
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. 

 
STATUTUL LEGAL 

Cu prescripţie medicală. 
 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI 

Septembrie 2014. 
 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 
SA „Grindeks”, Letonia. 



 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 
SA „Grindeks”, Letonia 

SA Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi, Turcia  
 

La apariţia oricărei reacţii adverse, informaţi secţia de farmacovigilenţă a 
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale(tel. 022 88-43-38) 

 

 
 


