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Неоадювантно лечение с PERJETA + Herceptin + химиотерапия

Оптимален старт на терапията

4 цикъла PERJETA + Herceptin + docetaxel почти удвояват нивото на pCR при жените с HER2 - позитивни
тумори, спрямо Herceptin + docetaxel1,2
Постигането на tpCR се асоциира с подобрение на дългосрочните резултати от терапията (DFS, PFS, OS)3
Приложението на PERJETA в комбинация с Herceptin + химиотерапия в неоадювантен аспект не води
до повишение в честотата на кардиотоксичност2,4
Неоадювантно приложение на PERJETA + Herceptin + химиотерапия: Стандартът при лечението на HER2 - позитивен,
локално авансирал, възпалителен карцином или рак на млечната жлеза в ранен стадий с висок риск от рецидив5
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез съобщаване в Изпълнителнаагенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303
София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и наотговорника по лекарствена безопасност наРош България ЕООД на тел. 359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199,
гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), е-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

•
•
•

Трябва да се избягва приложението на PERJETA по време на бременност. Има ограничени данни за
употребата на PERJETA при бременни жени и безопасната употреба на този лекарствен продукт по
време на бременност и кърмене не е установена.
Проверете за наличие на бременност, преди да започне лечение с PERJETA. Жени с детероден
потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение с PERJETA и в
продължение на 6 месеца, след като е била приета последната доза на PERJETA.
Наблюдавайте внимателно пациентките, при които е настъпила бременност по време на
лечение с PERJETA или в рамките на 6 месеца след последната доза за евентуално развитие на
олигохидрамнион.

•

•

Ако PERJETA се използва по време на бременност или ако пациентката забременее, докато се
лекува с PERJETA или в рамките на 6 месеца след последната доза от PERJETA, веднага докладвайте
за това на отговорника по лекарствена безопасност на: тел: +359 2 818 44 44 ; гореща линия: 0700
10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).
Допълнителна информация се изисква, когато жената е приемала PERJETA по време на бременността
и през първата година от живота на детето. Това ще даде възможност на Roche/Genentech да научи
повече за безопасността на PERJETA, както и да предоставя съответната информация на здравните
власти, медицинските специалисти и пациентите

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Perjeta 420 mg концентрат за инфузионен разтвор. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един флакон от 14 ml концентрат съдържа 420 mg пертузумаб (pertuzumab) в концентрация 30 mg/ml.След разреждане, един ml от разтвора съдържа приблизително 3,36 mg пертузумаб за началната доза и приблизително 1,68 mg пертузумаб за поддържащата доза. Пертузумаб е хуманизирано IgG1 моноклонално
антитяло, произведено в клетки на бозайник (яйчници на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Концентрат за инфузионен разтвор. Бистра до слабо опалесцентна, безцветна до бледожълта течност. КЛИНИЧНИ ДАННИ Терапевтични показания Метастазирал рак на млечната жлеза Perjeta е показан за употреба в комбинация с трастузумаб и доцетаксел при възрастни пациенти с HER2-положителен
метастазирал или локално рецидивирал неоперабилен рак на гърдата, които не са получавали предшестваща анти-HER2 терапия или химиотерапия за своето метастазирало заболяване. Неоадювантно лечение на рак на млечната жлеза Perjeta е показан в комбинация с трастузумаб и химиотерапия за неоадювантно лечение на възрастни пациенти с HER-2 положителен, локално авансирал, възпалителен карцином или рак на млeчната жлеза
в ранен стадий с висок риск от рецидив. Дозировка и начин на приложение Perjeta се отпуска по ограничено лекарско предписание и терапията трябва да се започва само под наблюдението на лекар с опит в приложението на противоракови средства. Perjeta трябва да се прилага от медицински специалист, подготвен да овладее анафилаксия и при наличие на пълни условия за незабавна ресуситация. Пациентките, лекувани с Perjeta, трябва
да имат HER2-положителен туморен статус, определен като скор 3+ при имунохистохимичен метод (ИХХ) и/или коефициент > 2,0 при in situ хибридизация (ИСХ), оценени посредством валидиран тест. За осигуряване на точни и възпроизводими резултати тестът трябва да се извърши в специализирана лаборатория, която може да осигури валидиране на тестовите процедури. За пълни указания относно извършването и интерпретирането
на теста, моля направете справка с листовките на валидирани тестове за HER2. Дозировка Препоръчваната начална натоварваща доза на Perjeta е 840 mg, приложена под формата на 60-минутна интравенозна инфузия, последвана от поддържаща доза от 420 mg, прилагана за период от 30 до 60 минути през 3 седмици. Когато се прилага с Perjeta, препоръчваната начална натоварваща доза на трастузумаб е 8 mg/kg телесно тегло, приложена
като интравенозна инфузия, последвана от поддържаща доза от 6 mg/kg телесно тегло през 3 седмици. Когато се прилага с Perjeta, препоръчваната начална доза на доцетаксел е 75 mg/m2, прилагана след това по 3-седмична схема. Дозата на доцетаксел може да се увеличи до 100 mg/m2 при последващите цикли, ако началната доза се понася добре. Лекарствените продукти трябва да се прилагат последователно. Perjeta и трастузумаб може
да се прилагат във всякакъв ред. Когато пациентката получава доцетаксел, той трябва да сe приложи след Perjeta и трастузумаб. Препоръчва се период на наблюдение от 30 до 60 минути след всяка инфузия на Perjeta и преди започване на всяка последваща инфузия на трастузумаб или доцетаксел.. Метастазирал рак на млечната жлеза Пациентите трябва да сe лекуват с Perjeta и трастузумаб до прогресия на заболяването или появата на
токсичност, която не се поддава на контрол. Неоадювантно лечение на рак на млечната жлеза Perjeta трябва да се прилага за 3 до 6 цикъла в комбинация с трастузумаб като неоадювантно лечение и химиотерапия като част от терапевтичната схема за ранен рак на млечната жлеза. След хирургично лечение, пациентите трябва да бъдат подложени на адювантно лечение с трастузумаб до завършване на лечението за период от 1 година.
Закъснение или пропускане на дози Ако времето между две последователни инфузии е по-малко от 6 седмици, Perjeta трябва да се приложи възможно най-скоро в доза от 420 mg, независимо от следващата планирана доза. Ако времето между две последователни инфузии е 6 седмици или повече, началната натоварваща доза от 840 mg Perjeta трябва да се приложи отново като 60-минутна интравенозна инфузия, последвана от поддържаща
доза от 420 mg, прилагана за период от 30 до 60 минути през 3 седмици. Промяна на дозата Промяна на дозата на Perjeta не се препоръчва.Пациентките може да продължат терапията по време на периоди на обратима миелосупресия, предизвикана от химиотерапията, но през това време те трябва да се проследяват внимателно за усложнения от неутропения. За изменение на дозите на доцетаксел вижте Кратка характеристика на продукта
(КХП) на доцетаксел. За трастузумаб не се препоръчва намаление на дозата, вижте Кратка характеристика на продукта (КХП) на трастузумаб. Ако лечението с трастузумаб се преустанови, и лечението с Perjeta трябва да се преустанови. Ако прилагането на доцетаксел се преустанови, лечението с Perjeta и трастузумаб може да продължи до прогресия на заболяването или до появата на токсичност, която не се поддава на контрол при наличие
на метастази. Левокамерна дисфункция Приложението на Perjeta и трастузумаб трябва да се спре най-малко за 3 седмици поради една от следните причини: - признаци и симптоми на застойна сърдечна недостатъчност (приложението на Perjeta трябва да се преустанови, ако се потвърди симптоматична сърдечна недостатъчност) - спад в левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ) до по-малко от 40% - ЛКФИ от 40%-45%, свързана със
спадане от >10% точки под стойностите преди лечението.Приложението на Perjeta и трастузумаб може да се поднови, ако ЛКФИ се възстанови до > 45% или до 40-45%, свързано с < 10% точки под стойността преди лечението.Ако след повторна оценка след приблизително 3 седмици, ЛКФИ не се подобри или се понижи още, решително трябва да се обмисли преустановяване на Perjeta и трастузумаб, освен ако не се реши, че ползите за
отделната пациентка надхвърлят рисковете . Реакции към инфузията Скоростта на инфузията може да се забави или тя да се прекъсне, ако пациентката развие реакция към инфузията. Инфузията може да се поднови, когато симптомите отзвучат. Лечение включващо кислород, бета агонисти, антихистамини, бързо вливане на i.v. течности и антипиретици може също да помогнат за облекчаване на симптомите. Инфузията трябва да се
преустанови незабавно, ако пациентката получи реакция степен 4 по NCI-CTCAE (анафилаксия), бронхоспасъм или остър респираторен дистрес синдром. Реакции на свръхчувствителност/анафилаксия Инфузията трябва да се преустанови незабавно, ако пациентът получи реакция степен 4 по NCI- CTCAE (анафилаксия), бронхоспасъм или остър респираторен дистрес синдром Пациентки в старческа възраст Има ограничени данни относно
безопасността и ефикасността на пертузумаб при пациентки на възраст ≥ 65 години. Не са наблюдавани значими разлики в безопасността и ефикасността на пертузумаб между пациентките в старческа възраст на 65 до 75 години и възрастни пациентки на възраст < 65 години. Не е необходимо коригиране на дозата при популацията пациентки в старческа възраст ≥ 65 години. Има много ограничени данни при пациентки на възраст > 75
години. Пациенти с бъбречно увреждане Коригиране на дозата на Perjeta не е необходимо при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане. Не може да се направят препоръки за дозиране при пациентки с тежко бъбречно увреждане поради ограничените фармакокинетични данни. Пациентки с чернодробно увреждане Безопасността и ефикасността на Perjeta не са проучвани при пациентки с чернодробно увреждане. Не могат да се
направят конкретни препоръки за дозиране.Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Perjeta при деца и юноши под 18-годишна възраст не са установени. Няма съответна употреба на Perjeta при педиатрична популация за показанието метастазирал рак на гърдата. Начин на приложение. Perjeta се прилага интравенозно чрез инфузия. Той не трябва да се прилага като интравенозна инжекция или болус.За началната доза
препоръчваният период на инфузия е 60 минути. Ако първата инфузия се понася добре, последващите инфузии може да сe прилагат за период от 30 минути до 60 минути. Противопоказания Свръхчувствителност към пертузумаб или към някое от помощните вещества Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба За да се подобри проследяемостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име на прилагания
продукт трябва да бъде ясно вписано (или обявено) в картона на пациента. Левокамерна дисфункция (включително застойна сърдечна недостатъчност) Съобщава се за намаление на ЛКФИ при лекарствени продукти, които блокират активността на HER2, включително Perjeta. Пациентите, които са получавали преди това антрациклини или лъчетерапия в областта на гърдите, може да са изложени на по-висок риск от намаление на ЛКФИ. В
основното клинично изпитване CLEOPATRA при пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза, приложението на Perjeta в комбинация с трастузумаб и доцетаксел не се свързва с по-голяма честота на симптоматична левокамерна систолична дисфункция (ЛКД) или спадане на ЛКФИ в сравнение с плацебо и трастузумаб и доцетаксел. При неоадювантно лечение (NEOSPHERE), честотата на ЛКД е била по-висока при групите, лекувани с Perjeta,
отколкото при тези, които не са получавали Perjeta. При пациентите, лекувани с Perjeta в комбинация с трастузумаб и доцетаксел е наблюдавана също и повишена честота на спадане на ЛКФИ; ЛКФИ се е възстановила до ≥50% при всички пациенти. Perjeta не е проучван при пациенти със: стойност на ЛКФИ преди лечението < 50%; минала анамнеза за застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН); намаление на ЛКФИ до < 50% при предшестваща
адювантна терапия с трастузумаб или състояния, които биха могли да увредят левокамерната функция, като напр. неконтролирана хипертензия, пресен миокарден инфаркт, сериозна сърдечна аритмия, налагаща лечение, или кумулативна предшестваща експозиция на антрациклини до > 360 mg/m2 доксорубицин или негов еквивалент. ЛКФИ трябва да се оценява преди започване на лечение с Perjeta и по време на лечението с Perjeta (на
всеки 3 цикъла при наличие на метастази и на всеки 2 цикъла при неоадювантно лечение), за да е сигурно, че ЛКФИ е в приетите границите на нормата. Ако ЛКФИ е < 40% или 40%-45%, свързано с ≥ 10% точки под стойността преди лечението, приложението на Perjeta и трастузумаб трябва да се спре и да се извърши повторна оценка на ЛКФИ в рамките на приблизително 3 седмици. Ако ЛКФИ не се подобри или се понижи още, решително
трябва да се обмисли преустановяване на Perjeta и трастузумаб, освен ако не се счете, че ползите за отделния пациент надхвърлят рисковете. Преди използване на Perjeta с антрациклин, трябва внимателно да се прецени сърдечният риск и да се съпостави с медицинските нужди на отделния пациент. Има ограничени данни за безопасност от изпитването TRYPHAENA относно последователното или едновременното приложение на Perjeta с
епирубицин като част от FEC схемата. Няма данни за безопасност по отношение на употребата на Perjeta с доксорубицин. Въз основа на фармакологичното действие на пертузумаб и антрациклини може да се очаква повишен риск от сърдечна токсичност при едновременно приложение на тези лекарствени продукти, в сравнение с последователната употреба, въпреки че такъв не е наблюдаван в изпитването TRYPHAENA. В това изпитване
само нелекувани с химиотерапия пациенти, които не са получавали допълнително химиотерапия след хирургично лечение, са лекувани с ниска кумулативна доза епирубицин, т.е. до 300 mg/m2. Реакции към инфузията Приложението на Perjeta е свързано с реакции към инфузията. Препоръчва се стриктно наблюдение на пациента по време на и в продължение на 60 минути след първата инфузия на Perjeta и по време на и за 30-60 минути
след последващите инфузии на Perjeta. Ако възникне значима реакция към инфузията, скоростта трябва да се забави или инфузията да се прекъсне и трябва да се приложи подходящо лечение. Пациентите трябва да се оценяват и внимателно да се проследяват до пълното отзвучаване на признаците и симптомите. При пациенти с тежки реакции към инфузията трябва да се обмисли окончателно преустановяване на лечението. Тази клинична
преценка трябва да се основава на тежестта на предходната реакция и на отговора към приложеното лечение за нежеланата реакция. Реакции на свръхчувствителност/анафилаксия Пациентите трябва да се наблюдават внимателно за реакции на свръхчувствителност. В клиничните изпитвания с Perjeta е наблюдавана тежка свръхчувствителност, включително анафилаксия. Лекарства за лечение на такива реакции, както и оборудване за
спешна помощ, трябва да бъдат на разположение за незабавна употреба. Лечението с Perjeta трябва да се преустанови окончателно в случай на реакции на свръхчувствителност степен 4 по NCI-CTCAE (анафилаксия), бронхоспазъм или остър респираторен дистрес синдром. Perjeta е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към пертузумаб или към някое от помощните вещества.Фебрилна
неутропения Пациентите, лекувани с Perjeta, трастузумаб и доцетаксел, са изложени на повишен риск от фебрилна неутропения, в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо, трастузумаб и доцетаксел, особено през първите 3 цикъла на лечение. В изпитването CLEOPATRA при метастазирал рак на млечната жлеза, надирът на броя на неутрофилите е сходен при пациентите, лекувани с Perjeta и плацебо. По-високата честота на фебрилна
неутропения при пациентите, лекувани с Perjeta, е свързана с по-високата честота на мукозит и диария при тези пациенти. За мукозита и диарията трябва да се приложи симптоматично лечение. Не се съобщават събития на фебрилна неутропения след прекратяване на приложението на доцетаксел . Диария Пертузумаб може да предизвика тежка диария. В случай на поява на тежка диария, трябва да се назначат антидиарични лекарства и
да се обмисли прекъсване на лечението с пертузумаб, ако не се постигне подобрение на състоянието. Когато диарията е под контрол, лечението с пертузумаб може да се възобнови. Нежелани лекарствени реакции Обобщение на профила на безопасност Безопасността на Perjeta е оценявана при повече от 1 600 пациенти в рандомизираните клинични изпитвания CLEOPATRA (n=808), NEOSPHERE (n=417) и TRYPHAENA (n=225), и в изпитвания
фаза I и фаза II, проведени при пациенти с различни злокачествени заболявания, лекувани предимно с Perjeta в комбинация с други антинеопластични средства. Безопасността на Perjeta в изпитванията фаза I и фаза II като цяло е в съответствие с тази, наблюдавана в изпитванията CLEOPATRA, NEOSPHERE и TRYPHAENA, въпреки че честотата и най-честите нежелани лекарствени реакции (НЛР) варират в зависимост от това дали Perjeta се прилага
като монотерапия или в комбинация с антинеопластични средства. Метастазирал рак на млечната жлеза В основното клинично изпитване CLEOPATRA, 408 пациенти са получили най-малко една доза Perjeta в комбинация с трастузумаб и доцетаксел. Най-честите НЛР (≥ 50%), наблюдавани при Perjeta в комбинация с трастузумаб и доцетаксел са диария, алопеция и неутропения. Най- честите НЛР степен 3-4 по NCI-CTCAE v.3 (>10%) са
неутропения, фебрилна неутропения и левкопения, а най-честите сериозни нежелани събития са фебрилна неутропения, неутропения и диария. Смъртни случаи, свързани с лечението, са настъпили при 1,2% от пациентите в групата, лекувана с Perjeta, и 1,5% от пациентите в групата с плацебо, като те се дължат предимно на фебрилна неутропения и/или инфекция. В основното изпитване CLEOPATRA НЛР се съобщават по-рядко след
прекратяване на лечението с доцетаксел. След прекратяване на лечението с доцетаксел, НЛР при групата, лекувана с Perjeta и трастузумаб, са настъпили при < 10% от пациентите, с изключение на диария (28,1%), инфекция на горните дихателни пътища (18,3%), обрив (18,3%), главоболие (17,0%), умора (13,4%), назофарингит (17,0%), астения (13,4%), пруритус (13,7%), артралгия(11,4%), гадене (12,7%), болка в крайниците (13,4%), болка
в гърба (12,1%) и кашлица (12,1%). Неоадювантно лечение на рак на млечната жлеза В изпитването с неоадювантно лечение NEOSPHERE, най-честите НЛР (≥50%), наблюдавани при лечение с Perjeta в комбинация с трастузумаб и доцетаксел, са алопеция и неутропения. Най-честата НЛР (≥10%) степен 3-4 по NCI-CTCAE v.3 е неутропения.В изпитването с неоадювантно лечение TRYPHAENA, когато Perjeta се прилага в комбинация с трастузумаб
и FEC (5-флуороурацил, епирубицин, циклофосфамид) за 3 цикъла, последвани от 3 цикъла на Perjeta, трастузумаб и доцетаксел, най-честите НЛР (≥50%) са неутропения, диария и гадене. Най-честите НЛР (≥10%) степен 3-4 по NCI-CTCAE v.3 са неутропения, фебрилна неутропения и левкопения. Когато Perjeta се прилага в комбинация с трастузумаб и доцетаксел за 3 цикъла, последвани от 3 цикъла FEC (5-флуороцил, епирубицин,
циклофосфамид), най- честите НЛР (≥50%) са диария, гадене и алопеция. Най-честите НЛР (≥10%) степен 3-4 по NCI- CTCAE v.3 са неутропения и левкопения. По същия начин, когатo Perjeta се прилага в комбинация с TCH (доцетаксел, карбоплатин и трастузумаб) за 6 цикъла, най-честите НЛР (≥50%) са диария и алопеция. Най-честите НЛР (≥10%) степен 3-4 по NCI-CTCAE v.3 са неутропения, фебрилна неутропения, анемия, левкопения и
диария. Безопасността на Perjeta, приложена за повече от 6 цикъла при неоадювантно лечение, не е установена.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, моноклонални антитела, ATC код: L01XC13 Механизъм на действие Perjeta е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, което се прицелва специфично в екстрацелуларния димеризационен домейн
(субдомейн II) на протеина на рецептора на човешкия епидермален растежен фактор тип 2 (HER2), като по този начин блокира лиганд- зависимата хетеродимеризация на HER2 с други членове на семейството на HER, включително EGFR, HER3 и HER4. В резултат на това Perjeta инхибира лиганд-инициираното интрацелуларно сигнализиране посредством два основни сигнални пътя, митоген-активираната протеин (MAP) киназа и фосфоинозитид
3-киназа (ФИ3K). Инхибирането на тези сигнални пътища може да доведе съответно до спиране на клетъчния растеж и апоптоза. Освен това Perjeta медиира антитяло-зависимата клетъчно-медиирана цитотоксичност (АЗКЦ).Докато самостоятелното приложение на Perjeta инхибира пролиферацията на човешки туморни клетки, комбинацията на Perjeta и трастузумаб значимо повишава антитуморната активност в HER2-свръхекспресиращи
ксенографтни модели. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ Специални условия на съхранение Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C). Да не се замразява. Флаконът да се съхранява във външната картонена кутия, за да се предпази от светлина. Срок на годност Неотворен флакон 2 години. Разреден разтвор Химическата и физическата стабилност по време на употреба са доказани за 24 часа на 30°C. От микробиологична гледна точка продуктът трябва
да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времето за съхранение и условията преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не би трябвало да надхвърлят 24 часа при 2°C до 8°C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Германия.
За пълна информация относно този лекарствен продукт, моля направете справка с Кратката характеристика на продукта! Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu
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