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Ayvakyt (avapritinib) 
Een overzicht van Ayvakyt en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Ayvakyt en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Ayvakyt is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor de behandeling van gastro-
intestinale stromale tumoren (GIST), een kanker van de maag en darm, wanneer deze tumoren niet 
operatief kunnen worden verwijderd en zijn uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Ayvakyt 
wordt gebruikt wanneer de kankercellen een D842V-mutatie vertonen, een verandering in het gen voor 
de zogenoemde van bloedplaatjes afgeleide groeifactorreceptor-alfa (PDGFRA). 

Ayvakyt wordt ook gebruikt voor de behandeling van volwassenen met geavanceerde systemische 
mastocytose. Meer bepaald gaat het om een van de volgende aandoeningen van mestcellen (een type 
witte bloedcel): agressieve systemische mastocytose, systemische mastocytose met geassocieerde 
hematologische neoplasie (bloedkanker) of mestcelleukemie. Het middel wordt gebruikt nadat de 
patiënt ten minste één systemische behandeling heeft gekregen (d.w.z. een behandeling met 
geneesmiddelen die invloed hebben op het hele lichaam). 

Deze aandoeningen zijn zeldzaam, en Ayvakyt werd op 17 juli 2017 (voor GIST) en op 26 oktober 
2018 (voor mastocytose) aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’ (een geneesmiddel voor zeldzame 
aandoeningen). 

Ayvakyt bevat de werkzame stof avapritinib. 

Hoe wordt Ayvakyt gebruikt? 

Ayvakyt is beschikbaar in de vorm van tabletten voor inname via de mond en is uitsluitend op 
doktersvoorschrift verkrijgbaar. De behandeling moet worden gestart door en plaatsvinden onder 
toezicht van een specialist die ervaring heeft met het behandelen van kanker. 

Ayvakyt moet op een lege maag worden ingenomen. De aanbevolen dosis is 300 mg eenmaal daags 
voor GIST en 200 mg eenmaal daags voor geavanceerde systemische mastocytose. Het kan nodig zijn 
de dosis te verlagen als de patiënt andere geneesmiddelen – zogenoemde ‘CYP3A-remmers’ – gebruikt 
die de manier waarop Ayvakyt in het lichaam wordt afgebroken kunnen verstoren. De behandeling kan 
worden onderbroken of stopgezet of de dosis kan worden verlaagd als de patiënt bepaalde 
bijwerkingen ondervindt. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3171889
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182074
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182074
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Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Ayvakyt. 

Hoe werkt Ayvakyt? 

Ayvakyt behoort tot een groep geneesmiddelen die receptor-tyrosinekinaseremmers worden genoemd. 
De stof werkt door de activiteit te blokkeren van receptoren (doelwitten), PDGFRA genaamd, op het 
oppervlak van GIST- of mestcellen. Deze receptoren helpen de celgroei onder controle te houden en 
kunnen een afwijking (mutatie) vertonen in GIST- en mestcellen, waardoor de cellen zich 
ongecontroleerd vermenigvuldigen. Door de werking van de afwijkende receptor te blokkeren, draagt 
het geneesmiddel er naar verwachting toe bij de groei van deze cellen te vertragen. 

Welke voordelen bleek Ayvakyt tijdens de studies te hebben? 

GIST 

Ayvakyt bleek van nut te zijn in één hoofdonderzoek onder 38 GIST-patiënten bij wie de kankercellen 
de PDGFRA-D842V-mutatie vertoonden. In de studie, waarin Ayvakyt niet met een ander 
geneesmiddel werd vergeleken, sloeg de behandeling aan bij 95 % van de patiënten (36 van de 38) en 
duurde het gemiddeld 22 maanden voordat de kanker bij behandelde patiënten verergerde. 

Geavanceerde systemische mastocytose 

Bij geavanceerde systemische mastocytose bleek Ayvakyt van nut te zijn in één lopend 
hoofdonderzoek: van de 47 patiënten met geavanceerde systemische mastocytose die eerder 
systemische therapie kregen, reageerden er 28 (60 %) op behandeling met Ayvakyt. Hoewel patiënten 
slechts gedurende een beperkte periode werden gevolgd, wordt verwacht dat de respons gemiddeld 
ten minste twaalf maanden zal aanhouden. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Ayvakyt in? 

Bij patiënten met GIST zijn de meest voorkomende bijwerkingen van Ayvakyt (die bij meer dan 20 op 
de 100 personen kunnen optreden) misselijkheid, vermoeidheid, anemie (laag aantal rode 
bloedcellen), periorbitaal, gezichts- of perifeer oedeem (zwelling van de ogen, het gezicht, de enkels of 
de voeten), hyperbilirubinemie (hoog gehalte aan bilirubine in het bloed, wat wijst op leverproblemen), 
diarree, braken, verhoogde traanproductie (tranende ogen), verminderde eetlust en geheugenverlies 
(vergeetachtigheid). 

De meest voorkomende ernstige bijwerkingen van Ayvakyt bij patiënten met GIST (die bij minder dan 
6 op de 100 personen kunnen optreden) zijn anemie en pleurale effusie (vocht rond de longen). 

Bij patiënten met geavanceerde systemische mastocytose zijn de meest voorkomende bijwerkingen 
(die bij meer dan 20 op de 100 personen kunnen optreden) periorbitaal en perifeer oedeem, 
trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes) en anemie. 

De meest voorkomende ernstige bijwerkingen (die bij minder dan 2 op de 100 personen kunnen 
optreden) zijn subdurale hematomen (bloeduitstortingen tussen de schedel en het oppervlak van de 
hersenen), anemie en bloedingen. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Ayvakyt. 
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Waarom is Ayvakyt geregistreerd in de EU? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Ayvakyt groter zijn 
dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Een groot deel van de GIST-patiënten met een PDGFRA-D842V-mutatie had gedurende een 
significante tijdsduur baat bij Ayvakyt. Vergelijkbare resultaten zijn niet eerder waargenomen. De 
resultaten voor Ayvakyt zijn beter dan de in de literatuur gerapporteerde resultaten voor andere 
geneesmiddelen van hetzelfde type bij deze patiëntenpopulatie, waarvoor weinig behandelingsopties 
beschikbaar zijn. Weliswaar had Ayvakyt ook aanzienlijke bijwerkingen, maar deze waren meestal 
vergelijkbaar met die van andere geneesmiddelen van hetzelfde type en werden beheersbaar geacht. 

Bij geavanceerde systemische mastocytose, waarbij de behandelingsopties ook beperkt zijn, waren de 
voordelen veelbelovend en klinisch relevant, terwijl het algemene veiligheidsprofiel consistent lijkt te 
zijn met dat van GIST. 

Aan Ayvakyt is ‘voorwaardelijke registratie’ verleend. Dit betekent dat er nog meer informatie over het 
geneesmiddel zal volgen, die door het bedrijf moet worden verstrekt. Het Bureau zal jaarlijks 
eventueel nieuw beschikbare informatie beoordelen en deze samenvatting zo nodig laten bijwerken. 

Welke informatie wordt nog verwacht voor Ayvakyt? 

Aangezien aan Ayvakyt voorwaardelijke registratie is verleend, zal het bedrijf dat Ayvakyt in de handel 
brengt uit twee lopende GIST-onderzoeken aanvullende resultaten over de veiligheid en werkzaamheid 
van het geneesmiddel verstrekken en zal het ook onderzoek uitvoeren naar het gebruik van het 
geneesmiddel door patiënten met GIST in het dagelijks leven. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Ayvakyt te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Ayvakyt, zijn opgenomen in de samenvatting van 
de productkenmerken en de bijsluiter. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Ayvakyt continu gevolgd. 
Bijwerkingen waargenomen voor Ayvakyt worden nauwkeurig geëvalueerd en zo nodig worden 
maatregelen getroffen om patiënten te beschermen. 

Overige informatie over Ayvakyt 

Op 24 september 2020 is een in de hele EU geldige voorwaardelijke vergunning voor het in de handel 
brengen van Ayvakyt verleend. 

Further information on Ayvakyt can be found on the Agency’s website: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ayvakyt. 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 02-2022. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ayvakyt
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