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I PIELIKUMS  

ZĀĻU APRAKSTS 
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Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 
informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām 
iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām 
blakusparādībām. 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Portrazza 800 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Katrs 50 ml flakons satur 800 mg necitumumaba (Necitumumab). 
Katrā mililitrā koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai ir 16 mg necitumumaba. 
Pirms lietošanas koncentrāts ir jāatšķaida (skatīt 6.6. apakšpunktu).  
 
Necitumumabs ir cilvēka IgG1 monoklonālās antivielas, kas ar rekombinantās DNS tehnoloģijas 
palīdzību iegūtas no peļu (NS0) šūnām.  
 
Palīgviela ar zināmu iedarbību: 
Katrā 50 ml flakonā ir aptuveni 76 mg nātrija. 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts).  
 
Dzidrs vai nedaudz opalescējošs un bezkrāsains vai nedaudz iedzeltens šķidrums, kura pH ir 6,0.  
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA  
 
4.1. Terapeitiskās indikācijas 
 
Portrazza kombinācijā ar gemcitabīna un cisplatīna ķīmijterapiju ir indicēts vietēji progresējoša vai 
metastātiska, epidermālo augšanas faktora receptoru (EGFR) ekspresējoša plakanšūnu nesīkšūnu 
plaušu vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri šīs slimības ārstēšanai ķīmijterapiju iepriekš nav 
saņēmuši.  
 
 
4.2. Devas un lietošanas veids 
 
Necitumumaba terapija jāveic pretvēža ķīmijterapijas lietošanā kvalificēta ārsta uzraudzībā. 
Necitumumaba infūziju laikā ir jābūt pieejamiem atbilstošiem medicīniskiem resursiem smagu 
infūzijas reakciju ārstēšanai. Jānodrošina reanimācijas aprīkojuma pieejamība. 
 
Devas  
 
Portrazza lieto papildus līdz pat 6 gemcitabīnu un cisplatīnu saturošas ķīmijterapijas ārstēšanas 
cikliem, pēc kuriem lieto Portrazza monoterapiju pacientiem, kuru slimība nav progresējusi, līdz 
slimības progresēšanai vai nepieņemamas toksicitātes attīstībai.  
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Portrazza ieteicamā deva ir 800 mg (nemainīga deva), ko ievada intravenozas infūzijas veidā 
60 minūšu laikā katra 3 nedēļu cikla 1. un 8. dienā. Ja jāsamazina infūzijas ātrums, infūzijas ilgums 
nedrīkst pārsniegt 2 stundas.  
 
Infūzijas laikā jānovēro, vai pacientiem nerodas ar infūziju saistītu reakciju pazīmes (skatīt 
4.4. apakšpunktu).  
 
Premedikācija 
Pacientiem, kuriem iepriekš bija 1.-2. pakāpes paaugstinātas jutības vai ar infūziju saistīta reakcija pret 
Portrazza, papildus premedikācijai ar antihistamīna līdzekļiem ir ieteicama premedikācija ar 
kortikosteroīdu un pretdrudža līdzekli.  
 
Pirms katras necitumumaba infūzijas jāapsver premedikācija iespējamo ādas reakciju profilaksei 
(skatīt 4.4. apakšpunktu).  
 
Devas pielāgošana 
Ieteikumi par rīcību ar infūzijas saistītu un ādas reakciju gadījumā sniegti 1. un 2. tabulā.  
 
Paaugstinātas jutības/ar infūzijas saistītas reakcijas 
 

1. tabula. Ieteikumi par rīcību paaugstinātas jutības/ar infūzijas saistītu reakciju 
gadījumā 

 
Toksicitātes 
pakāpea 

Ieteikumi par rīcību 
(jebkurā rašanās reizē) 

1. pakāpe • Uz visu infūzijas laiku samazināt infūzijas ātrumu par 50 %.b 
• Novērot, vai pacienta stāvoklis nepasliktinās.  
• Informāciju par rīcību turpmāko infūziju laikā skatīt 

apakšpunktā par premedikāciju  
2. pakāpe • Pārtraukt zāļu ievadīšanu; tiklīdz reakcija mazinājusies līdz 

≤ 1. pakāpei, atsākt infūziju, samazinot zāļu ievadīšanas 
ātrumu par 50 %.b 

• Novērot, vai pacienta stāvoklis nepasliktinās.  
• Informāciju par rīcību turpmāko infūziju laikā skatīt 

apakšpunktā par premedikāciju 
3.-4. pakāpe • Nekavējoties un pilnīgi pārtraukt terapiju ar necitumumabu 
a Smaguma pakāpe atbilstoši NCI-CTCAE klasifikācijai 3.0 redakcijā.  
b Tiklīdz infūzijas ātrums ir samazināts 1. vai 2. pakāpes paaugstinātas jutības/ar infūziju 
saistītas reakcijas dēļ, ieteicams šo samazināto infūzijas ātrumu piemērot visu turpmāko infūziju 
laikā. Infūzijas ilgums nedrīkst pārsniegt 2 stundas.  
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Ādas reakcijas 
 
2. tabula. Ieteikumi par rīcību ādas reakciju gadījumā 

 
Toksicitātes 
pakāpea 

Ieteikumi par rīcību 
(jebkurā rašanās reizē) 

1. un 2. pakāpe • Deva nav jāpielāgo.  
3. pakāpe • Uz laiku, bet ne ilgāk par 6 nedēļām pēc pēdējā terapijas cikla 

1. dienas, atlikt zāļu ievadīšanu, līdz simptomi mazinājušies līdz 
≤ 2. pakāpei. Ja pēc zāļu ievadīšanas atlikšanas 2 secīgos ciklos 
(6 nedēļas) simptomi nemazinās līdz ≤ 2. pakāpei, pilnīgi 
pārtraukt to ievadīšanu.  

• Pēc simptomu mazināšanās līdz ≤ 2. pakāpei zāļu ievadīšanu 
atsākt samazinātā 400 mg devā. Ja simptomi pastiprinās, lietojot 
400 mg devu, pilnīgi pārtraukt zāļu lietošanu.  

• Ja vismaz 1 terapijas ciklu, lietojot 400 mg devu, simptomi 
nepastiprinās, devu var palielināt līdz 600 mg. Ja simptomi 
pastiprinās, lietojot 600 mg devu, atlikt zāļu ievadīšanu uz laiku, 
bet ne ilgāk par 6 nedēļām pēc pēdējā terapijas cikla 1. dienas, 
līdz simptomi mazinājušies līdz ≤ 2. pakāpei. Pēc simptomu 
mazināšanās līdz ≤ 2. pakāpei, atsākt zāļu ievadīšanu samazinātā 
400 mg devā. 

• Ja pēc vēl viena terapijas cikla, lietojot 600 mg devu, simptomi 
nepastiprinās, devu var palielināt līdz 800 mg.  

• Pilnīgi pārtraukt zāļu ievadīšanu, ja pacientam rodas 3. pakāpes 
ādas indurācija/fibroze  

4. pakāpe • Nekavējoties un pilnīgi pārtraukt terapiju ar necitumumabu 
a Smaguma pakāpe atbilstoši NCI-CTCAE klasifikācijai 3.0 redakcijā.  

 
 
Īpašas pacientu grupas 
 
Pediatriskā populācija 
Necitumumabs nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā nesīkšūnu plaušu vēža indikācijas 
gadījumā. 
 
Gados vecāki cilvēki 
Deva nav jāsamazina, izņemot tos gadījumus, kad tas ieteicams visiem pacientiem (skatīt 4.4. un 
5.1. apakšpunktu).  
 
Nieru darbības traucējumi 
Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo (skatīt 
5.2. apakšpunktu). Datu par necitumumaba ievadīšanu pacientiem ar smagiem nieru darbības 
traucējumiem nav. Devas samazināšana nav ieteicama.  
 
Aknu darbības traucējumi 
Datu par necitumumaba ievadīšanu pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības 
traucējumiem nav (skatīt 5.2. apakšpunktu). Devas samazināšana nav ieteicama.  
 
Lietošanas veids 
Portrazza ir paredzētas tikai intravenozai lietošanai. To ievada intravenozas infūzijas veidā aptuveni 
60 minūšu laikā caur infūzijas sūkni. Portrazza nedrīkst ievadīt intravenozas bolus vai strūklas 
injekcijas veidā. Ja pacientam iepriekš bijusi paaugstinātas jutības vai ar infūziju saistīta reakcija, 
jāievēro ieteikumi par rīcību paaugstinātas jutības/ar infūziju saistītas reakcijas gadījumā, kas norādīti 
1. tabulā.  
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Zāļu atšķaidīšanai drīkst lietot tikai nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām. Portrazza 
infūzijas nedrīkst ievadīt vai sajaukt (lietot maisījumā) ar glikozes šķīdumiem.  
 
Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā. 
 
4.3. Kontrindikācijas  
 
Pacienti, kuriem anamnēzē ir smaga vai dzīvībai bīstama paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai 
jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām (skatīt 4.4. apakšpunktu).  
 
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Trombembolijas komplikācijas  
Lietojot necitumumabu kombinācijā ar gemcitabīnu un cisplatīnu, novēroja venozas trombembolijas 
komplikācijas (VTK) un arteriālas trombembolijas komplikācijas (ATK), tajā skaitā letālus gadījumus 
(skatīt arī 4.8. apakšpunktu).  
Necitumumaba ievadīšana rūpīgi jāpārdomā pacientiem, kuriem anamnēzē ir trombembolijas 
komplikācijas (piemēram, plaušu embolija, dziļo vēnu tromboze, miokarda infarkts, insults) vai jau 
pirms terapijas esoši trombembolijas komplikāciju riska faktori (piemēram, lielāks vecums, ilgstoši 
imobilizēti pacienti, pacienti ar smagu hipovolēmiju, pacienti ar iegūtiem vai pārmantotiem 
trombofiliskiem traucējumiem). Pacientiem ar VTK vai ATK anamnēzē, VTK vai ATK relatīvais risks 
bija aptuveni trīs reizes augstāks.  
Necitumumabu nedrīkst ievadīt pacientiem, kuriem ir vairāki trombembolijas komplikāciju riska 
faktori, ja vien konkrētajam pacientam iespējamais ieguvums nepārsniedz riskus.  
Pēc rūpīgas pacienta riska faktoru (tajā skaitā paaugstināts smagas asiņošanas risks pacientiem ar 
audzēja kavitāciju vai audzēja ieaugšau lielajos centrālajos asinsvados) novērtēšanas jāapsver 
atbilstoša tromboprofilakse.  
Pacientiem un ārstiem ir jāzina tromembolijas pazīmes un simptomi. Pacientiem jāzina, ka rodoties 
tādiem simptomiem kā elpas trūkums, sāpes krūšukurvī, roku vai kāju pietūkums, ir jāmeklē 
medicīniskā palīdzība. 
Pacientiem, kuriem rodas VTK vai ATK, pēc rūpīga ieguvuma un risku novērtējuma katram 
konkrētajam pacientam jāapsver necitumumaba lietošanas pārtraukšana.  
 
Progresējoša neplakanšūnu NSŠPV klīniskajā pētījumā pacientiem necitumumaba, pemetrekseda un 
cisplatīna terapijas grupā bija lielāks nopietnu trombembolijas komplikāciju (tajā skaitā gadījumu ar 
letālu iznākumu) rādītājs nekā pemetrekseda un cisplatīna terapijas grupā (skatīt arī 4.8. apakšpunktu). 
Pacientiem ar progresējušu neplakanšūnu NSŠPV necitumumaba pievienošana terapijai neuzlaboja 
efektivitātes galarezultātus, salīdzinot ar pemetrekseda un cisplatīna monoterapiju.  
 
Kardiopulmonāli traucējumi 
Lietojot necitumumabu, biežāk novēroja sirds un elpošanas apstāšanos un pēkšņu nāvi. Par sirds un 
elpošanas apstāšanos vai pēkšņu nāvi ziņoja 2,8 % (15/538) pacientu necitumumaba, gemcitabīna un 
cisplatīna kombinācijas grupā, salīdzinot ar 0,6 % (3/541) pacientu, kas tika ārstēti tikai ar 
ķīmijterapiju. Divpadsmit no piecpadsmit pacientiem nomira 30 dienu laikā pēc pēdējās 
necitumumaba devas, un šiem pacientiem bija blakusslimības, tajā skaitā, koronāro artēriju slimība 
anamnēzē (n=3), hipomagnēmija (n=4), hroniska obstruktīva plaušu slimība (n=7) un hipertensija 
(n=5). Vienpadsmit pacientiem no 12 nāve iestājās bez lieciniekiem. Pivotālajā pētījumā netika 
iesaistīti pacienti ar nozīmīgu koronāro artēriju slimību, miokarda infarktu iepriekšējo 6 mēnešu laikā, 
nekontrolētu hipertensiju un nekontrolētu sastrēguma sirds mazspēju. Sirds un elpošanas apastāšanās 
vai pēkšņas nāves papildu risks pacientiem ar koronāro artēriju slimību, sastrēguma sirds mazspēju vai 
aritmiju anamnēzē, salīdzinot ar pacientiem bez šādām blakusslimībām, nav zināms. 
 
Paaugstinātas jutības/ar infūziju saistītas reakcijas 
Lietojot necitumumabu, ziņots par paaugstinātas jutības/ar infūziju saistītām reakcijām (ISR). Šie 
sarežģījumi parasti sākās pēc pirmās vai otrās necitumumaba ievadīšanas reizes. Infūzijas laikā un pēc 
tās beigām jānovēro, vai pacientiem nerodas paaugstinātas jutības un ar infūziju saistītu reakciju 
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pazīmes, un jābūt pieejamam kardiopulmonālās reanimācijas aprīkojumam, kā arī atbilstošiem 
medicīniskiem resursiem.  
Pacientiem, kuriem iepriekš novērota 1.-2. pakāpes paaugstinātas jutības vai ar infūziju saistīta 
reakcija pret Portrazza, papildus premedikācijai ar antihistamīna līdzekļiem ir ieteicama arī 
premedikācija ar kortikosteroīdu un pretdrudža līdzekli. 
Informāciju par rīcību reakcijas gadījumā un devas pielāgošanu skatīt 4.2. apakšpunktā.  
 
Ādas reakcijas 
Lietojot necitumumabu, ziņots par ādas reakcijām (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tās sākās galvenokārt 
terapijas pirmā cikla laikā. Informāciju par rīcību ādas reakciju gadījumā un devas pielāgošanu skatīt 
4.2. apakšpunktā.  
Atbilstoši klīniskajām indikācijām dermatoloģisku reakciju ārstēšanai var izmantot profilaktisku ādas 
terapiju, tajā skaitā ar ādas mīkstinošu līdzekli, pretiedeguma krēmu, lokālu steroīdu krēmu (1 % 
hidrokortizons) un iekšķīgi lietojamām antibiotikām (piemēram, doksiciklīnu). Pacientiem var ieteikt 
sejas, roku, kakla, muguras un krūšu ādai uzklāt mitrinošu līdzekli, pretiedeguma krēmu un lokālu 
steroīdu krēmu.  
 
Elektrolītu līdzsvara traucējumi 
Bieži (81,3 %) rodas progresējoša magnija līmeņa pazemināšanās serumā, un tā var izraisīt smagu 
hipomagnēmiju (18,7 %) (skatīt arī 4.8. apakšpunktu). Izlaižot devu, tādas pašas vai lielākas smaguma 
pakāpes hipomagnēmija var rasties atkārtoti. Pacientiem rūpīgi jākontrolē elektrolītu, tajā skaitā, 
magnija, kālija un kalcija, līmenis serumā pirms katras necitumumaba ievadīšanas reizes un pēc 
necitumumaba terapijas beigām, līdz tas sasniedz normas robežas. Pēc vajadzības ieteicams ātri ievadīt 
elektrolītu šķīdumus.  
 
Infekcijas 
2. fāzes klīniskā pētījumā, kurā pētīja necitumumabu kombinācijā ar paklitakselu un karboplatīnu 
salīdzinājumā ar tikai paklitakselu un karboplatīnu kā pirmās izvēles terapiju pacientiem ar 4. stadijas 
metastātisku plakanšūnu NSŠPV, agrīni pēc ārstēšanas sākšanas biežāk novēroja infekcijas, kas 
izraisīja izrietošas infekciozas komplikācijas, piemēram, pneimoniju un/vai sepsi. Līdzīgs novērojums 
bija klīniskā pētījumā, kurā pētīja necitumumabu kombinācijā ar pemetreksedu un cisplatīnu 
salīdzinājumā ar tikai pemetreksedu un cisplatīnu kā pirmās izvēles terapiju pacientiem ar 
progresējušu neplakanšūnu NSŠPV. 
 
Īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem ar klīniskām vienlaicīgas infekcijas pazīmēm, arī agrīnām aktīvas 
infekcijas pazīmēm. Jebkuras infekcijas ārstēšana jāsāk atbilstoši vietējiem standartiem. 
 
Gados vecāki cilvēki 
Pacientiem vecumā pēc 70 gadiem dažādās terapijas grupās efektivitātes atšķirības nenovēroja. Tādēļ, 
uzsākot terapiju pacientiem vecumā pēc 70 gadiem,vispirms  rūpīgi jānovērtē kardiovaskulārās 
blakusslimības, funkcionālais stāvoklis un iespējamā ķīmijterapijas panesamība pēc necitumumaba 
pievienošanas terapijai.  
 
Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija sievietēm 
Pamatojoties uz necitumumaba darbības mehānismu un dzīvnieku modeļiem, kuros ir pārtraukta 
EGFR ekspresija, necitumumabs var izraisīt kaitējumu auglim vai attīstības patoloģijas. Sievietēm 
reproduktīvā vecumā jāiesaka izvairīties no grūtniecības necitumumaba lietošanas laikā. 
Necitumumaba lietošanas laikā un 3 mēnešus pēc pēdējās necitumumaba ievadīšanas reizes jālieto 
efektīva kontracepcija. Ieteicama kontracepcijas līdzekļu lietošana vai atturēšanās no dzimumdzīves 
(skatīt 4.6. apakšpunktu).  
 
Samazināts nātrija daudzums uzturā 
Šīs zāles satur 76 mg nātrija vienā devā. Tas jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.  
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4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Portrazza un gemcitabīna/cisplatīna zāļu mijiedarbība nav novērota. Lietošana vienlaicīgi ar 
necitumumabu neietekmēja gemcitabīna/cisplatīna farmakokinētiku, un lietošana vienlaicīgi ar 
gemcitabīnu/cisplatīnu neietekmēja necitumumaba farmakokinētiku.  
 
Citi formāli pētījumi par necitumaumaba mijiedarbību ar citām zālēm cilvēkiem nav veikti.  
 
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 
 
Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija sievietēm 
Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka izvairīties no grūtniecības necitumumaba terapijas laikā, un 
viņas jāinformē par iespējamu risku grūtniecībai un auglim. Necitumumaba lietošanas laikā un 
3 mēnešus pēc pēdējās necitumumaba ievadīšanas reizes jālieto efektīva kontracepcija. Ieteicama 
kontracepcijas līdzekļu lietošana vai atturēšanās no dzimumdzīves. 
 
Grūtniecība 
Dati par necitumumaba lietošanu grūtniecēm nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem par necitumumaba 
ietekmi uz reproduktīvām funkcijām nav veikti. Pamatojoties uz dzīvnieku modeļiem, epidermālā 
augšanas faktora receptors (EGFR) ir iesaistīts prenatālā attīstībā un embrija attīstības laikā var būt 
absolūti nepieciešams normālai organoģenēzei, proliferācijai un diferenciācijai. Portrazza nedrīkst 
lietot grūtniecības laikā vai sievietēm, kas nelieto efektīvu kontracepciju, ja vien iespējamais ieguvums 
neattaisno iespējamo risku auglim.  
 
Barošana ar krūti 
Nav zināms, vai necitumumabs izdalās cilvēka pienā. Sagaidāmā ekskrēcija pienā un perorālā 
uzsūkšanās ir zema. Risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem nevar izslēgt. Portrazza terapijas laikā un 
vismaz 4 mēnešus pēc pēdējās devas ievadīšanas bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc.  
 
Fertilitāte 
Datu par necitumumaba ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav. Pētījumi ar dzīvniekiem, lai tieši novērtētu 
fertilitāte, nav veikti (skatīt 5.3. apakšpunktu).  
 
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Portrazza nav zināmas ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Ja 
pacientiem rodas ar ārstēšanu saistīti simptomi, kas ietekmē viņu spēju koncentrēties un reaģēt, viņiem 
ieteicams nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, kamēr šī ietekme nav izzudusi.  
 
4.8. Nevēlamās blakusparādības 
 
Drošuma profila kopsavilkums  
Ar necitumumabu ārstētiem pacientiem biežāk novērotās nopietnās nevēlamās blakusparādības 
(≥ 3. pakāpe) ir ādas reakcijas (6,3 %) un venozās trombembolijas komplikācijas (4,3 %).  
 
Biežākās nevēlamās blakusparādības bija ādas reakcijas, venozās trombembolijas komplikācijas un 
novirzes laboratoriskajos izmeklējumos (hipomagnēmija un pēc albumīna koriģēta hipokalcēmija).  
 
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā 
Nevēlamās blakusparādības (NBP), par kurām bija ziņots pacientiem ar plakanšūnu nesīkšūnu plaušu 
vēzi, ir uzskaitītas zemāk atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai, sastopamības biežumam 
un smaguma pakāpei. Sastopamības biežuma klasifikācijā izmantots šāds iedalījums: 
 
ļoti bieži (≥ 1/10); 
bieži (no ≥ 1/100 līdz < 1/10); 
retāk (no ≥ 1/1000 līdz < 1/100); 
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reti (no ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); 
ļoti reti (< 1/10 000). 
 
Katrā sastopamības biežuma grupā NBP norādītas to nopietnības samazinājuma secībā.  
 
Tabulā turpmāk norādīts NBP sastopamības biežums un smaguma pakāpe, pamatojoties uz pētījuma 
SQUIRE rezultātiem; tas bija globāls, daudzcentru, divu grupu, nejaušināts 3. fāzes pētījums 
pieaugušiem pacientiem ar plakanšūnu NSŠPV, kas bija nejaušināti ārstēšanai ar necitumumabu 
kombinācijā ar gemcitabīnu/cisplatīnu vai tikai gemcitabīnu/cisplatīnu.  
 
3. tabula. NBP, kas novērotas ≥ 1 % ar necitumumabu ārstēto pacientu SQUIRE pētījumā 

 

Orgānu sistēmu 
klasifikācija Biežums NBPa 

Portrazza + GCb 

(N=538) 

GC 

(N=541) 

Jebkāda 
pakāpe 

(%) 

≥ 3. 
pakāpe 

(%) 

Jebkāda 
pakāpe 

(%) 

≥ 3. 
pakāpe 

(%) 

Infekcijas un 
infestācijas 

Bieži Urīnceļu infekcija 4,1 0,2 1,7 0,2 

Nervu sistēmas 
traucējumi  

Bieži Galvassāpes 8,6 0 5,7 0,4 

Bieži Disgeizija 5,9 0,2 3,3 0 

Acu bojājumi Bieži Konjunktivīts 5,6 0 2,2 0 

Asinsvadu 
sistēmas 
traucējumi 

Bieži Venozās 
trombembolijas 
komplikācijas 

8,2 4,3 5,4 2,6 

Bieži Arteriālās 
trombembolijas 
komplikācijas 

4,3 3,0 3,9 2,0 

Bieži Flebīts 1,7 0 0,4 0 

Elpošanas 
sistēmas 
traucējumi, krūšu 
kurvja un videnes 
slimības 

Bieži Hemoptīze 8,2 0,9 5,0 0,9 

Bieži Deguna asiņošana 7,1 0 3,1 0,2 

Bieži Orofaringeālas sāpes 1,1 0 0,7 0 

Kuņģa-zarnu 
trakta traucējumi  

Ļoti bieži Vemšana 28,8 2,8 25,0 0,9 

Ļoti bieži Stomatīts 10,4 1,1 6,3 0,6 

Bieži Disfāgija 2,2 0,6 2,2 0,2 

Bieži Čūlas mutes dobumā 1,5 0 0,4 0 

Ādas un zemādas 
audu bojājumi  

Ļoti bieži Ādas reakcijas 77,9 6,3 11,8 0,6 

Bieži Paaugstinātas jutības 
reakcijas/ar infūziju 
saistītas reakcijas 

1,5 0,4 2,0 0 
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Skeleta-muskuļu 
un saistaudu 
sistēmas bojājumi 

Bieži Muskuļa spazmas 1,7 0 0,6 0 

Nieru un 
urīnizvades 
sistēmas 
traucējumi 

Bieži Dizūrija 2,4 0 0,9 0 

Vispārēji 
traucējumi un 
reakcijas 
ievadīšanas vietā 

Ļoti bieži Pireksija 12,3 1,1 11,1 0,4 

Izmeklējumi Ļoti bieži Hipomagnēmijac 81,3 18,7 70,2 7,2 

Ļoti bieži Pēc albumīna 
koriģēta 
hipokalcēmijac 

33,0 4,2 22,9 2,3 

Ļoti bieži Hipofosfatēmijac 28,9 6,3 22,7 5,7 

Ļoti bieži Hipokaliēmijac 23,6 4,4 17,6 3,2 

Ļoti bieži Samazināta ķermeņa 
masa 

12,1 0,6 6,3 0,6 

Saīsinājumi: GC = tikai gemcitabīns un cisplatīns; Portrazza+GC = necitumumabs kombinācijā ar 
gemcitabīnu un cisplatīnu; MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities 
(Medicīniskā vārdnīca reglamentējošo pasākumu īstenošanai). 

a MedDRA ieteicamais termins (16. redakcija).  
b Tabulā atspoguļots NBP biežums pētāmās terapijas ķīmijterapijas posmā, kurā Portrazza+GC tieši 

salīdzināja ar GC.  
c  Pamatojoties uz laboratoriskiem izmeklējumiem. Iekļauti tikai pacienti ar rezultātu sākotnējā 

stāvoklī un vismaz vienu rezultātu pēc terapijas sākuma.  
 
Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts 
 
Trombembolijas komplikācijas 
Par venozās trombembolijas komplikācijām (VTK) ziņoja aptuveni 8 % pacientu, un tās izpaudās 
galvenokārt kā plaušu embolija un dziļo vēnu tromboze. Par smagām VTK ziņoja aptuveni 4 % 
pacientu. Letālu VTK sastopamība grupās bija līdzīga (0,2 %).  
Par arteriālās trombembolijas komplikācijām (ATK) ziņoja aptuveni 4 % pacientu, un tās izpaudās 
galvenokārt kā insults un miokarda infarkts. Par smagām ATK ziņoja aptuveni 3 % pacientu. Letālu 
ATK sastopamība eksperimentālajā grupā bija 0,6 %, bet kontroles grupā – 0,2 % (skatīt arī 
4.4. apakšpunktu). 
 
Progresējoša neplakanšūnu NSŠPV klīniskajā pētījumā par venozās trombembolijas komplikācijām 
(VTK) ziņoja aptuveni 11 % pacientu, kurus ārstēja ar necitumumabu kombinācijā ar pemetreksedu un 
cisplatīnu (salīdzinot ar 8 % pacientu pemetrekseda un cisplatīna monoterapijas grupā), un tās 
izpaudās galvenokārt kā plaušu embolija un dziļo vēnu tromboze. Par smagām VTK ziņoja aptuveni 
6 % pacientu, kurus ārstēja ar necitumumabu kombinācijā ar pemetreksedu un cisplatīnu (salīdzinot ar 
4 % pacientu pemetrekseda un cisplatīna monoterapijas grupā). 
Par arteriālās trombembolijas komplikācijām (ATK) ziņoja aptuveni 4 % pacientu, kurus ārstēja ar 
necitumumabu kombinācijā ar pemetreksedu un cisplatīnu (salīdzinot ar 6 % pacientu pemetrekseda 
un cisplatīna monoterapijas grupā), un tās izpaudās galvenokārt kā insults un miokarda infarkts. Par 
smagām ATK ziņoja aptuveni 3 % pacientu, kurus ārstēja ar necitumumabu kombinācijā ar 
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pemetreksedu un cisplatīnu (salīdzinot ar 4 % pacientu pemetrekseda un cisplatīna monoterapijas 
grupā).  
 
Ādas reakcijas 
Par ādas reakcijām ziņoja aptuveni 78 % pacientu, un tās izpaudās galvenokārt kā aknes veida 
izsitumi, aknes veida dermatīts, sausa āda, nieze, ādas plaisas, paronīhija un plaukstu un pēdu 
eritrodizestēzijas sindroms. Par smagām ādas reakcijām ziņoja aptuveni 6 % pacientu, savukārt 1,7 % 
pacientu pārtrauca zāļu lietošanu ādas reakciju dēļ. Vairums ādas reakciju radās ārstēšanas pirmā cikla 
laikā un izzuda 17 nedēļu laikā pēc to rašanās (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).  
 
Ar infūziju saistītas reakcijas 
Par reakcijām, kas saistītas ar infūziju, ziņoja 1,5 % pacientu, un tās izpaudās galvenokārt kā drebuļi, 
drudzis vai aizdusa. Par smagām ar infūziju saistītām reakcijām ziņoja 0,4 % pacientu. Vairākums ar 
infūziju saistīto reakciju radās pēc pirmās vai otrās necitumumaba ievadīšanas reizes.  
 
Toksicitāte gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar FS 2 pēc ECOG skalas 
Klīniski nozīmīgas toksicitātes gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar funkcionālā stāvokļa 
novērtējumu 2 pēc Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) skalas bija līdzīgas kā kopējai 
pacientu grupai, kas saņēma necitumumabu kombinācijā ar gemcitabīna un cisplatīna ķīmijterapiju.  
 
Skropstu trihomegālija 
Pēc necitumumaba lietošanas novēroja atsevišķus 1. pakāpes trihomegālijas gadījumus.  
 
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 
ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 
jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās 
ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.  
 
4.9. Pārdozēšana 
 
Pieredze par necitumumaba pārdozēšanu cilvēka klīniskajos pētījumos ir ierobežota. Devas 
kāpināšanas 1. fāzes pētījumā cilvēkiem lielākā klīniski pētītā necitumumaba deva bija 1000 mg vienu 
reizi nedēļā vai vienu reizi katru otro nedēļu. Novērotās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes, 
vemšana un slikta dūša, un tās atbilda zāļu drošuma īpašībām, lietojot ieteicamā devā. Necitumumaba 
pārdozēšanai nav zināma antidota.  
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 
5.1. Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, monoklonālās antivielas, ATĶ kods: L01XC22 
 
Darbības mehānisms 
Necitumumabs ir rekombinanta, cilvēka IgG1 monoklonāla antiviela, kas in vitro ar augstu afinitāti un 
specifiskumu piesaistās pie cilvēka epidermālā augšanas faktora receptora 1 (EGFR) un bloķē liganda 
saistīšanas vietu, tā bloķējot receptora aktivāciju ar visiem zināmajiem ligandiem un nomācot 
turpmākos bioloģiskos procesus. EGFR aktivācija tikusi saistīta ar ļaundabīgu progresēšanu, 
angioģenēzes ierosināšanu un apoptozes vai šūnas bojāejas inhibīciju. Turklāt in vitro necitumumabs 
ierosina EGFR internalizāciju un noārdīšanos. In vivo pētījumi no šūnu līnijām iegūtos cilvēka vēža, 
tajā skaitā nesīkšūnu plaušu karcinomas, ksenotransplantātu modeļos, liecina, ka necitumumabam 
piemīt pretaudzēju aktivitāte gan monoterapijā, gan kombinācijā ar gemcitabīnu un cisplatīnu.  
 

Zā
les

 va
irs

 na
v r

eğ
ist

rēt
as

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


11 

Imūngenitāte 
Tāpat kā visi terapijā lietotie proteīni, arī necitumumabs var būt imūngēnisks.  
 
Ar necitumumabu ārstēto pacientu populācijā kopumā ir zema gan ārstēšanas ierosinātu antivielu pret 
zālēm, gan neitralizējošu antivielu sastopamība, un to rašanās šiem pacientiem nekorelē ar drošuma 
galarezultātiem. Imūngenitātes saistība ar ISR (ar infūziju saistītām reakcijām) vai terapijas izraisītām 
nevēlamām blakusparādībām nav novērota.  
 
Klīniskā efektivitāte 
 
SQUIRE bija globāls, daudzcentru, divu grupu, nejaušināts Portrazza pētījums, kurā piedalījās 
1093 pacienti ar plakanšūnu NSŠPV IV stadijā (Amerikas Apvienotā Vēža komiteja, 7. redakcija), tajā 
skaitā pacienti ar funkcionālo stāvokli 2 pēc ECOG skalas, kuri iepriekš nebija saņēmuši pretvēža 
terapiju metastātiskas slimības ārstēšanai. Pacientus nejaušināja, lai saņemtu pirmās izvēles terapiju ar 
Portrazza 800 mg devā kopā ķīmijterapiju, kurā ietilpa gemcitabīns 1250 mg/m2 devā un cisplatīns 
75 mg/m2 devā (Portrazza+GC grupa), vai tikai gemcitabīna un cisplatīna ķīmijterapiju (GC grupa). 
Portrazza un gemcitabīnu ievadīja katra 3 nedēļu terapijas cikla 1. un 8. dienā, bet cisplatīnu – katra 
3 nedēļu terapijas cikla 1. dienā. Pētījumā nebija paredzēta obligāta premedikācija pirms Portrazza 
ievadīšanas. Profilaktiska terapija ādas reakciju novēršanai nebija atļauta pirms otrā terapijas cikla 
sākuma. Pacienti abās grupās saņēma ne vairāk par sešiem ķīmijterapijas cikliem; pacienti 
Portrazza+GC grupā, kuriem slimība nebija progresējusi, turpināja saņemt Portrazza monoterapijā līdz 
slimības progresēšanai, nepieņemamai toksicitātei vai līdz piekrišanas dalībai pētījumā atsaukšanai. 
Galvenais efektivitātes galarezultāta rādītājs bija kopējā dzīvildze (overall survival – OS), bet 
efektivitātes galarezultāta papildu radītājs bija dzīvildze bez slimības progresēšanas (progression-free 
survival – PFS). Pacientu slimības stāvokli novērtēja radioloģiski ik pēc sešām nedēļām, līdz 
radioloģiski tika dokumentēta progresējoša slimība (PS).  
 
Demogrāfiskie un slimības sākotnējie raksturlielumi abās grupās bija labi līdzsvaroti. Vecuma 
mediāna bija 62 gadi (32-86), 83 % pacientu bija vīrieši; 83,5 % – baltās rases pārstāvji un 91 % 
pacientu bija smēķētāji. Funkcionālais stāvoklis 0 pēc ECOG skalas bija 31,5 % pacientu, 1 – 59,7 % 
pacientu un 2 – 9 % pacientu; vairāk nekā 50 % pacientu metastāzes bija vairāk nekā 2 lokalizācijās. 
Portrazza+GC grupā 51 % pacientu pēc ķīmijterapijas pabeigšanas turpināja saņemt Portrazza 
monoterapijā. Sistēmiskas terapijas lietošana pēc pētījuma abās grupās bija līdzīga (47,3 % 
Portrazza+GC grupā un 44,7 % GC grupā).  
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Efektivitātes rezultāti norādīti 4. tabulā.  
 
4. tabula. Efektivitātes rezultātu kopsavilkums (ITT populācija) 
 

 Portrazza+GC grupa 

N=545 

GC grupa 

N=548 

Kopējā dzīvildze   

 Notikumu skaits (n) 418 442 

 Mediāna, mēneši (95 % TIa) 11,5 (10,4; 12,6) 9,9 (8,9; 11,1) 

    Riska attiecība (95 % TI)b, c 0,84 (0,74; 0,96) 

    Abpusēja log-rank testa p vērtībac 0,012 

1 gada kopējās dzīvildzes rādītājs (%) 47,7 42,8 

   

Dzīvildze bez slimības progresēšanas   

 Notikumu skaits (n) 431 417 

 Mediāna, mēneši (95 % TI) 5,7 (5,6; 6,0) 5,5 (4,8; 5,6) 

    Riska attiecība (95 % TI) b, c 0,85 (0,74; 0,98) 

    Abpusēja log-rank testa p vērtībac 0,020 
a Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls. 
b Riska attiecība izteikta kā terapijas/kontroles attiecība un aprēķināta pēc Cox modeļa.  
c Stratificēti atbilstoši nejaušināšanas grupām (funkcionālais stāvoklis pēc ECOG skalas [0-1, 

salīdzinot ar 2] un ģeogrāfiskais reģions [Ziemeļamerika, Eiropa un Austrālija, salīdzinot ar 
Dienvidameriku, Dienvidāfrika un Indija, salīdzinot ar Austrumāziju]). 

 
1. attēls. Kopējās dzīvildzes Kaplana - Meijera līknes (ITT populācija)  
 
 

 
 
Saīsinājumi: C = cisplatīns; G = gemcitabīns. 
 

OS un PFS uzlabošanos novēroja pacientu apakšgrupās, tajā skaitā apakšgrupās pēc iepriekš 
noteiktajiem stratifikācijas faktoriem (funkcionālais stāvoklis pēc ECOG skalas [0-1, salīdzinot ar 2] 
un ģeogrāfiskais reģions [Ziemeļamerika, Eiropa un Austrālija, salīdzinot ar Dienvidameriku, 
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Dienvidāfrika un Indija, salīdzinot ar Austrumāziju]); pacientiem no 70 gadu vecuma kopējās 
dzīvildzes riska attiecība bija 1,03 (0,75; 1,42) (skatīt 2. attēlu).  
 
 
2. attēls. Kopējās dzīvildzes apakšgrupu analīzes Forest grafiks (ITT populācija)  
 

 
  Saīsinājumi: C = cisplatīns; G = gemcitabīns; ITT= angl. intent-to-treat – pacienti, kuriem 
paredzēta ārstēšana. 
 
Iepriekš ieplānota pētnieciska analīze, kas tika veikta pēc primārās analīzes, noteica klīniskās 
efektivitātes galarezultātu atkarībā no EGFR proteīna ekspresijas pakāpes audzējā.  
Visā ITT populācijā 982 pacientiem (89,9 %) bija iespējams veikt iepriekš norādītu pētniecisku EGFR 
proteīna ekspresijas imūnhistoķīmisku (IHC) analīzi, izmantojot Dako PharmDx Kit. EGFR ekspresija 
audzējā tika pierādīta, ja atklāja vismaz vienu krāsotu šūnu. Vairākumam pacientu (95,2 % vērtējamo 
pacientu; n = 935) audzēju paraugos tika novērota EGFR proteīna ekspresija; EGFR proteīna 
ekspresija netika atklāta 4,8 % (n = 47) pacientu. Pacientu apakšgrupa ar nosakāmu EGFR proteīna 
ekspresiju pēc demogrāfiskā raksturojuma, slimības īpašībām un sistēmiskas terapijas lietošanas pēc 
pētījuma beigām no ITT populācijas būtiski neatšķīrās.  
 
Pacientiem ar nosakāmu EGFR proteīna ekspresiju (norādītā pacientu grupa) Portrazza+GC grupā 
kopējā dzīvildze bija statistiski nozīmīgi lielāka nekā pacientiem GC grupā, un aprēķinātais nāves 
riska samazinājums bija 21 % (riska attiecība [RA] = 0,79 [0,69; 0,92]; p = 0,002), bet OS mediāna 
Portrazza+GC grupā bija 11,7 mēneši un GC grupā – 10,0 mēneši.  
 
Statistiski nozīmīgi uzlabojās arī dzīvildze bez slimības progresēšanas (RA = 0,84 [0,72; 0,97]; 
p = 0,018), un PFS mediāna Portrazza+GC grupā bija 5,7 mēneši, bet GC grupā – 5,5 mēneši.  
Pacientiem ar nosakāmu EGFR proteīna ekspresiju nenovēroja efektivitātes uzlabošanās tendenci, 
palielinoties EGFR ekspresijas pakāpei.  
Pacientiem bez nosakāmas EGFR proteīna ekspresijas nenovēroja kopējās dzīvildzes (riska attiecība 
[RA] = 1,52 [0,74; 3,12]) vai dzīvildzes bez slimības progresēšanas (riska attiecība [RA] = 1,33 
[0,65; 2,70]) uzlabošanos.  
 
2. fāzes klīniskā pētījumā, kurā pētīja necitumumabu kombinācijā ar paklitakselu un karboplatīnu 
salīdzinājumā ar tikai paklitakselu un karboplatīnu (106 salīdzinājumā ar 55 pacientiem, 
2:1 randomizācija) kā pirmās izvēles terapiju pacientiem ar 4. stadijas metastātisku plakanšūnu 
NSŠPV, necitumumaba plus paklitaksela/karboplatīna grupā pirmajos 4. mēnešos biežāk novēroja 
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nāves gadījumus, arī nāvi infekcijas dēļ (skatīt arī 4.4. apakšpunktu), vēlāk pēc 4 mēnešiem novērojot 
tendenci dzīvildzei palielināties. Kopējās dzīvildzes riska attiecība [RA] bija 0,83 [0,55, 1,52]. 
 
Pediatriskā populācija 
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt Portrazza pētījumu rezultātus visās 
pediatriskās populācijas apakšgrupās nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai (informāciju par lietošanu 
bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā). 
 
5.2. Farmakokinētiskās īpašības 
 
Pēc necitumumaba dozēšanas pa 800 mg 21 dienu cikla 1. dienā un 8. dienā, pēc pieciem terapijas 
cikliem kombinācijā ar gemcitabīnu un cisplatīnu pacientiem ar plakanšūnu NSŠPV, necitumumaba 
ģeometriskā vidējā Cmax serumā bija 98,5 μg/ml (variācijas koeficients (VK) 80 %)  
 
Uzsūkšanās 
Portrazza ievada intravenozas infūzijas veidā. Pētījumi par citiem ievadīšanas veidiem nav veikti.  
 
Izkliede 
Portrazza izkliede atbilst divfāziskam modelim. Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas pieeju 
(PopFK), necitumumaba vidējais izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī (Vss) bija 6,97 l (VK 31 %).  
 
Eliminācija 
Necitumumaba klīrenss ir atkarīgs no koncentrācijas. Vidējais kopējais sistēmiskais klīrenss (KLkop) 
līdzsvara stāvoklī pēc 800 mg lietošanas 21 dienas cikla 1. dienā un 8. dienā bija 0,014 l/h (VK 39 %). 
Tam atbilstošais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 14 dienas. Prognozējamais laiks līdz līdzsvara 
stāvokļa sasniegšanai ir aptuveni 70 dienas.  
 
Īpašas pacientu grupas 
Populācijas farmakokinētikas analīze liecināja, ka vecums, dzimums un rase neietekmē necitumumaba 
farmakokinētiku, savukārt KL un izkliedes tilpuma korelācija ar ķermeņa masu bija mazāk nekā 
proporcionāli pozitīva. Lai arī modelēšanas rezultāti liecināja, ka necitumumaba sadalījums bija 
statistiski atkarīgs no ķermeņa masas, simulācijas liecināja, ka tā dozēšana atkarībā no ķermeņa masas 
nozīmīgi nesamazinās FK mainību. Šo apakšgrupu pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana.  
 
Gados vecāki pacienti 
Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi, vecums neietekmē necitumumaba iedarbību.  
 
Nieru darbības traucējumi 
Formāli pētījumi, lai novērtētu nieru darbības traucējumu ietekmi uz necitumumaba FK, nav veikti. 
Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzes rezultātiem, nieru darbība, kas vērtēta pēc 
kreatinīna klīrensa [CrCl], neietekmē necitumumaba farmakokinētiku.  
 
Aknu darbības traucējumi 
Formāli pētījumi, lai novērtētu aknu darbības traucējumu ietekmi uz necitumumaba FK, nav veikti. 
Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzes rezultātiem, aknu darbība (kas vērtētas pēc 
alanīna aminotransferāzes, aspartāta aminotransferāzes un kopējā bilirubīna līmeņa) nozīmīgi 
neietekmēja necitumumaba farmakokinētiku.  
 
5.3. Preklīniskie dati par drošumu 
 
26 nedēļu pētījumā ar mērkaķiem tika novērota devas atkarīga atgriezeniska toksiska ietekme uz ādu. 
Ietekme uz ādu atbilda jau zināmajai EGFR inhibitoru grupas ietekmei.  
 
Īpaši pētījumi ar dzīvniekiem par necitumumaba iespējamo kancerogenitāti vai iespējamo toksisko 
ietekmi uz fertilitāti nav veikti. Fertilitātes traucējumu risks nav zināms. Taču mērkaķiem, kas 
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26 nedēļas saņēma necitumumabu, nenovēroja nevēlamu ietekmi uz vīrišķajiem vai sievišķajiem 
reproduktīvajiem orgāniem.  
 
Ir zināms, ka cilvēka IgG1 šķērso placentu, tādēļ necitumumabs no mātes var nonākt augļa organismā 
tā attīstības laikā. Specifiski pētījumi ar dzīvniekiem, lai vērtētu necitumumaba ietekmi uz 
reproduktīvajām funkcijām un augļa attīstību, nav veikti; taču, pamatojoties uz necitumumaba 
darbības mehānismu un dzīvnieku modeļiem, kuros tika pārtraukta EGFR ekspresija, necitumumabs 
var kaitēt auglim un izraisīt attīstības patoloģijas.  
 
 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1. Palīgvielu saraksts 
 
Nātrija citrāta dihidrāts (E331) 
Bezūdens citronskābe (E330)  
Nātrija hlorīds 
Glicīns (E640) 
Mannīts (E421) 
Polisorbāts 80 (E433) 
Ūdens injekcijām 
 
6.2. Nesaderība 
 
Portrazza infūzijas nedrīkst ievadīt vai lietot maisījumā ar glikozes šķīdumu. Šīs zāles nedrīkst sajaukt 
(lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās). 
 
6.3. Uzglabāšanas laiks 
 
Neatvērts flakons 
2 gadi. 
 
Pēc atšķaidīšanas 
Ja Portrazza šķīdums infūzijām sagatavots atbilstoši norādījumiem, tas nesatur pretmikrobu 
konservantus.  
 
Devas ievadīšanai sagatavoto šķīdumu ieteicams izlietot nekavējoties, lai mazinātu mikrobioloģiskā 
piesārņojuma risku. Ja devas ievadīšanai sagatavotais necitumumaba šķīdums netiek izlietots tūlīt, to 
drīkst uzglabāt 2 oC līdz 8 oC temperatūrā ne ilgāk par 24 stundām vai arī 9 oC līdz 25 oC temperatūrā 
ne ilgāk par 4 stundām. Sargāt no gaismas. Īsa dienasgaismas ietekme šķīduma pagatavošanas un 
ievadīšanas laikā ir pieļaujama.  
 
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Uzglabāt ledusskapī (2˚C - 8˚C). 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.  
 
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā. 
 
6.5. Iepakojuma veids un saturs  
 
50 ml šķīdums flakonā ( I tipa stikls) ar hlorbutilelastomēra aizbāzni, alumīnija apvalku un 
polipropilēna vāciņu.  
 
Iepakojumā ir 1 flakons. 
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6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos 
 
Šķīdums infūzijai jasagatavo, ievērojot aseptiskas metodes, lai nodrošinātu pagatavotā šķīduma 
sterilitāti.  

 
Katrs flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pārbaudiet, vai flakona saturā nav daļiņu un vai 
tā krāsa nav mainījusies. Koncentrātam infūziju šķīduma pagatavošanai pirms atšķaidīšanas ir jābūt 
dzidram vai nedaudz opalescējošam un bezkrāsainam līdz iedzeltenam. Ja šķīdumā ir daliņas vai 
mainījusies tā krāsa, flakons ir jāizmet.  

 
Flakons satur 800 mg necitumumaba 16 mg/ml šķīduma veidā; viens 50 ml flakons satur pilnu devu. 
Koncentrāta atšķaidīšanai izmantojiet tikai nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām.  

 
Zāļu ievadīšanai, izmantojot iepriekš uzpildītu intravenozu infūzijas tvertni 
No iepriekš uzpildītas 250 ml tvertnes aseptiski paņemiet 50 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) 
šķīduma injekcijām un pārnesiet tvertnē50 ml necitumumaba zāļu, lai kopējais tilpums atkal būtu 
250 ml. Uzmanīgi apgrieziet trauku, lai sajauktu šķīdumu. Infūziju šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT 
VAI SAKRATĪT. Šķīdumu NEDRĪKST atšķaidīt ar citiem šķīdumiem vai ievadīt vienlaikus ar citiem 
elektrolītiem vai zālēm.  

 
Zāļu ievadīšanai, izmantojot tukšu intravenozu infūziju tvertni 
Aseptiski pārnesiet tukšā intravenozas infūzijas tvertnē 50 ml necitumumaba zāļu un pievienojiet 
200 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīduma injekcijām, lai kopējais tilpums atkal būtu 250 ml. 
Uzmanīgi apgrieziet trauku, lai sajauktu šķīdumu. Infūziju šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI 
SAKRATĪT. Šķīdumu NEDRĪKST atšķaidīt ar citiem šķīdumiem vai ievadīt vienlaikus ar citiem 
elektrolītiem vai zālēm.  

 
Ievadīt ar infūziju sūkni. Jāizmanto atsevišķa infūzijas sistēma un infūzijas beigās tā jāizskalo ar 
nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām.  
 
Pirms parenterālas ievadīšanas zāles vizuāli jāpārbauda, vai tajās nav daļiņu. Ja tajās ir daļiņas, 
infūziju šķīdums ir jāizmet.  

 
Flakonā atlikušais neizlietotais necitumumabs ir jāizmet, jo zāles nesatur pretmikrobu konservantus.  
 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.  
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
Eli Lilly Nederland B.V. 
Papendorpseweg 83 
3528 BJ Utrecht 
Nīderlande 
 
 
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  
 
EU/1/15/1084/001 
 
 
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
Pirmās reģistrācijas datums: 2016. gada 15. februāris 
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10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu/. 
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II PIELIKUMS 
 

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I) 
UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 

 
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS 

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 
 
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 
 
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ 

DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU  
 
 
 
A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS 

ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 
 
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese 
ImClone Systems LLC 
33 ImClone Drive 
Branchburg 
New Jersey 
NJ 08876 
ASV 
 
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese 
Lilly, S.A. 
Avda. de la Industria, 30 
Alcobendas 
Madrid 
28108 
Spānija 
 
 
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 
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Speciālu recepšu zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 
4.2. apakšpunkts). 
 
 
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS  
 
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 
 
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas 
Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD 
sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos 
turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma 
ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas. 
 
 
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU 

LIETOŠANU   
 
• Riska pārvaldības plāns (RPP) 
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, 
kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos 
turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. 
 
Atjaunināts RPP jāiesniedz:  

• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; 
• ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna 

informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances 
vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. 

 
• Papildu riska mazināšanas pasākumi 
 
Pirms Portrazza (necitumumaba) ieviešanas katras dalībvalsts tirgū reģistrācijas apliecības īpašniekam 
ir jāvienojas ar valsts kompetento iestādi par izglītojošo materiālu saturu un formātu, tajā skaitā par 
komunikāciju plānu, izplatīšanas veidiem un visiem citiem programmas aspektiem.  
 
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jānodrošina, lai visās dalībvalstīs, kurās Portrazza (necitumumabs) 
tiek izplatīts, visi ārsti (t.i., onkologi) būtu informēti par galvenajiem drošas necitumumaba lietošanas 
nosacījumiem. Izglītojošos materiālos tiks izskaidrots risks, kas saistīts ar arteriālās/venozās 
trombembolijas komplikācijām un kardiopulmonāliem traucējumiem.  
 
Ārstiem paredzēto izglītojošo materiālu galvenie elementi: 

o risku novērtēšanas nozīme pirms necitumumaba terapijas uzsākšanas;  
o trombembolijas komplikāciju apraksts, norādot sastopamības rādītājus klīniskajos 

pētījumos;  
o ieteikums, ka gan pacientiem, gan ārstiem jābūt informētiem par trombembolijas pazīmēm 

un simptomiem. Pacientiem jādod norādījumi meklēt medicīnisku palīdzību, ja viņiem 
rodas trombembolijas simptomi, piemēram, elpas trūkums, sāpes krūšukurvī, rokas vai 
kājas pietūkums;  

o nepieciešamība rūpīgi pārdomāt necitumumaba lietošanu pacientiem, kuriem anamnēzē ir 
trombembolijas komplikācijas vai pirms terapijas ir tromembolisku komplikāciju riska 
faktori;  

o informācija par VTK vai ATK relatīvo risku pacientiem, kuriem anamnēzē ir VTK vai 
ATK;  
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o ieteikums neievadīt necitumumabu pacientiem ar vairākiem trombembolijas komplikāciju 
riska faktoriem, izņemot gadījumus, kad iespējamais ieguvums konkrētajam pacientam 
pārsniedz iespējamos riskus;  

o nepieciešamība apsvērt tromboprofilaksi pēc pacienta riska faktoru novērtēšanas;  
o necitumumaba lietošanas pārtraukšana pacientiem, kuriem rodas VTK vai ATK, jāapsver 

pēc rūpīgas ieguvuma un riska novērtēšanas katram konkrētajam pacientam;  
o kardiopulmonālo traucējumu apraksts, tajā skaitā sastopamības rādītāji klīniskajos 

pētījumos;  
o informācija, ka sirds un elpošanas apstāšanās vai pēkšņas nāves papildu risks pacientiem 

ar koronāro artēriju slimību, sastrēguma sirds mazspēju vai aritmiju anamnēzē, salīdzinot 
ar pacientiem bez šādām blakusslimībām, nav zināms; 

o norādījumi veselības aprūpes speciālistiem izlasīt izglītojošos materiālus kopā ar zāļu 
aprakstu.  

 
Ārstiem paredzēto izglītojošo materiālu komplektā jāiekļauj arī: 

o zāļu apraksts,  
o lietošanas instrukcija.  
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III PIELIKUMS 
 

MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Zā
les

 va
irs

 na
v r

eğ
ist

rēt
as



22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. MARĶĒJUMA TEKSTS 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
KASTĪTE 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS  
 
Portrazza 800 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai  
necitumumab  
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Viens 50 ml flakons satur 800 mg necitumumaba (16 mg/ml). 
 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS  
 
Palīgvielas: nātrija citrāta dihidrāts, bezūdens citronskābe, nātrija hlorīds, glicīns, mannīts, 
polisorbāts 80 un ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS  
 
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
 
800 mg/ 50 ml 
1 flakons 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)  
 
Intravenozai lietošanai pēc atšķaidīšanas.  
Tikai vienreizējai lietošanai.  
Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ  
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS  
  
Nesakratīt.  
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ  
 
Derīgs līdz: 
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9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI  
 
Uzglabāt ledusskapī.  
Nesasaldēt.  
Uzglabāt flakonu kastītē. Sargāt no gaismas.  
 
 
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS  
 
 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE  
 
Eli Lilly Nederland B.V. 
Papendorpseweg 83 
3528 BJ Utrecht 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  
 
EU/1/15/1084/001 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS  
 
Sērija: 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA  
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU  
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ  
 
Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA  
 
PC:  
SN:  
NN:  
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MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
FLAKONA ETIĶETE 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)  
 
Portrazza 800 mg sterils koncentrāts 
necitumumab 
IV lietošanai pēc atšķaidīšanas. 
 
 
2. LIETOŠANAS VEIDS  
 
Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. 
 
 
3. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
4. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot 
 
 
5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 
 
800 mg/50 ml 
 
 
6. CITA 
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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam 
 

Portrazza 800 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
necitumumab 

 
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām 
blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās. 
 
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.  
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. 
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām 

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
 
1. Kas ir Portrazza un kādam nolūkam to lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms Portrazza ievadīšanas 
3. Kā Jums tiks ievadīts Portrazza 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt Portrazza  
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. Kas ir Portrazza un kādam nolūkam to lieto  
 
Portrazza satur aktīvo vielu necitumumabu, kas pieder zāļu grupai, kuras sauc par monoklonālām 
antivielām.  
 
Necitumumabs atpazīst un specifiski piesaistās pie noteiktas olbaltumvielas uz dažu vēža šūnu 
virsmas. Šo olbaltumvielu sauc par epidermālā augšanas faktora receptoru (EGFR). Citas organisma 
olbaltumvielas (ko sauc par augšanas faktoriem) var saistīties ar EGFR un veicināt vēža šūnu augšanu 
un dalīšanos. Necitumumabs novērš citu olbaltumvielu saistīšanos ar EGFR un tā novērš vēža šūnu 
augšanu un dalīšanos.  
 
Portrazza kombinācijā ar citām pretvēža zālēm lieto noteikta veida plaušu vēža progresējošā stadijā 
(plakanšūnu nesīkšūnu plaušu vēzis), uz kura šūnu virsmas ir EGFR olbaltumviela, ārstēšanai 
pieaugušajiem. Pretvēža zāles, ar kurām to lieto kombinācijā, ir gemcitabīns un cisplatīns.  
 
 
2. Kas Jums jāzina pirms Portrazza ievadīšanas  
 
Jums nedrīkst ievadīt Portraza šādos gadījumos: 
- ja Jums iepriekš ir bijusi smaga alerģiska reakcija pret necitumumabu vai kādu citu (6. punktā 

minēto) šo zāļu sastāvdaļu.  
 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā  
Nekavējoties informējiet ārstu vai medicīnas māsu, ja Portrazza terapijas laikā vai pēc tās beigām 
uz Jums attiecas kāds no šādiem nosacījumiem (vai neesat pārliecināts par to): 
 
– trombi artērijās vai vēnās  

Portrazza var izraisīt trombu veidošanos artērijās vai vēnās. Simptomi var būt ekstremitātes 
pietūkums, sāpes un jutīgums, apgrūtināta elpošana, sāpes krūšukurvī vai sirdsdarbības izmaiņas 
un diskomforts. Ārsts ar Jums pārrunās, vai Jums ir nepieciešami kādi pasākumi šādu 
komplikāciju novēršanai. Informāciju par trombozes simptomiem skatīt arī 4. punktā;  
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– kardiopulmonāli traucējumi 
Gan pacientiem, kas ārstēti ar Portrazza kombinācijā ar gemcitabīnu un cisplatīnu, gan 
pacientiem, kas ārstēti tikai ar gemcitabīnu un cisplatīnu, novēroja kardiopulmonālus (sirds un 
plaušu) traucējumus un neizskaidrotas nāves gadījumus. Šo nāves gadījumu cēloņi un to saistība 
ar ārstēšanu ne vienmēr bija zināma. Portrazza var paaugstināt šo risku. Ārsts to ar Jums 
pārrunās;  

 
– ar infūziju saistīta reakcija 

Portrazza terapijas laikā var rasties ar infūziju saistītas reakcijas. Šīs reakcijas var būt alerģiskas. 
Ārsts ar Jums pārrunās, vai nepieciešami kādi profilaktiski pasākumi vai agrīna ārstēšana. 
Infūzijas laikā ārsts vai medmāsa pārbaudīs, vai Jums nav radušās blakusparādības. Ja Jums 
radīsies smaga ar infūziju saistīta reakcija, ārsts var ieteikt Jums pielāgot Portrazza devu vai 
pilnīgi pārtraukt Portrazza lietošanu. Sīkāku informāciju par ar infūziju saistītām reakcijām, kas 
var rasties infūzijas laikā vai pēc tās beigām, skatīt 4. punktā;  

 
– ādas reakcijas 

Portrazza var izraisīt blakusparādības, kas rodas ādā. Ārsts ar Jums pārrunās, vai nepieciešami 
kādi profilaktiski pasākumi vai agrīna ārstēšana. Ja Jums radīsies smaga ādas reakcija, ārsts var 
ieteikt Jums pielāgot Portrazza devu vai pilnīgi pārtraukt Portrazza lietošanu. Sīkāku 
informāciju par ādas reakcijām skatīt 4. punktā; 

 
– magnija, kalcija, kālija un fosfāta līmenis asinīs 

Ārstēšanas laikā ārsts periodiski pārbaudīs vairāku vielu, piemēram, magnija, kalcija, kālija un 
fosfāta, līmeni Jūsu asinīs. Ja to līmenis būs pārāk zems, ārsts var parakstīt Jums atbilstošus 
preparātus; 
 

– infekcijas 
Ja Jums pirms ārstēšanas sākšanas ir infekcijas pazīmes, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.  

 
Bērni un pusaudži 
Portrazza nedrīkst lietot pacientiem vecumā līdz 18 gadiem, jo nav informācijas par tā iedarbību šīs 
vecuma grupas pacientiem.  
 
Citas zāles un Portrazza 
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas 
arī uz bezrecepšu zālēm un augu valsts preparātiem.  
 
Grūtniecība un barošana ar krūti 
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat 
grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. 
 
Izvairieties no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā un vismaz 3 mēnešus pēc pēdējās 
Portrazza devas, jo šīs zāles, iespējams, var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam. Pārrunājiet ar ārstu 
Jums piemērotāko kontracepciju.  
 
Portrazza lietošanas laikā un vismaz 4 mēnešus pēc pēdējās devas ievadīšanas nebarojiet bērnu ar 
krūti, jo šīs zāles var kaitēt bērna augšanai un attīstībai.  
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Ja rodas simptomi, kas ietekmē Jūsu spēju koncentrēties un reaģēt, nevadiet transportlīdzekļus un 
neapkalpojiet mehānismus, kamēr šie simptomi nav izzuduši.  
 
Portrazza satur nātriju 
Viena šo zāļu deva satur 76 mg nātrija. Tas jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.  
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3. Kā Jums tiks ievadīts Portrazza  
 
Jūsu ārstēšanu ar Portrazza uzraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pretvēža zāļu lietošanā. 
 
Premedikācija 
Pirms Portrazza ievadīšanas Jums var nozīmēt zāles, lai mazinātu ar infūziju saistītas reakcijas vai 
ādas reakcijas risku.  
 
Deva un tās ievadīšana 
Ieteicamā Portrazza deva ir 800 mg katra 3 nedēļu cikla 1. un 8. dienā. Līdz sešiem ārstēšanas cikliem 
Portrazza ievada kombinācijā ar zālēm gemcitabīnu un cisplatīnu, bet turpmāk to nozīmē vienu pašu. 
Jums ievadīto infūziju skaits būs atkarīgs no tā, kā un cik ilgi reaģēsiet uz Portrazza ievadīšanu. Ārsts 
to ar Jums pārrunās.  
 
Šīs zāles ievada intravenozas (vēnā) pilienu infūzijas veidā. Infūzijas ilgums ir aptuveni 60 minūtes.  
 
Sīkāki norādījumi ārstam un medmāsai, kā sagatavot Portrazza infūzijai, ir norādīti šīs lietošanas 
instrukcijas beigās (skatīt “Norādījumi par rīkošanos”).  
 
Devas pielāgošana 
Katras infūzijas laikā ārsts vai medmāsa pārbaudīs, vai Jums nav radušās blakusparādības. Ja 
ārstēšanas laikā Jums radīsies ar infūziju saistīta reakcija, infūzijas ievadīšanas ātrumu samazinās un 
turpmākās devas ievadīs daudz lēnāk. Infūzijas ilgums nedrīkst pārsniegt 2 stundas. Skatīt arī 
2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.  
 
 
4. Iespējamās blakusparādības  
 
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
Svarīgas Portrazza blakusparādības ir ādas reakcijas un trombi vēnās.  
 
Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas kāda no turpmāk minētajām 
parādībām. 
 
Trombi vēnās 
Venozi trombi var rasties aptuveni 8 no katriem 100 pacientiem. Aptuveni 4 no 100 pacientiem šīs 
blakusparādības būs smagas. Tā var izraisīt kājas asinsvada nosprostošanos. Simptomi var būt kājas 
pietūkums, sāpes un jutīgums. Trombi var nosprostot arī asinsvadus plaušās. Tās simptomi var būt 
apgrūtināta elpošana, sāpes krūšukurvī vai patoloģiska sirdsdarbība un diskomforts.  
 
Ādas reakcijas 
Ādas reakcijas var rasties aptuveni 80 no katriem 100 pacientiem, kas lieto Portrazza, un parasti tās ir 
vieglas vai vidēji smagas. Aptuveni 5 no 100 pacientiem šīs ādas reakcijas būs smagas. Smagu ādas 
reakciju simptomi var būt pinnēm līdzīga ādas slimība un izsitumi. Izsitumi parasti atgādina pinnes un 
bieži rodas uz sejas, krūškurvja augšdaļas un muguras, taču tie var būt jebkurā ķermeņa apvidū. 
Vairums šo blakusparādību pēc Portrazza terapijas beigām ar laiku parasti izzūd.  
 
Citas blakusparādības ir šādas. 
 
Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): 
– nieze, sausa āda, ādas zvīņošanās, nagu bojājumi (ādas reakcijas);  
– vemšana;  
– drudzis un paaugstināta temperatūra (pireksija);  
– samazināta ķermeņa masa;  
– čūlas mutes dobumā un aukstumpumpas (stomatīts).  
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Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem): 
– galvassāpes;  
– asins atklepošana (hemoptīze);  
– asiņošana no deguna (epistakse);  
– dīvaina garšas sajūta, metāliska garša (disgeizija);  
– acs iekaisums (konjunktivīts);  
– trombi artērijās;  
– urīnceļu infekcija (urīnpūslī un/vai nierēs);  
– sāpes urinēšanas laikā (dizūrija);  
– apgrūtināta rīšana (disfāgija);  
– muskuļu spazmas;  
– kāju vēnu iekaisums (flebīts);  
– čūlas mutes dobumā;  
– alerģiskas reakcijas;  
– sāpes mutes dobumā un rīklē (orofaringeālas sāpes).  
 
Portrazza var izraisīt arī izmaiņas asins analīžu rezultātos. Tās var būt zems magnija, kalcija, kālija vai 
fosfāta līmenis asinīs.  
 
Ziņošana par blakusparādībām  
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām 
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, 
izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par 
blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 
 
 
5. Kā uzglabāt Portrazza 
 
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona etiķetes pēc 
attiecīgi “Derīgs līdz:” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt flakonu kastītē. Sargāt no gaismas.  
 
Infūziju šķīdums: pēc atšķaidīšanas un sagatavošanas lietošanai zāles ieteicams izlietot nekavējoties. 
Ja šķīdums netiek izlietots tūlīt, tā uzglabāšanas ilgums un apstākļi līdz lietošanai ir lietotāja atbildība 
un parasti nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā no 2 oC līdz 8 oC vai līdz 4 stundām temperatūrā 
no 9 oC līdz 25 oC. Infūziju šķīdumu nedrīkst sasaldēt vai sakratīt. Šķīdumu nedrīkst ievadīt, ja tajā ir 
daļiņas vai mainījusies tā krāsa.  
 
Šīs zāles paredzētas vienreizējai lietošanai.  
 
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
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6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
Ko Portrazza satur  
- Aktīvā viela ir necitumumabs. Viens mililitrs koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 

16 mg necitumumaba.  
Viens 50 ml flakons satur 800 mg necitumumaba.  

- Citas sastāvdaļas ir nātrija citrāta dihidrāts (E331), bezūdens citronskābe (E330), nātrija hlorīds 
(skatīt 2. punktu “Portrazza satur nātriju”), glicīns (E640), mannīts (E421), polisorbāts 80 
(E433) un ūdens injekcijām.  

 
Portrazza ārējais izskats un iepakojums 
Portrazza 800 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts) ir dzidrs vai 
nedaudz opalescējošs un bezkrāsains vai nedaudz iedzeltens šķidrums stikla flakonā ar gumijas 
aizbāzni.  
 
Tas pieejams šādā iepakojumā:  
- viens 50 ml flakons.  
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks  
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande 
 
Ražotājs 
Lilly S.A., Avda de la Industria, 30, Alcobendas, Madrid, 28108, Spānija 
 
Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka 
vietējo pārstāvniecību: 
 
Belgique/België/Belgien 
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. 
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 
 

Lietuva 
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė 
Tel. +370 (5) 2649600 
 

България 
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България 
тел. + 359 2 491 41 40 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. 
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 

Česká republika 
ELI LILLY ČR, s.r.o. 
Tel: + 420 234 664 111 
 

Magyarország 
Lilly Hungária Kft. 
Tel: + 36 1 328 5100 

Danmark 
Eli Lilly Danmark A/S  
Tlf: +45 45 26 60 00 
 

Malta 
Charles de Giorgio Ltd. 
Tel: + 356 25600 500 

Deutschland 
Lilly Deutschland GmbH 
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 
 

Nederland 
Eli Lilly Nederland B.V.  
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 

Eesti 
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal  
Tel: +372 6 817 280 
 

Norge 
Eli Lilly Norge A.S.  
Tlf: + 47 22 88 18 00 

Ελλάδα 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  
Τηλ: +30 210 629 4600 
 

Österreich 
Eli Lilly Ges.m.b.H.  
Tel: + 43-(0) 1 711 780 

España 
Lilly S.A. 

Polska 
Eli Lilly Polska Sp. z o.o. 
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Tel: + 34-91 663 50 00 
 

Tel: +48 22 440 33 00 

France 
Lilly France SAS 
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 
 

Portugal 
Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: + 351-21-4126600 

Hrvatska 
Eli Lilly Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 1 2350 999 
 

România 
Eli Lilly România S.R.L. 
Tel: + 40 21 4023000 

Ireland 
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited 
Tel: + 353-(0) 1 661 4377 
 

Slovenija 
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 580 00 10 

Ísland 
Icepharma hf. 
Sími + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Eli Lilly Slovakia, s.r.o. 
Tel: + 421 220 663 111 

Italia 
Eli Lilly Italia S.p.A. 
Tel: + 39- 055 42571 
 

Suomi/Finland 
Oy Eli Lilly Finland Ab  
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250 

Κύπρος 
Phadisco Ltd  
Τηλ: +357 22 715000 
 

Sverige 
Eli Lilly Sweden AB 
Tel: + 46-(0) 8 7378800 

Latvija 
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā 
Tel.: +371 67364000 
 

United Kingdom 
Eli Lilly and Company Limited 
Tel: + 44-(0) 1256 315000 

 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{GGGG. mēnesis}>. 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Norādījumi par rīkošanos 
Portrazza 800 mg 

koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
necitumumab 

 
 
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. 
 
Sagatavojiet šķīdumu infūzijai, ievērojot aseptiskas metodes, lai nodrošinātu pagatavotā šķīduma 
sterilitāti. 
 
Katrs flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pārbaudiet, vai flakona saturā nav daļiņu un vai 
tā krāsa nav mainījusies. Koncentrātam infūziju šķīduma pagatavošanai pirms atšķaidīšanas ir jābūt 
dzidram vai nedaudz opalescējošam un bezkrāsainam līdz iedzeltenam. Ja šķīdumā ir daliņas vai 
mainījusies tā krāsa, flakons ir jāizmet.  
 
Flakons satur 800 mg necitumumaba 16 mg/ml šķīduma veidā; viens 50 ml flakons satur pilnu devu. 
Koncentrāta atšķaidīšanai izmantojiet tikai nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām.  

 
Zāļu ievadīšanai, izmantojot iepriekš uzpildītu intravenozu infūziju tvertni  
No iepriekš uzpildītas 250 ml tvertnes aseptiski paņemiet 50 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) 
šķīduma injekcijām un pārnesiet tvertnē 50 ml necitumumaba zāļu, lai kopējais tilpums atkal būtu 250 
ml. Uzmanīgi apgrieziet trauku, lai sajauktu šķīdumu. Infūziju šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI 
SAKRATĪT. Šķīdumu NEDRĪKST atšķaidīt ar citiem šķīdumiem vai ievadīt vienlaikus ar citiem 
elektrolītiem vai zālēm.  

 
Zāļu ievadīšanai, izmantojot tukšu intravenozu infūziju tvertni  
Aseptiski pārnesiet tukšā intravenozas infūzijas tvertnē 50 ml necitumumaba zāļu un pievienojiet 
200 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīduma injekcijām, lai kopējais tilpums atkal būtu 250 ml. 
Uzmanīgi apgrieziet trauku, lai sajauktu šķīdumu. Infūziju šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI 
SAKRATĪT. Šķīdumu NEDRĪKST atšķaidīt ar citiem šķīdumiem vai ievadīt vienlaikus ar citiem 
elektrolītiem vai zālēm.  

 
Ievadīt ar infūziju sūkni. Jāizmanto atsevišķa infūzijas sistēma un infūzijas beigās tā jāizskalo ar 
nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām.  
 
Pirms parenterālas ievadīšanas zāles vizuāli jāpārbauda, vai tajās nav daļiņu. Ja tajās ir daļiņas, 
infūziju šķīdums ir jāizmet.  
 
Flakonā atlikušais neizlietotais necitumumabs ir jāizmet, jo zāles nesatur pretmikrobu konservantus.  
 
 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.  
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