
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕМА 
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Научни заключения 
 
Цялостно обобщение на научната оценка за лекарствени продукти, съдържащи 
дексразоксан (вж. Приложение I) 
 
Dexrazoxane е разрешен в Европа чрез процедура по взаимно признаване, децентрализирани и 
национални процедури за профилактика на кардиотоксичност, предизвикана от антрациклини 
(доксорубицин или епирубицин).  
По време на оценката на периодичен доклад за безопасност (ПДБ) са повдигнати опасения по 
отношение на увеличаване риска от вторични неоплазии (SMN), в частност остра миелоидна 
левкемия (AML)/миелодиспластичен синдром (MDS) и солидни тумори при педиатрични 
пациенти, наблюдавани в проучвания, описани в литературата. Наблюдаван е и повишен риск 
от миелосупресия и инфекция при педиатрични пациенти. В допълнение, има опасения по 
отношение на потенциалния канцерогенен/левкемогенен риск от употребата на дексразоксан, 
който е известен цитотоксичен агент с инхибираща топоизомераза II активност. Към 
опасенията се добавя и фактът, че клиничните изпитвания на разоксан (рацемична смес на S(+) 
дексразоксан и R(-) левразоксан) са временно спрени поради въпроси по отношение на 
безопасността, свързани с остра миелоидна левкемия. 
 
Ефикасността на Dexrazoxane при профилактиката на антрациклин-индуцирана 
кардиотоксичност се подкрепя от наличните данни от клинични изпитвания. По-голямата част 
от проучванията при възрастни са проведени при пациенти с рак на гърдата. По-специално, три 
открити рандомизирани проучвания, проведени в ЕС и САЩ, както и две плацебо-
контролирани проучвания, проведени в САЩ, показват, че дексразоксан значително намалява 
честотата на сърдечносъдовите събития (главно спад в левокамерната фракция на изтласкване - 
LVEF) при пациенти с рак на гърдата, лекувани с доксорубицин. Субанализ на тези проучвания 
също показва значително намаление на събитията на застойна сърдечна недостатъчност (CHF) 
и намаляване на тежестта на тези събития. Ролята на дексразоксан при профилактика на 
епирубицин-индуцирана кардиотоксичност е изследвана и в клинични проучвания, които 
съобщават за намаляване на честотата на сърдечносъдовите събития (главно спад в 
левокамерната фракция на изтласкване) при пациенти, лекувани с комбинацията дексразоксан и 
епирубицин, в сравнение с монотерапия с епирубицин. 
 
Dexrazoxane е показан в комбинация с химиотерапия с антрациклини, като рискът от 
миелосупресивни ефекти може да има адитивен ефект към тези на химиотерапията, което 
увеличава риска от развитие на сериозни инфекции. В допълнение към сериозните инфекции, 
други важни потенциални рискове за безопасността включват по-висока честота на смърт, 
наблюдавана в някои проучвания в групите, лекувани с дексразоксан плюс химиотерапия, в 
сравнение с тези, лекувани само с химиотерапия, както и доказателства за възможно 
повлияване на ефикасността на антрациклините. Острата миелоидна левкемия също се 
определя като нечесто съобщавана нежелана реакция.  
 
След консултацията с научната консултативна група (SAG) по онкология, CHMP се съгласява, 
че терапевтичното показание трябва да бъде ограничено до възрастни пациенти с рак на 
гърдата, които преди това са получили кумулативна доза от 300 mg/m2 доксорубицин или 
кумулативна доза от 540 mg/m2 епирубицин, когато се изисква допълнително лечение с 
антрациклини. СНМР също така съветва дексразоксан да не се използва в комбинация с 
адювантна терапия на рак на гърдата или химиотерапия, назначена с лечебна цел. В 
допълнение, като се имат предвид наблюдаваните рискове, включително миелосупресия и 
многократно завишената ранна смъртност, съобщени в плацебо-контролирани проучвания на 
САЩ, използващи доза дексразоксан: доксорубицин в съотношение 20:1, CHMP счита, че 
намаление в дозата на дексразоксан се очаква да има благоприятен ефект върху дозо-
зависимите въпроси, свързани с безопасността. Това е и мнението на SAG по онкология и 
затова CHMP препоръчва съотношението на дексразоксан към доксорубицин да бъде намалено 
от 20:1 на 10:1. Съотношението на дексразоксан:епирубицин в дозата остава непроменено - 
10:1. 
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По отношение на използването на дексразоксан при педиатрични пациенти, CHMP счита 
наличните данни за ефикасността на дексразоксан за много ограничени, като на разположение е 
само едно рандомизирано проучване с подходяща големина, при което се използва тропонин Т 
като алтернативна крайна точка. Въпреки че в ранен доклад се отбелязва значителен ефект 
върху нивата на тропонин Т, няма доказателства за клинична полза след средно проследяване 
от 5 години в актуализиран анализ. Две големи рандомизирани отворени проучвания при 
болест на Ходжкин в детска възраст и остра лимфобластна левкемия (ALL) съобщават 
трикратно увеличение на честотата на повторните първични неоплазии (особено остра 
миелоидна левкемия и миелодиспластичен синдром) при пациентите, лекувани с дексразоксан, 
в сравнение с контролите. Докладван е и значително повишен риск от други форми на 
токсичност в сравнение с контролите в проучването при педиатрични пациенти с болестта на 
Ходжкин, включително степен 4 неутропения, степен 3/4 тромбоцитопения, степен 3/4 сепсис и 
белодробна токсичност степен 3/4. В допълнение е отбелязан сигнал за повишен риск от 
солидни тумори. Въз основа на ограничените данни за ефикасността при тази група пациенти и 
наблюдаваните опасения по отношение на безопасността, Комитетът препоръчва употребата 
при деца и юноши на възраст до 18 години да бъде противопоказана.  
 
CHMP счита, че трябва да бъде изпратено пряко съобщение до медицинските специалисти за 
своевременното им информиране относно препоръчваните промени. Като допълнителни мерки 
за минимизиране на риска, цикълът на подаване на ПДБ ще бъде скъсен до годишно подаване, а 
мониторингът на ефективността на мерките за минимизиране на риска ще се осъществява чрез 
проучване за лекарствена използваемост.  
 
 
Основания за изменение на кратката характеристика на продукта и листовката 
 
Като се има предвид, че 
 
 Комитетът разглежда сезирането по член 31 от Директива 2001/83/ЕО, както е изменена, за 

лекарствени продукти, съдържащи дексразоксан;  
 
 Комитетът взема под внимание всички налични данни, включително и отговорите от 

притежателите на разрешенията за употреба и заключението на научната консултативна 
група по онкология;  

 
 Комитетът счита, че съотношението полза/риск на дексразоксан за профилактиката на 

кардиотоксичност, индуцирана от антрациклини (доксорубицин и епирубицин), остава 
благоприятно при възрастни пациенти с авансирал и/или метастатичен рак на гърдата, 
които са получили минимум предварително кумулативна доза от антрациклини, затова 
CHMP препоръча съответно ограничаване на показанието. 

 
 Комитетът препоръчва също съотношението на дексразоксан към доксорубицин да бъде 

намалено, за да се вземат предвид наблюдаваните рискове за безопасността, включително 
миелосупресия;  

 
 Комитетът счита, че използването на дексразоксан при деца и юноши до 18-годишна 

възраст е свързано с повторни първични неоплазии и следователно трябва да бъде 
противопоказано; 

 
 Комитетът препоръчва условия за разрешението за употреба, включително прякото 

съобщаване на медицинските специалисти, скъсяване на цикъла на подаване на ПДБ на 
годишно подаване и мониторинг на ефективността на мерките за минимизиране на риска с 
помощта на проучване за лекарствена използваемост.  

 
CHMP препоръчва изменението на условията на разрешението за употреба на лекарствени 
продукти, съдържащи дексразоксан (вж. Приложение I), за които съответните раздели от 
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кратката характеристика на продукта и листовката са посочени в Приложение III. СНМР 

препоръчва също условия за разрешенията за употреба, както е посочено в Приложение IV.  


