
ANEKS I 

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA 
(POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

1



Wnioski naukowe  

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie 
(PSUR) dotyczących substancji paklitaksel, wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są 
następujące:  

Neuropatia jest znanym działaniem niepożądanym w przypadku stosowania paklitakselu. Ocena 
danych pochodzących z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu wykazała, że neuropatia 
może się utrzymywać po przerwaniu leczenia paklitakselem. Dane pochodzące z opublikowanej 
literatury i baz danych wniosków administracyjnych potwierdziły występowanie neuropatii 
w przypadku ekspozycji na paklitaksel trwającej ponad 12 miesięcy. Na podstawie przekazanych 
danych zalecana jest aktualizacja bieżących informacji na temat neuropatii w ChPL poprzez dodanie 
informacji dotyczących neuropatii utrzymującej się po zakończeniu leczenia paklitakselem.  
Na podstawie łącznego przeglądu danych od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych związek 
przyczynowy pomiędzy przyjmowaniem paklitakselu a występowaniem zespołu erytrodyzestezji 
dłoniowo-podeszwowej jest przynajmniej uzasadnioną możliwością. W kilku zgłoszeniach 
przypadków zespołu erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej i objawów otrzymanych przez podmioty 
odpowiedzialne wystąpiły pozytywne wyniki odstawienia i ponownego zastosowania. Zespół 
erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej związany z leczeniem paklitakselem zgłaszano w badaniach 
klinicznych i w opublikowanej literaturze. Z tego względu ChPL palitakselu należy zaktualizować 
poprzez dodanie zespołu erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej jako działania niepożądanego 
w punkcie 4.8 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w klasyfikacji układów i narządów (SOC). Za 
odpowiednią uznaje się częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych 
danych). Ulotkę dołączoną do opakowania należy odpowiednio zaktualizować. 

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC. 

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu  

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących paklitakselu komitet CHMP uznał, że bilans 
korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego (produktów leczniczych 
zawierających) paklitaksel pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych 
zmian do druków informacyjnych. 
Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu. 
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Aneks II 

Zmiany w drukach informacyjnych produktu leczniczego (produktów leczniczych) 
dopuszczonego (dopuszczonych) do obrotu w ramach procedur narodowych 
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Zmiany, które zostaną wprowadzone w odpowiednich punktach Charakterystyki produktu 
leczniczego (nowy tekst jest podkreślony i pogrubiony, usunięty tekst jest przekreślony) 

Punkt 4.8 

Poniższe zdanie należy dodać jako przypis dolny do działania niepożądanego „neuropatia” w tabeli, 
w której zostały wymienione działania niepożądane: 
*Mogą się utrzymywać ponad 6 miesięcy po zakończeniu leczenia paklitakselem 
Poniższe zdanie należy dodać do tekstu opisującego zaburzenia układu nerwowego w punkcie 4.8: 
Wykazano ponadto, że neuropatia obwodowa może się utrzymywać przez ponad 6 miesięcy od 
odstawienia paklitakselu.
Poniższe działanie niepożądane należy dodać w części Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
w klasyfikacji układów i narządów (SOC) z częstością występowania „częstość nieznana (częstość nie 
może być określona na podstawie dostępnych danych)”: 
„Zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej*” 
*Zgodnie ze zgłoszeniami podczas obserwacji po wprowadzeniu paklitakselu do obrotu. 
Należy również zmienić zdanie wprowadzające do tabeli, w której zostały wymienione działania 
niepożądane, aby zaznaczyć, że zawiera on działania niepożądane z doświadczeń po wprowadzeniu do 
obrotu, stosownie do sytuacji. 
Tabela X zawiera działania niepożądane (…) obserwowane w badaniu(-ach) klinicznym(-ch) oraz 
działania niepożądane z doświadczeń po wprowadzeniu do obrotu. Te ostatnie można powiązać 
ze stosowaniem paklitakselu niezależnie od schematu leczenia. 

Zmiany, które zostaną wprowadzone w odpowiednich punktach Ulotki dla pacjenta (nowy tekst 
jest podkreślony i pogrubiony, usunięty tekst jest przekreślony) 

Punkt 4 
[Istniejący tekst może się różnić dla poszczególnych produktów] 

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10) 
- drętwienie, mrowienie, osłabienie rąk i nóg (wszystkie objawy neuropatii obwodowej)* 
*Mogą się utrzymywać ponad 6 miesięcy od zakończenia leczenia paklitakselem 
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 
- zaczerwienienie i obrzęk wewnętrznej powierzchni dłoni i podeszew stóp, mogące powodować 
złuszczanie się skóry  
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