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POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1

▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o
njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem
učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.
1.

IME ZDRAVILA

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

2.1

Splošen opis
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2.

et

Provenge 50 x 106 CD54+ celic/250 ml disperzija za infundiranje

Kakovostna in količinska sestava

a

2.2

za

Avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s prostatičnim kislim, granulocitne in
makrofagne kolonije stimulirajočim faktorjem (PAP-GM-CSF, prostatic acid phosphatase-granculocyte
macrophage-colony stimulating factor) (Sipuleucel-T).

lje

nj

Ena vrečka vsebuje avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF
(prostatičnim kislim granulocitne in makrofagne kolonije stimulirajočim faktorjem), od tega vsaj 50 x 106
avtolognih CD54+ celic.
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vo

Celična sestava in število celic na odmerek zdravila Provenge se razlikujeta glede na levkaferezo bolnika.
Poleg antigen predstavljajočih celic (APC, antigen presenting cells) tako vsebuje končno zdravilo tudi
celice T, celice B, naravne ubijalke (NK, natural killer) in druge celice.
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ā

Pomožne snovi z znanim učinkom Ena infuzija vsebuje približno 800 mg natrija in 45 mg kalija.

FARMACEVTSKA OBLIKA

m
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Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

vi

Terapevtske indikacije

Zd

4.1

KLINIČNI PODATKI

ra

4.

lo

ni

disperzija za infundiranje
Rahlo motna disperzija kremasto do rožnate barve.

Zdravilo Provenge je indicirano za zdravljenje asimptomatskega ali minimalno simptomatskega
metastatskega (nevisceralnega), na kastracijo odpornega raka prostate pri odraslih moških, pri katerih
kemoterapija še ni klinično indicirana.
4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Provenge se mora dajati pod nadzorom zdravnika z izkušnjami v zdravljenju raka prostate in v
okolju, kjer je na razpolago oprema za oživljanje.

2

Odmerjanje
En odmerek zdravila Provenge vsebuje najmanj 50 x 106 avtolognih celic CD54+, aktiviranih s
PAP-GM-CSF, suspendiranih v 250 ml raztopine Ringerjevega laktata, v zatesnjeni, za bolnika specifični
poliolefinski vrečki.

et

Priporočeni potek zdravljenja je 3 odmerke v približno 2-tedenskih intervalih. Vsak odmerek zdravila
Provenge sledi standardnemu postopku levkafereze približno 3 dni pred načrtovanim datumom
infundiranja. Pred prvim postopkom levkafereze je treba opraviti preiskavo celotne krvne slike; rezultati
morajo biti v razponu, sprejemljivem za lokalno ustanovo. Dodatne preiskave celotne krvne slike se
opravijo v skladu z lokalnimi zahtevami.
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Če bolnik zaradi katerega koli razloga ne more prejeti načrtovane infuzije zdravila Provenge, mora
opraviti dodatni postopek levkafereze, preden se lahko potek zdravljenja nadaljuje. Bolnike je treba na to
možnost pred začetkom zdravljenja opozoriti. V kontroliranih kliničnih preskušanjih so bili pri 25,4 %
bolnikov, zdravljenih z zdravilom Provenge, potrebni več kot 3 postopki levkafereze za prejem 3 infuzije.
V izkušnjah iz obdobja trženja z več kot 5.000 zdravljenimi bolniki je bila ta incidenca približno 19 %
(glejte poglavje 4.4). V kontroliranih kliničnih preskušanjih je razpon intervala odmerjanja 1–15 tednov
(glejte poglavje 5.1).
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Premedikacija
V kliničnih študijah so pogosto opazili akutne reakcije na infundiranje, kot so mrzlica, utrujenost, zvišana
telesna temperature, navzea in bolečine v sklepih. Za lajšanje teh reakcij so v kliničnih študijah pred
infundiranjem bolniki prejeli premedikacijo, ki je vsebovala paracetamol in antihistaminik.
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Za zmanjšanje možne akutne reakcije na infundiranje, kot sta mrzlica in/ali zvišana telesna temperatura,
se priporoča, da se bolnike približno 30 minut pred uporabo zdravila Provenge peroralno premedicira s
paracetamolom in antihistaminikom. Odmerka paracetamola in antihistaminika je treba dati v skladu z
lokalno prakso.

ve

V primeru uporabe premedikacije je treba upoštevati stanje bolnika in možne
kontraindikacije/medsebojno delovanje.

ni

m

a

Prilagoditev odmerka
V primeru akutne reakcije na infundiranje se lahko, odvisno od resnosti reakcije, infuzija prekine ali
ustavi. Nuditi je treba ustrezno terapijo z zdravili, ki po potrebi vključujejo paracetamol, intravenska
zaviralca H1 in/ali H2 in nizkoodmerni intravenski pethidin.
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V kontroliranih kliničnih preskušanjih so bili pri 23,8 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Provenge,
potrebni opioidi (enojni odmerek pethidina) na dan infundiranja zaradi reakcije na infuzijo (glejte
poglavji 4.4 in 4.8).

Zd

Če je treba infundiranje zdravila Provenge prekiniti, se ga ne sme nadaljevati, če je infuzijska vrečka stala
pri sobni temperaturi (25 °C) več kot 3 ure (glejte poglavje 6.3).
Posebne populacije
Starejši bolniki
Prilagajanje odmerka za starejše bolnike ni potrebno.
Bolniki z okvaro jeter
Zdravila Provenge pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter niso preučili. Specifičnega priporočila za
odmerjanje pri teh bolnikih ni mogoče dati.

3

Bolniki z okvaro ledvic in/ali hiperkaliemijo in/ali bolniki na dieti z nadziranim vnosom kalija
Zdravila Provenge pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic niso preučili. Vsebnost kalija na infuzijo
je treba upoštevati pri dajanju zdravila bolnikom z ledvično okvaro in/ali tistim na dieti z nadziranim
vnosom kalija. Hiperkaliemijo je treba pred začetkom uporabe zdravila Provenge popraviti (glejte
poglavje 4.4).
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Način uporabe
Zdravilo Provenge se uporablja samo za avtologno uporabo prek intravenske infuzije.

m

et

Pediatrična populacija
Zdravilo Provenge ni primerno za uporabo pri pediatrični populaciji pri otrocih in mladostnikih, starih
manj kot 18 let, za indikacijo asimptomatskega ali minimalno simptomatskega metastatskega
(nevisceralnega), na kastracijo odpornega raka prostate pri odraslih moških, pri katerih kemoterapija še ni
klinično indicirana.
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Zdravilo Provenge je treba infundirati intravensko v približno 60-minutnem obdobju. Infundirati je treba
celotno količino vrečke. Celičnega filtra se ne sme uporabiti. Vsaj 30 minut pred infundiranjem in še
30 minut po vsakem infundiranju je treba pregledati vitalne znake. Bolnike je treba opazovati vsaj
30 minut po vsakem infundiranju. Za bolnike s kardiovaskularno boleznijo ali tiste, pri katerih obstaja
tveganje za srčno ishemijo, mora zdravnik razmisliti o vsaj 60-minutnem opazovanju bolnika po vsakem
infundiranju, s preverjanjem vitalnih znakov 30 minut in 60 minut po infundiranju.
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Če je treba infundiranje zdravila Provenge prekiniti, se ga ne sme nadaljevati, če je infuzijska vrečka stala
pri sobni temperaturi (25 °C) več kot 3 ure.
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Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem z zdravilom ali dajanjem zdravila
Zdravilo Provenge ni bilo testirano za povzročitelje nalezljivih bolezni, zato lahko predstavlja tveganje,
da se zdravstveno osebje, ki z njim rokuje, naleze kužnih bolezni. Pri rokovanju z zdravilom Provenge je
treba upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe (glejte poglavje 4.4).
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Zagotoviti je treba, da ste od imetnika dovoljenja za promet z zdravilom prejeli ODOBREN obrazec z
obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom in da zdravilu ni potekel rok uporabe (glejte
poglavje 6.6).
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Pred infundiranjem je treba potrditi, da se identiteta bolnika ujema z bistveno edinstveno informacijo o
bolniku na vrečki z zdravilom Provenge in na obrazcu z obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom.
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lo

Vrečko vzemite iz izoliranega poliuretanskega vsebnika in preglejte, ali pušča, ima vidne poškodbe,
prisotne tujke ali grudice/strdke.

Zd

ra

Vsebina vrečke je rahlo motna in kremaste do rožnate barve. Vsebino vrečke nežno premešajte in
ponovno suspendirajte ter preverite, ali vsebuje delce, grudice ali strdke. Majhne grudice celičnega
materiala se morajo z nežnim ročnim mešanjem raziti.
Zdravila ne dajajte, če vrečka med rokovanjem pušča ali v njej ostanejo delci ali grudice.
Za celotna navodila o pripravi zdravila Provenge in rokovanju z njim glejte poglavje 6.6.
4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilne učinkovine ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.
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4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošno
Zdravilo Provenge je namenjeno izključno za avtologno uporabo in ga v nobenih okoliščinah ni dovoljeno
dajati drugim bolnikom. Pred infundiranjem je treba potrditi, da se identiteta bolnika ujema z bistveno
edinstveno informacijo o bolniku na infuzijski vrečki z zdravilom Provenge in na obvestilu o končnem
razpolaganju z zdravilom (glejte poglavji 4.2 in 6.6).
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Akutne reakcije na infundiranje
Pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Provenge, so poročali o akutnih reakcijah na infundiranje. Akutne
reakcije na infundiranje (o njih so poročali v 1 dnevu od infundiranja) so med drugim vključevale zvišano
telesno temperaturo, mrzlico, respiratorne dogodke (dispneja, hipoksija in bronhospazem), navzeo,
bruhanje, utrujenost, hipertenzijo in tahikardijo. V primeru akutne reakcije na infundiranje se lahko hitrost
infundiranja zmanjša ali infundiranje ustavi, odvisno od resnosti reakcije. Uvesti je treba ustrezno terapijo
z zdravili, kot je potrebno.
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V kontroliranih kliničnih preskušanjih so bili pri 23,8 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Provenge,
potrebni opioidi (enojni odmerek pethidina) na dan infundiranja zaradi reakcije na infuzijo (glejte
poglavji 4.2 in 4.8).

lje

nj

Bolnike s srčnimi ali pljučnimi stanji je treba skrbno nadzirati (glejte poglavje 4.8).
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Okužbe
Bolnik s pozitivnimi serološkimi testi za virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]-1 in 2, humani Tcelični limfotropni virus [HTLV]-1 in virus hepatitisa B in C so bili iz kontroliranih kliničnih preskušanj
izločeni. Podatki za te bolnike niso na voljo.
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Uporabo zdravila Provenge je treba pri bolnikih z aktivno sistemsko okužbo prestaviti, dokler okužba ne
izzveni. Pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Provenge, so poročali o hudih okužbah, vključno s sepso.
Nekatere resne okužbe in sepsa so bili povezani z uporabo centralnih venskih katetrov (CVC, central
venous catheter). Za zmanjšanje z okužbami povezanega tveganja je treba CVC uporabiti le pri bolnikih,
ki imajo slab periferni venski dostop. Te bolnike je treba skrbno spremljati za znake in simptome okužbe.
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Embolični in trombotični dogodki
Pri bolnikih z emboličnimi in trombotičnimi dogodki v anamnezi je treba zdravilo Provenge uporabljati
previdno.
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Cerebrovaskularna bolezen
V kontroliranih kliničnih preskušanjih so opazili cerebrovaskularne dogodke (hemoragična in ishemična
kap) pri 3,5 % bolnikov v skupini z zdravilom Provenge v primerjavi z 2,6 % bolnikov v kontrolni
skupini. Klinični pomen ni znan.

Zd

Kardiovaskularne motnje
V kontroliranih kliničnih preskušanjih so miokardni infarkt opazili pri 0,8 % bolnikov v skupini z
zdravilom Provenge v primerjavi z 0,3 % bolnikov v kontrolni skupini. Klinični pomen ni znan.

Imunokompromitirani bolniki
Na splošno je treba zdravilo Provenge pri imunokompromitiranih bolnikih, vključno z bolniki, ki
uporabljajo sistemsko imunosupresivno terapijo, uporabljati previdno in po skrbni presoji razmerja med
možnimi tveganji in koristmi za vsakega posameznika. Podatkov za te bolnike ni na voljo.
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et

Mikrobiološko testiranje
Zdravilo Provenge se za infundiranje sprošča na podlagi rezultatov več testov prisotnosti mikrobov in
sterilnosti: določanje mikrobne kontaminacije z barvanjem po Gramu, vsebnost endotoksinov in sterilnost
med postopkom z 2-dnevno inkubacijo za ugotavljanje odsotnosti mikrobne rasti. V času infundiranja
končni (7-dnevna inkubacija) rezultati testov sterilnosti ne bodo na voljo. Če so rezultati sterilnosti, potem
ko je bilo zdravilo Provenge odobreno za infundiranje, za mikrobno kontaminacijo pozitivni, bo imetnik
dovoljenja za promet z zdravilom o tem obvestil lečečega zdravnika in zdravnika morda zaprosil za
dodatne informacije, da ugotovi vir kontaminacije. Zdravnik mora bolnika spremljati in/ali zdraviti, kot je
ustrezno.
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Previdnostni ukrepi za rokovanje za nadzor kužnih bolezni
Zdravilo Provenge se pripravlja iz človeške krvi specifičnega bolnika in se na povzročitelje nalezljivih
bolezni ne testira. Material iz bolnikove levkafereze se testira za povzročitelje nalezljivih bolezni v skladu
z upoštevanimi zahtevami držav članic. Vendar pa je zdravilo Provenge avtologno zdravilo, zato pozitivni
test ne prepreči izdelave zdravila. Zato lahko za zdravstveno osebje, ki ravna z zdravilom, bolnikov
levkaferezni material in zdravilo Provenge predstavljata tveganje za prenos kužnih virusov (HIV 1 in 2,
hepatitisa B in C). Zdravstveno osebje mora zato pri rokovanju z levkafereznim materialom ali zdravilom
Provenge uporabljati ustrezne previdnostne ukrepe.
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Dodatno obstaja tudi majhna možnost/tveganje za prenos kužnih virusov na bolnika, če ni prejemnik, ki
mu je to zdravilo namenjeno. Zato je pomembno natančno upoštevanje postopkov za rokovanje z
zdravilom in njegovo dajanje (glejte poglavje 6.6). Močno se priporoča, da se po končanju vsakega
infundiranja zdravila Provenge nalepka na infuzijski vrečki, s podatki, specifičnimi za bolnika, kot so
bolnikovo ime, ime zdravila in številka serije zdravila z neprekinjeno verigo identitete (COI, chain of
identity), odstrani in nalepi v bolnikovo kartoteko, da se ohrani vez med bolnikom in serijo zdravila.
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Primeri, v katerih zdravila Provenge ni mogoče infundirati
V nekaterih primerih bolnik morda ne bo mogel prejeti načrtovane infuzije zdravila Provenge. Vzrok so
lahko neizpolnjeni kriteriji za sprostitev med izdelavo, prekoračitev datuma uporabnosti zdravila ali
nezmožnost bolnika, da se udeleži načrtovanega infundiranja. V takih primerih bo morda moral bolnik
ponovno na postopek levkafereze, če naj se zdravljenje nadaljuje. Priporoča se, da čas med postopki
levkafereze znaša najmanj 2 tedna. V kontroliranih kliničnih preskušanjih so bili pri 25,4 % bolnikov,
zdravljenih z zdravilom Provenge, potrebni več kot 3 postopki levkafereze za prejem 3 infuzije. V
izkušnjah iz obdobja trženja z več kot 5.000 zdravljenimi bolniki je bila ta incidenca približno 19 %
(glejte poglavje 4.2).
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Imunizacija
Tveganj in koristi cepljenja bolnikov med zdravljenjem z zdravilom Provenge niso preučili. Zato je treba
cepljenje z živimi oslabljenimi ali inaktiviranimi cepivi med prejemanjem zdravila Provenge skrbno
pretehtati.

Zd

Izobraževalna gradiva
Vsi zdravniki, ki nameravajo predpisovati zdravilo Provenge, morajo pregledati izobraževalna gradiva in
podpisati obrazec s potrdilom o usposabljanju. Zdravniki morajo vsem bolnikom izročiti izobraževalna
gradiva, navodilo za uporabo in kartico z opozorili za bolnika.
Vsebnost natrija in kalija
To zdravilo vsebuje približno 800 mg natrija na infuzijo. To je treba upoštevati pri bolnikih na dieti z
nadziranim vnosom natrija. Zdravilo vsebuje približno 45 mg kalija na infuzijo. To je treba upoštevati pri
bolnikih z zmanjšanim delovanjem ledvic ali pri bolnikih na dieti z nadziranim vnosom kalija.
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Bolniki z okvaro ledvic in/ali hiperkaliemijoVsebnost natrija in kalija na infuzijo je treba upoštevati pri
dajanju zdravila bolnikom s kardiovaskularno boleznijo in/ali ledvično okvaro. Hiperkaliemijo je treba
pred začetkom uporabe zdravila Provenge popraviti (glejte poglavje 4.2).
4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja z zdravilom Provenge niso izvedli.

Plodnost, nosečnost in dojenje

za

4.6
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Zdravilo Provenge je zasnovano za spodbujanje imunskega sistema. Imunokompromitirani bolniki in
bolniki, ki uporabljajo sistemsko imunosupresivno terapijo, so bili izključeni iz kontroliranih kliničnih
preskušanj. Sočasna uporaba imunosupresivov (kot so sistemski kortikosteroidi) lahko spremeni njegovo
učinkovitost in/ali varnost. Zato se je treba sočasni uporabo imunosupresivov (kot so sistemski
kortikosteroidi) med zdravljenjem z zdravilom Provenge izogniti. Bolnike je treba skrbno oceniti, da se
ugotovi, ali je medicinsko ustrezno prekiniti uporabo imunosupresiva pred zdravljenjem z zdravilom
Provenge (glejte poglavje 4.4).
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a

Nosečnost
Zdravilo Provenge ni namenjeno ženskam.

vo

lje

Dojenje
Zdravilo Provenge ni namenjeno ženskam.

do

Plodnost
Učinek na sposobnost razmnoževanja pri moških ni znan.

4.7

ve
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Običajne študije vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvojne toksičnosti niso pomembne glede na
naravo in nameravano klinično uporabo tega zdravila iz avtolognih celic.
Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Neželeni učinki

lo

4.8
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Zdravilo Provenge ima zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, saj lahko povzroči
utrujenost, omotico, sinkopo, mrzlico in glavobol. Bolnike je treba opozoriti, da naj ne vozijo ali
upravljajo strojev, če po infundiranju opazijo te simptome.

Zd

ra

vi

Povzetek varnostnega profila
Ocena varnosti zdravila Provenge temelji na podatkih 601 bolnika z rakom prostate iz štirih
randomiziranih, kontroliranih kliničnih preskušanj (3 študije metastatskega, na kastracijo odpornega raka
prostate in 1 študija od androgenov odvisnega raka prostate) in iz spremljanja zdravila v obdobju trženja.
Resni neželeni učinki vključujejo akutne reakcije na infundiranje, sepso zaradi katetra, stafilokokno
bakteriemijo, miokardni infarkt, in cerebrovaskularne dogodke.
Najpogosteje poročani neželeni učinki so mrzlica, utrujenost, pireksija, navzea, artralgija, glavobol in
bruhanje.
V osrednji randomizirani kontrolirani študiji (D9902B, IMPACT, glejte poglavje 5.1) so uporabo zdravila
Provenge prekinili pri 1,5 % bolnikov zaradi neželenih učinkov. Pri nekaterih bolnikih je prišlo do
okužbe, vključno s sepso. Pri nekaterih bolnikih se je pojavila tudi okužba zaradi kontaminacije zdravila.
Majhno število teh bolnikov je posledično zdravljenje prekinilo.
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Tabelarični seznam neželenih učinkov
V nadaljevanju je seznam neželenih učinkov na podlagi izkušenj iz kliničnih preskušanj in obdobja
trženja zdravila, razvrščen po organskih sistemih in pogostnosti pojava: zelo pogosti (≥1/10), pogosti
(≥ 1/100 do < 1/10); občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100); redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000); zelo redki
(< 1/10.000), neznana (iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti). Znotraj vsake skupine pogostosti so
neželeni učinki na zdravilo navedeni po padajoči resnosti.
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Preglednica 1 Neželeni učinki iz kliničnih študij in poročil v obdobju trženja

zelo pogosti
pogosti
občasni
zelo pogosti

Bolezni živčevja

et

Bolezni krvi in limfatičnega
sistema

Neželeni učinki
bakteriemija
sepsa zaradi katetra
s katetrom povezane okužbe
okužba mesta katetra
sepsa
anemija*
trombocitopenija*
eozinofilija
omotica
parestezija*
oralna parestezija*
glavobol
cerebrovaskularni dogodek
prehodna ishemična ataka
tremor
hipoestezija
kompresija hrbtenjače
sinkopa
cerebralni infarkt
atrijska fibrilacija
miokardni infarkt
miokardna ishemija
hipertenzija
hipotenzija
hipoksija
sopenje
dispneja
bronhospazem
bruhanje
navzea
bolečine v trebuhu
izpuščaj
hiperhidroza
pruritus
urtikarija
artralgija
mialgija
mišični spazmi*
hematurija
mrzlice
utrujenost
pireksija
bolečina
astenija
gripi podobna bolezen
stiskanje v prsih
reakcije na mestu infundiranja
citratna toksičnost*

m

Pogostnost
pogosti
občasni

pr
o

Organski sistem
Infekcijske in parazitske
bolezni

pogosti

Bolezni dihal, prsnega koša in
mediastinalnega prostora

pogosti

lje

Žilne bolezni

vo

občasni
pogosti
občasni

ve

ā

do

Bolezni srca

nj

a

za

pogosti

občasni
zelo pogosti

m

a

Prebavne motnje

lo

ni

Bolezni kože in podkožja

ra

vi

Bolezni mišično-skeletnega
sistema in vezivnega tkiva

Zd

Bolezni sečil
Splošne težave in spremembe
na mestu aplikacije

pogosti
pogosti

zelo pogosti
pogosti
pogosti
zelo pogosti

pogosti

Poškodbe in zastrupitve in
zapleti pri posegih

občasni
zelo pogosti
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* Primarno povezana s postopkom levkafereze
Opis izbranih neželenih učinkov

et

Akutna reakcija na infundiranje
V kontroliranih kliničnih preskušanjih se je pri 71,2 % bolnikov v skupini z zdravilom Provenge razvila
akutna reakcija na infundiranje. Najpogostejše reakcije (≥ 20 %) so bile mrzlica, zvišana telesna
temperatura in utrujenost. Pri 95,1 % bolnikov, ki so poročali akutne reakcije na infundiranje, so bili
dogodki blagi ali zmerni. Zvišana telesna temperatura in mrzlica sta polagoma izzveneli v 2 dneh (71,9 %
oz. 89,0 %).

a

za

pr
o

m

V kontroliranih kliničnih preskušanjih so pri 3,5 % bolnikov iz skupine z zdravilom Provenge poročali o
hudi (3. stopnje) akutni reakciji na infundiranje. Reakcije so vključevale mrzlico, zvišano telesno
temperaturo, utrujenost, astenijo, dispnejo, hipoksijo, bronhospazem, omotico, glavobol, hipertenzijo,
bolečine v mišicah, navzeo in bruhanje. Incidenca hudih reakcij je bila po drugem infundiranju večja
(2,1 % v primerjavi z 0,8 % po prvem infundiranju), in se je po tretjem infundiranju zmanjšala na 1,3 %.
Nekateri bolniki (1,2 %) v skupini z zdravilom Provenge so bili v 1 dnevu po infundiranju hospitalizirani
zaradi obravnave akutnih reakcij na infundiranje. O reakcijah na infundiranje 4. ali 5. stopnje pri bolnikih
v skupini z zdravilom Provenge niso poročali.

lje

nj

V kontroliranih kliničnih preskušanjih so bili pri 23,8 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Provenge,
potrebni opioidi (enojni odmerek pethidina) na dan infundiranja zaradi reakcije na infuzijo v primerjavi z
2,4 % bolnikov v kontrolni skupini (glejte poglavji 4.2 in 4.4).

do

vo

V obdobju trženja zdravila so poročali o hudih akutnih reakcijah na infundiranje, ki so vključevale
hipotenzijo in sinkopo. Nekatere so povzročile hospitalizacijo.

ve

ā

Bolnike je treba obvestiti o možnosti zapoznelega pojava reakcij in jim naročiti, naj se posvetujejo s
svojim zdravnikom, če se pojavijo simptomi dispneje, bronhospazma, omotice, izpuščaj ali pireksija.

ni

m

a

Okužbe
V kontroliranih kliničnih preskušanjih se je okužba pojavila pri 27,5 % oseb v skupini z zdravilom
Provenge in pri 27,7 % oseb v kontrolni skupini. Resne okužbe so se pojavile pri 4,7 % oseb v skupini z
zdravilom Provenge in pri 4,0 % oseb v kontrolni skupini. Resne okužbe, ki so se v skupini z zdravilom
Provenge najpogosteje pojavile, so bile sepsa zaradi katetra (0,7 %), stafilokokna bakteriemija (0,7 %),
sepsa (0,7 %), stafilokokna sepsa (0,5 %) in pljučnica (0,5 %).

vi

lo

Poročila o resnih okužbah, prejeta v obdobju trženja, so vključevala okužbe, povezane s pripomočkom,
sepso, povezano s pripomočkom, pljučnico, sepso, bakteriemijo in okužbo sečil.

Zd

ra

Neželeni učinki, povezani z levkaferezo
Za vsak odmerek zdravila Provenge je potreben standardni postopek levkafereze približno 3 dni pred
infundiranjem. Citrat je na splošno prednostni antikoagulant, ki se uporablja med levkaferezo in lahko
povzroči hipokalciemijo. Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali ≤ 1 dan po postopku
levkofereze v kontroliranih kliničnih preskušanjih, so vključevali citratno toksičnost (14,6 %), oralno
parestezijo (12,0 %) in parestezijo (11,1 %). Dodatni neželeni učinki, pogosto opaženi ≤ 1 dan po
postopku levkafereze v kontroliranih kliničnih preskušanjih, so vključevali utrujenost (5,5 %), mišični
spazem (4,0 %), mrzlico (3,0 %), omotico (2,8 %) in anemijo (2,8 %). Iz spontanega poročanja v obdobju
trženja zdravila so bila prejeta so tudi poročila o trombocitopeniji, ki so bila začasno povezana z
levkaferezo.
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Poročanje o domnevnih neželenih učinkih
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.
4.9

Preveliko odmerjanje

5.1

Farmakodinamične lastnosti

pr
o

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

za

5.

m

et

Vsako infuzijo zdravila Provenge sestavlja največje število celic, ki se lahko izdela v enem postopku
levkafereze. Število celic v zdravilu Provenge ne presega števila celic iz levkafereze. Ni znanih primerov
prevelikega odmerjanja zaradi enkratnega infundiranja ali celotnega cikla terapije z zdravilom Provenge.

Farmakoterapevtska skupina: Imunostimulanti, drugi imunostimulanti, oznaka ATC: L03AX17.

ā

do

vo

lje

nj

a

Mehanizem delovanja
Zdravilo Provenge je avtologna celična imunoterapija, razvita za induciranje imunskega odgovora, ki cilja
na prostatično kislo fosfatazo (PAP, prostatic acid phosphatase), to je antigen, izražen v večini rakov
prostate. Mononuklearne celice iz bolnikom odvzete periferne krvi se vzgajajo s PAP-GM-CSF, ki je
fuzijski protein, sestavljen iz PAP, vezanega na granulocitne makrofagne kolonije spodbujajoči faktor
(GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), ki je aktivator imunskih celic. V
poskusih ex vivo kulture s PAP-GM-CSF, aktivirane APC celice (antigen predstavljajoče celice)
privzamejo in predelajo rekombinantni ciljni antigen v peptide, ki se nato predstavijo T-celicam.
Karakterizacija zdravila kaže, da med zdravljenjem nastajajo T-celice PAP in PAP-GM-CSF, specifične
za fuzijski protein, ki so po zdravljenju z zdravilom Provenge zaznavne v periferni krvi bolnikov.

Zd

ra

vi

lo

ni

m

a

ve

Farmakodinamični učinki
Kot del sproščanja serije se za vsako zdravilo oceni aktivacija antigen predstavljajočih celic (APC) s
pomočjo večje izraženosti CD54 na površini po kulturi s PAP-GM-CSF. CD54 je adhezijska in
kostimulacijska molekula, bistvena za nastajanje imunološke sinapse med APC in T-celico. Stopnja
višanja CD54 korelira s celokupnim preživetjem v randomiziranih kontroliranih kliničnih preskušanjih z
zdravilom Provenge pri metastatskem, na kastracijo odpornim rakom prostate. V klinični študiji D9902B
(IMPACT) je bilo ocenjenih 237 od 512 randomiziranih bolnikov glede razvoja humoralnega ali
celičnega imunskega odgovora (proliferacija T-celic in gama-interferona (γIFN) ELISPOT) v ciljne
antigene ob izhodišču, in v 6., 14. in 26. tednu. Odzive protiteles (IgM in IgG) proti antigenoma
PAP-GM-CSF in PAP so opazili v skupini z zdravilom Provenge v času spremljanja. Proliferativni
odgovor T-celic in γIFN ELISPOT na PAP in PAP-GM-CSF so opazili v celicah, odvzetih iz periferne
krvi bolnikov v času spremljanja v skupini, zdravljeni z zdravilom Provenge, ne pa tudi pri kontrolah.
Obstajala je korelacija med celičnimi ali protitelesnimi odgovori na PAP ali PAP-GM-CSF v skupini z
zdravilom Provenge in izboljšanim preživetjem. Nevtralizirajoč odgovor protiteles na GM-CSF je bil
prehoden.
Klinična učinkovitost in varnost
Učinkovitost in varnost zdravila Provenge pri bolnikih z asimptomatskim ali minimalno simptomatskim
metastatskim, na kastracijo odpornim rakom prostate, so preučili v treh podobnih randomiziranih, dvojno
slepih, kontroliranih, multicentričnih preskušanjih 3. faze: D9902B (IMPACT), D9901 in D9902A.
Bolniki, vključeni v ta preskušanja, so imeli neuspešno terapijo s kirurško kastracijo ali kastracijo z
zdravili (npr. agonistov hormona za sproščanje luteinizirajočega hormona [LHRH, luteinizing hormonereleasing hormone] ali agonistov hormona za sproščanje gonadotropina [GnRh, gonadotropin-releasing
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hormone]) in metastatsko bolezen v mehkem tkivu in/ali kosteh. Bolniki za obravnavo bolečin niso
potrebovali opioidnih analgetikov, večina pa predhodno ni prejela kemoterapije.

et

Po randomizaciji so imeli bolniki iz obeh skupin zdravljenja serijo 3 postopkov lefkafereze (v približno 2tedenskih intervalih, v razponu 1 do 15 tednov). Vsaki levkaferezi je približno 3 dni kasneje sledila
infuzija zdravila Provenge ali kontrole. Kontrola je bila sestavljena iz neaktiviranih avtolognih
mononuklearnih celic iz periferne krvi. Po napredovanju bolezni so bolnike zdravili po presoji zdravnika
z drugimi oblikami zdravljenja raka. Bolniki v kontrolni skupini so se lahko vključili v odprti protokol in
prejemali raziskovalno avtologno celično terapijo iz celic, krioprezerviranih v času, ko je bilo
pripravljeno kontrolno zdravilo.

vo

lje

nj

a

za

pr
o

m

Študija IMPACT
Študija IMPACT je bilo randomizirano, dvojno slepo, kontrolirano, multicentrično preskušanje pri
bolnikih z asimptomatskim ali minimalno simptomatskim metastatskim, na kastracijo odpornim rakom
prostate. Primerni bolniki so imeli metastatsko bolezen v mehkem tkivu in/ali kosteh z obstoječimi ali
zgodovinskimi dokazi napredovanja bolezni, sočasno s kirurško kastracijo ali kastracijo z zdravili, kar je
bilo dokazano z napredovanjem serumskega za prostato specifičnega antigena (PSA) in/ali bolezni kosti
ali mehkega tkiva in stanjem zmogljivosti po ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 0 ali 1.
Izključitveni kriteriji so vključevali visceralne (jetra, pljuča ali možgani) metastaze, maligni plevralni
izliv ali maligni ascites, patološke zlome dolgih kosti, grozeče patološke zlome dolgih kosti (erozija
korteksa na radiografiji > 50 %), kompresija hrbtenjače, zmerna do huda z rakom povezana bolečina in
uporaba narkotikov zaradi bolečin, povezanih z rakom in zdravljenje s kemoterapijo v roku prejšnjih
3 mesecev pred randomizacijo. Primarni opazovani dogodek je bilo celokupno preživetje. Sekundarni
opazovani dogodek je vključeval čas do objektivnega napredovanja bolezni, čas do kliničnega
napredovanja in časa podvojitve PSA (PSADT, PSA doubling time).

ni

m

a

ve

ā

do

Skupaj je bilo randomiziranih 512 bolnikov v razmerju 2:1 v prejemanje zdravila Provenge (n = 341) ali
kontrole (n = 171). Mediana starost je bila 71, 90 % bolnikov je bilo belcev, vsi pa so imeli pričakovano
življenjsko dobo vsaj 6 mesecev. Petintrideset odstotkov bolnikov je imelo radikalno prostatektomijo,
54 % jih je prejelo lokalno radioterapijo in 82 % jih je prejelo kombinirano androgensko blokado. Vsi
bolniki so imeli ravni testosterona ob izhodišču < 50 ng/ml. Oseminštirideset odstotkov bolnikov je
prejemalo bisfosfonate in 18 % jih je pred tem prejelo kemoterapijo, vključno z docetakselom.
Dvainosemdeset odstotkov bolnikov je imelo status zmogljivosti po ECOG 0; 75 % je imelo seštevek po
Gleasonu ≤ 7; 44 % je imelo bolezni kosti in mehkih tkiv; 48 % je imelo le bolezen kosti; 7 % je imelo le
bolezen mehkih tkiv in 43 % je imelo več kot deset metastaz v kosteh.

Zd

ra

vi

lo

Statistično značilno izboljšanje celokupnega preživetja so videli pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom
Provenge, z 22,5-% zmanjšanjem za tveganje smrti v primerjavi s kontrolo (glejte preglednico 2 in sliko
1). Med bolniki v kontrolnem kraku jih je 64 % zamenjalo obstoječe zdravilo za raziskovano avtologno
celično imunoterapijo, izdelano iz celic, krioprezerviranih v času izdelave kontrole; bolniki niso bili
randomizirani v nadaljevalno avtologno celično imunoterapijo.

12

Slika 1 Splošna krivulja preživetja po Kaplan-Meierju, študija IMPACT

lje

nj
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Odstotek preživetja

et

Kontrola (N=171)

vo

Čas od randomizacije (meseci)

ve

ā

do

Retrospektivna analiza podskupine je pokazala večji učinek zdravljenja z zdravilom Provenge pri bolnikih
z izhodiščnim PSA < 22,1 ng/ml [RT = 0,521 (95-% IZ: 0,309; 0,879)]. Vmesne rezultate so upoštevali
pri bolnikih z izhodiščnim PSA > 22,1 do 50,1 ng/ml [RT = 0,685 (95-% IZ: 0,431; 1,088)] in pri
bolnikih z izhodiščnim PSA > 50,1 do 134,1 ng/ml [RT = 0,819 (95-% IZ: 0,532; 1,262)]. Manjši učinek
zdravljenja so opazili pri tistih z izhodiščnim PSA > 134,1 ng/ml [RT = 0,853 (95-% IZ: 0,554; 1,315)].

m

a

Analize časa do objektivnega napredovanja bolezni, časa do kliničnega napredovanja ali časa podvojitev
PSA (PSADT) niso bile statistično značilne.

ra

vi

lo

ni

Podporne študije
Študija D9901 je bilo randomizirano, dvojno slepo, kontrolirano, multicentrično preskušanje pri bolnikih
z metastatskim, na kastracijo odpornim rakom prostate brez bolečin, povezanih z rakom. Primarni
opazovani dogodek je bil čas do napredovanja bolezni, ki ni bil statistično značilen. Celokupno preživetje
ni bil opazovani dogodek v študiji, temveč predhodno specificirana analiza. Bolniki, zdravljeni z
zdravilom Provenge, so imeli statistično značilno prednost preživetja v primerjavi s kontrolo.

Zd

Tretja študija, D9902A, po zasnovi podobna študiji D9901, je bila prekinjena pred zaključkom načrtovane
osnove za zbiranje podatkov na podlagi rezultatov napredovanja bolezni v študiji D9901. Primarni
opazovani dogodek je bil čas do napredovanja bolezni, sekundarni opazovani dogodek pa celokupno
preživetje. Noben opazovani dogodek ni bil statistično značilen.
Povzetek rezultatov študije
V preglednici 2 so predstavljeni rezultati celokupnega preživetja, ki so jih opazili v študiji IMPACT,
študiji D9901 in študiji D9902A.
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Preglednica 2 Povzetek celokupnega preživetja (vsi bolniki kot randomizirani)
IMPACT
Provenge
Kontrola
(N = 341)
(N = 171)

Provenge
(N = 82)

D9901
Kontrola
(N = 45)

Provenge
(N = 65)

D9902A
Kontrola
(N = 33)

a

za
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m

et

Celokupno
preživetje
Mediana, meseci 25,8
21,7
25,9
21,4
19,0
15,7
(95-% IZ)
(22,8; 27,7) (17,7; 23,8) (20,0; 32,4) (12,3; 25,8) (13,6; 31,9) (12,8; 25,4)
Razmerje tveganj
0,775a (0,614; 0,979)
0,586b (0,388; 0,884)
0,786b (0,484; 1,278)
(95-% IZ)
vrednost p
0,032a
0,010c
0,331 c
36-mesečno
32 %
23 %
34 %
11 %
32 %
21 %
preživetje (%)
a
Razmerje tveganja in vrednost p na podlagi Coxovega modela, prilagojenega za PSA (ln) in LDH (ln) in
stratificiranega glede na uporabo bisfosfonata, število metastaz v kosteh in primarni rezultat po Gleasonu.
b
Razmerje tveganja na podlagi neprilagojenega Coxovega modela.
c
vrednost p na podlagi testa log-rank.
Okrajšave: IZ = interval zaupanja

Farmakokinetične lastnosti

do

5.2

vo

lje

nj

Pediatrična populacija
Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom
Provenge za vse podskupine pediatrične populacije za zdravljenje raka prostate (za podatke o uporabi pri
pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Predklinični podatki o varnosti

a

5.3

ve

ā

Zdravilo Provenge je avtologna celična terapija. Narava zdravila Provenge je taka, da običajne študije
farmakokinetike, absorpcije, porazdelitve, presnove in izločanja niso smiselne.

ni

m

Običajnih študij toksičnosti, kancerogenosti, mutagenosti ali študij vpliva na sposobnost razmnoževanja
niso opravili.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

ra

vi

lo

6.

Zd

natrijev klorid
natrijev laktat
kalijev klorid
kalcijev klorid

6.2

Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.
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6.3

Rok uporabnosti

V izoliranem vsebniku
18 ur.
Po odstranitvi iz izoliranega vsebnika
Zdravilo je treba porabiti takoj. Čas shranjevanja zdravila, ki se ne uporabi takoj, ne sme biti daljši kot
3 ure pri sobni temperaturi (25°C).
Posebna navodila za shranjevanje

et

6.4

Vrsta ovojnine in vsebina ter posebna oprema za uporabo, dajanje ali implantacijo

za

6.5

pr
o

m

Vrečko shranjujte v izoliranem vsebniku, da ohranjate pravilno temperaturo shranjevanja (2 °C–8 °C) do
infundiranja.
vsebnika ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

nj

6.6

a

250 ml disperzije v vrečki (predušna poliolefinska trislojna vrečka s 3 izhodi za vzorčenje (2 igelna vhoda
in 1 vhod z zatesnjenim cevjem)).

vo

lje

Zdravilo Provenge je namenjeno izključno avtologni uporabi. Pred infundiranjem je treba preveriti, ali se
identiteta bolnika ujema z bistveno edinstveno informacijo o bolniku na infuzijski vrečki in obvestilom o
končnem razpolaganju z zdravilom.

a

ve

ā

do

Zdravilo Provenge ni bilo testirano za povzročitelje nalezljivih bolezni. Material iz bolnikove levkafereze
se testira za povzročitelje nalezljivih bolezni v skladu z upoštevanimi zahtevami držav članic. Vendar pa
je to avtologno zdravilo, zato pozitivni test ne prepreči izdelave zdravila. Material iz bolnikove
levkafereze zato lahko predstavlja tveganje, da se zdravstveno osebje, ki z njim rokuje, naleze kužnih
bolezni. Zato mora zdravstveno osebje, ko rokuje z materialom levkafereze ali zdravilom Provenge (glejte
poglavje 4.4), uporabljati ustrezne previdnostne ukrepe.

m

Navodila za ravnanje
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Pred ravnanjem z zdravilom ali dajanjem zdravila Provenge
• Zdravilo Provenge se pošlje neposredno zdravstveni ustanovi, kjer bo bolnik prejel infuzijo.
Infuzijska vrečka je v izoliranem poliuretanskem vsebniku, pakirana v transportno škatlo.
Izolirani vsebnik in gelni vložki so zasnovani tako, da ohranjajo ustrezno temperaturo zdravila
Provenge med transportom in shranjevanjem do infundiranja. Ne obsevajte.
• Zunanjo transportno škatlo je treba odpreti, da se preveri zdravilo in nalepke, specifične za
bolnika, ki so na vrhu izoliranega vsebnika. Dokler ni bolnik pripravljen na infundiranje
izoliranega vsebnika ne jemljite iz transportne škatle in ne odpirajte pokrova izoliranega
vsebnika.

Priprava infuzije
Pri pripravi infuzije zagotovite aseptično ravnanje.
Kaj je treba pred infundiranjem preveriti
• Zagotoviti je treba, da ste od imetnika dovoljenja za promet z zdravilom prejeli obrazec z
obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom, ki vsebuje podatke za bolnikovo
identifikacijo, datum in čas poteka roka uporabnosti in stanje razpolaganja (odobreno za
infundiranje ali zavrnjeno).
15
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• Zagotoviti je treba, da se identiteta bolnika ujema z bistveno edinstveno informacijo o bolniku
na vrečki z zdravilom Provenge in na obrazcu z obvestilom o končnem razpolaganju z
zdravilom.
• Ko je bolnik pripravljen na infundiranje in po prejemu ODOBRENEGA obvestilom o končnem
razpolaganju z zdravilom, se vrečka z zdravilom Provenge odstrani iz izoliranega vsebnika in
pregleda, ali pušča, ima vidne poškodbe, tujke, grudice ali strdke.
• Vsebina vrečke je rahlo motna in kremne do rožnate barve. Vsebino vrečke nežno premešajte in
ponovno suspendirajte ter preverite, ali vsebuje grudice ali strdke. Majhne grudice celičnega
materiala se morajo z nežnim ročnim mešanjem raziti.
• Če vrečka z zdravilom Provenge pušča, je poškodovana ali v njej po nežnem ročnem mešanju
ostanejo delci ali grudice, zdravila ne smete uporabiti.
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o

Dajanje
• Infuzija se mora začeti pred datumom in časom poteka roka uporabnosti, navedenega na
obvestilu o končnem razpolaganju z zdravilom in nalepki vrečke. Ne infundirajte zdravila
Provenge, če je zdravilu pretekel rok uporabnosti.
• Uporabi se lahko samo en od 2 vhodov za igle, ki se ga lahko odpre šele pred dajanjem, da se
prepreči kontaminacija.
• Zdravilo Provenge se infundira približno 60 minut skozi iglo z veliko luknjo za transfuzijo
eritrocitov. Ta periferni dostavni sistem se pogosto uporablja v klinični praksi za transfuzijo
krvnih komponent. Za infundiranje ne uporabljajte celičnega filtra. Uporabiti je treba
celotno količino infuzijske vrečke.
• Če je treba infundiranje zdravila Provenge prekiniti, se ga ne sme nadaljevati, če je infuzijska
vrečka stala pri sobni temperaturi (25°C) več kot 3 ure.

lo

ni

Dendreon UK Limited
41 Chalton Street
London, NW1 1JD
Velika Britanija

a

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
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Po infundiranju
• Po končanem infundiranju je treba nalepko na infuzijski vrečki, specifično za bolnika, odlepiti
in nalepiti v bolnikovo kartoteko.
• Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
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Tel.: (0)20 7554 2222
Faks: (0)20 7554 2201
dendreonuk@dendreon.com

8.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/867/001

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA
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Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu.
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PRILOGA II

IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN
IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN
UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA
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A.
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A.

IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IZDELOVALEC,
ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine
PharmaCell
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV, Maastricht
Nizozemska

m

et

Ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje serij

za

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

a

B.
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o

PharmaCell
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV, Maastricht
Nizozemska

vo

lje

nj

Predpisovanje in izdaja zdravila je le s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih značilnosti
zdravila, poglavje 4.2).

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

•

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

do

C.

m

•

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA
Načrt za obvladovanje tveganja (RMP)

ni

D.
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ā

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila za
to zdravilo predložiti v šestih mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet. Zatem jih mora predložiti v
skladu z zahtevami, določenimi v seznamu referenčnih datumov Unije (seznam EURD), opredeljenem v
členu 107c (7) Direktive 2001/83/ES in objavljenem na evropskem spletnem portalu o zdravilih.
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vi

lo

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in ukrepe,
podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z zdravilom, in
vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

• Posodobljen RMP je treba predložiti: na zahtevo Evropske agencije za zdravila;

Zd

• ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba
posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

Če predložitev PSUR in posodobitev RMP sovpadata, se lahko predložita sočasno.
•

Dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pred lansiranjem zdravila Provenge v vsaki državi članici mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
(MAH) dobiti soglasje pristojnega državnega organa za vsebino in obliko izobraževalnega gradiva.
19

Imetnik dovoljenja za promet mora prav tako dobiti soglasje pristojnega državnega organa glede zahtev
za predhodno revizijo centrov za aferezo in za usposabljanje zdravstvenih delavcev v uporabi zdravila
Provenge.
Imetnik dovoljenja za promet mora zagotoviti, da se vsem zdravstvenim delavcem, za katere se pričakuje,
da bodo predpisovali ali uporabljali zdravilo Provenge, da na razpolago naslednje postavke

m

et

Povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC)
Izobraževalno gradivo za zdravstvene strokovnjake
Kontrolne sezname za zdravljenje z zdravilom Provenge
Dokumentacijo za vzdrževanje katetrov za aferezo
Izobraževalno gradivo za bolnike
Opozorilno kartico za bolnika za evidentiranje redne levkafereze in datumov infuzij

pr
o

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce bo vključevalo naslednje ključne postavke:

Obrazec za zaključeno usposabljanja, kot je dogovorjeno s pristojnim državnim organom
Izbor bolnikov za zdravljenje z zdravilom Provenge
Posebne zahteve glede ravnanja z zdravilom Provenge in njegovo uporabo
Zahteve glede verige identifikacije
Potrebo, da se bolnikom zagotovi izobraževalno gradivo in jim pojasniti, kako naj uporabljajo
opozorilno izkaznico za bolnika
• Obstoj seznama EU za bolnike, zdravljene zaradi metastatskega, na skopitev odpornega raka
prostate, z navodili, kako vanj vnašati bolnike.

vo
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•
•
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Izobraževalno gradivo za bolnike in / ali oskrbovalno osebje, ki pojasnjuje:

•

ve

ā

• Postopek levkafereze
• Proces zdravljenja z zdravilom Provenge

Obveznost izvedbe ukrepov po pridobitvi dovoljenja

Zd

ra

vi

lo

ni

m

a

Imetnik dovoljenja za promet mora v določenem časovnem okviru izvesti naslednje ukrepe:
Opis
Roki
Da vzpostavi in vodi seznam EU opazovanj za moške Protokol študije predložiti s prvim PSUR
z mCRPC, da se oceni celotno preživetje, tveganje
Začasne podatke predložiti v vsakem PSUR
Končno poročilo študije do 31. decembra 2018
ishemične možganske kapi ali infarkta miokarda po
zdravljenju z zdravilom Provenge ter drugih
identificiranih in možnih tveganj (opazovalna študija
P13-1)
Da predloži podatke iz seznama opazovanj v ZDA
Začasne podatke predložiti v vsakem PSUR
(PROCEED, študija P10-3)
Končno poročilo študije do 30. septembra 2016
Da predloži rezultate študije P-11, randomiziranega,
Končno poročilo študije do 31. decembra 2020
dvojno slepega preskušanja za oceno zdravila
Provenge v primerjavi s placebom pri bolnikih z nemetastatskim rakom prostate, pri katerih je prišlo po
radikalni prostatektomiji do zvišanih ravni PSA
Da izvede študijo P12-1, s katero se vrednoti
Protokol študije predložiti najkasneje 1 mesec
zmožnost za napoved pozitivnega rezultata pri
po izdaji dovoljenja za promet z zdravilomletno
obveščanje o napredovanju študije
preslikovanju razsejanih metastaz pri bolnikih z na
kastracijo odpornim rakom prostate. Študija mora
Končno poročilo o študiji do 31. decembra 2019
vsebovati povzetek glavnih značilnosti pacientov na
20
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izhodišču, vključno s PSA in časom podvojitve PSA,
številom bolnikov, ki razvijejo metastatsko bolezen,
nadaljnjimi terapijami, ki so jih bolniki dobili po
diagnozi metastatske bolezni, ter parametri
učinkovitosti po nadaljnjih terapijah, med drugim
nadaljnji razvoj PSA, preživetje brez napredovanja
PSA, čas do terapije naslednjega izbora in skupno
preživetje.
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PRILOGA III
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OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO
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A. OZNAČEVANJE
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
IZOLIRANI POLIURETANSKI VSEBNIK

1.

IME ZDRAVILA

et

PROVENGE 50 x 106 CD54+ celic/250 ml disperzija za infundiranje

2.

pr
o

m

avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T)
NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

ni

5.

m

disperzija za infundiranje

a

4.

ve

ā

do

natrijev klorid
natrijev laktat
kalijev klorid
kalcijev klorid
Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

lje

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

vo
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Ena vrečka vsebuje avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF
(prostatičnim kislim granulocitne in makrofagne kolonije stimulirajočim faktorjem), med drugim vsaj
50 x 106 avtolognih celic CD54+

Zd
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vi

lo

Nežno premešajte in ponovno suspendirajte vsebino vrečke.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
za intravensko infundiranje

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za avtologno uporabo.
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Vrhnjega izoliranega pokrova ne odstranite in ne odpirajte izolirane škatle, dokler ne izvedete obe spodnji
dejanji:
• obrazec za razpolaganje z ODOBRITVIJO zdravila je bil predložen
• bolnik je prispel v center in je pripravljen na infundiranje
Če je potekel rok uporabnosti, po 3 urah pri sobni temperaturi (25°C) ali če so kljub nežnemu ročnemu
mešanju prisotni delci/grudice, zdravila ne infundirajte.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

et

8.

9.
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m

Datum izteka roka uporabnosti {DD mesec LLLL}, čas izteka roka uporabnosti {hh.mm}, časovni pas

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ā

11.

do

Odstranite v skladu z nacionalnimi zahtevami.
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Dendreon UK Ltd.
41 Chalton Street
London, NW1 1JD
Velika Britanija

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ni

12.

lje

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

vo

10.
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za

Vrečko shranjujte v izoliranem vsebniku, da ohranite pravilno temperaturo shranjevanja (2 °C–8 °C) do
infundiranja.
Vsebnika ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

ra

ŠTEVILKA SERIJE, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV

Zd

13.
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lo

EU/1/13/867/001

Serija/COI {številka serije/neprekinjena veriga identitete}
Ime, priimek {bolnikovo ime}
Datum rojstva {bolnikov datum rojstva}

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.
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15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI
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Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.
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PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI
INFUZIJSKA VREČKA

1.

IME ZDRAVILA

et

PROVENGE 50 x 106 CD54+ celic/250 ml disperzija za infundiranje

2.

pr
o

m

avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T)
NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

ni

5.

m

disperzija za infundiranje

a

4.
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natrijev klorid
natrijev laktat
kalijev klorid
kalcijev klorid
Za več informacij glejte navodilo za uporabo.
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SEZNAM POMOŽNIH SNOVI
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Ena vrečka vsebuje avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF
(prostatičnim kislim granulocitne in makrofagne kolonije stimulirajočim faktorjem), med drugim vsaj
50 x 106 milijonov avtolognih celic CD54+.
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Nežno premešajte in ponovno suspendirajte vsebino vrečke.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
za intravensko infundiranje

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za avtologno uporabo.

27

Če je potekel rok uporabnosti, po 3 urah pri sobni temperaturi (25°C) ali če so kljub nežnemu ročnemu
mešanju prisotni delci/grudice, zdravila ne infundirajte.

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Datum izteka roka uporabnosti {DD mesec LLLL}, čas izteka roka uporabnosti {hh.mm}, časovni pas

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

et

9.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

a
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Vrečko shranjujte v izoliranem vsebniku, da ohranite pravilno temperaturo shranjevanja (2 °C–8 °C) do
indunfiranja.
Vsebnika ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

lje

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
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Odstranite v skladu z nacionalnimi zahtevami.

ve

ā

do

Dendreon UK Ltd.
41 Chalton Street
London, NW1 1JD
Velika Britanija

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

13.

ŠTEVILKA SERIJE, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV
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a

12.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Zd

14.
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vi

lo

COI {številka serije/neprekinjena veriga identitete}
Ime, priimek {bolnikovo ime}
Datum rojstva {bolnikov datum rojstva}

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.
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B. NAVODILO ZA UPORABO
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Navodilo za uporabo
Provenge 50 x 106 CD54+ celic/250 ml disperzija za infundiranje
avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T)
▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o
njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem učinku
zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih učinkih.

pr
o

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte
se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
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Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne
podatke!

Kaj je zdravilo Provenge in za kaj ga uporabljamo
Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Provenge
Kako boste dobili zdravilo Provenge
Možni neželeni učinki
Shranjevanje zdravila Provenge
Vsebina pakiranja in dodatne informacije
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Kaj je zdravilo Provenge in za kaj ga uporabljamo
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2.
3.
4.
5.
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Kaj vsebuje navodilo

ni

m

a

Zdravilo Provenge se uporablja za nadzor raka prostate. Sestavljajo ga imunske celice (del naravnega
obrambnega sistema telesa), pridobljene iz vaše krvi (imenovane tudi avtologne imunske celice). Te
imunske celice se nato premešajo z antigenom (beljakovino, ki lahko spodbuja vaš imunski sistem) v
posebnem proizvodnem obratu. Ko zdravilo Provenge prejemate v obliki kapalne infuzije v žilo, zdravilo
Provenge deluje tako, da nauči vaše imunske celice, da prepoznavajo in napadajo celice raka prostate.

Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Provenge

Zd

2.

ra
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lo

Zdravilo Provenge se uporablja za zdravljenje raka prostate, ki se je iz prostate razširil, vendar ne na jetra,
pljuča ali možgane, in ki se na zdravila, ki znižujejo raven moškega hormona testosterona, več ne odziva,
pri moških, ki niso primerni za zdravljenje s kemoterapijo.

Ne uporabljajte zdravila Provenge
Če ste alergični na zdravilne učinkovine ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe se posvetujte z zdravnikom, če imate katerega od spodaj navedenih stanj, saj vas
bodo morali skrbno nadzirati med infundiranjem in po njem:
• okužba, ki je prizadela celo telo (npr. sepsa, ki se kaže kot zvišana telesna temperatura, hitrejši
srčni utrip ali hitrejše dihanje)
• kap v anamnezi
• bolezen srca, vključno z zamašenimi krvnimi žilami, kar lahko povzroči srčni napad
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• oslabljen imunski sistem (sposobnost vašega imunskega sistema za premagovanje okužb je
zmanjšana) ali če jemljete imunosupresive (na primer za zdravljenje ali preprečevanje zavrnitve
organa in nekatera zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje revmatoidnega artritisa, multiple
skleroze, Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa)
• ste na dieti z nadziranim vnosom natrija/kalija ali imate zmanjšano delovanje ledvic
Vaš zdravnik se lahko odloči, da zdravilo Provenge zaradi enega ali več od obstoječih stanj za vas ni
primerno.
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Prvi dan infuzije lahko zdravilo Provenge povzroči z infundiranjem povezane reakcije, kot so:
• zvišana telesna temperatura, mrzlica, težave z dihanjem
• občutek slabosti ali slabost (navzea in bruhanje)
• utrujenost
• hitrejši srčni utrip, visok krvni tlak, nizek krvni tlak, omedlevica

za

Za zmanjšanje teh reakcij lahko zdravnik predlaga, da približno 30 minut pred zdravljenjem z zdravilom
Provenge vzamete paracetamol in antihistaminik.
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Če imate med infundiranjem hudo reakcijo, lahko vaš zdravnik infundiranje upočasni ali prekine. Po
potrebi boste prejeli druga zdravila. Če se med infundiraanjem ne počutite dobro, povejte to svojemu
zdravniku ali medicinski sestri.

vo

Zdravilo Provenge je izdelano posebej za vas iz vaše krvi, zato se ne sme uporabiti pri nikomer drugem.
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do

Z zdravilom Provenge se opravi več testov, s katerimi se zagotovi, da je sterilno. Zdravilo Provenge
morate prejeti kmalu po njegovi izdelavi, končni rezultati sterilnosti morda ne bodo vedno na voljo,
preden boste prejeli infuzijo z zdravilom Provenge. Če končni rezultati pokažejo, da vaše zdravilo ni bilo
sterilno, bo o tem obveščen vaš zdravnik, ki bo pri vas skrbno spremljal znake okužbe in jih bo ustrezno
zdravil.
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Kdaj zdravila Provenge ne smete prejeti
V nekaterih primerih morda ne boste mogli prejeti načrtovane infuzije zdravila Provenge. Vzrokov je
lahko več, na primer:
• težava pri odvzemu vaših krvnih celic za izdelavo zdravila Provenge
• nezadostno število celic pravilne vrste za izdelavo zdravila
• kontaminacija zdravila
• zamuda dostave zdravila Provenge na kliniko, kjer boste deležni zdravljenja
• poškodovanje zdravila po dospetju na kliniko; na primer, vrečka z zdravilom pušča ali pa so v
njej nastale grudice, ki se ne razpustijo

Zd

ra

V teh primerih bo zdravnik, če se odloči za nadaljevanje zdravljenja, uredil ponovni odvzem vaših krvnih
celic (levkafereza), postopek izdelave pa bo ponovljen (za informacije o levkaferezi glejte poglavje 3). V
kliničnih študijah so bili pri približno eni četrtini bolnikov potrebni več kot 3 postopki levkafereze za
prejem 3 infuzij zdravila Provenge.
Otroci in mladostniki
Zdravilo Provenge se uporablja samo pri odraslih moških. Ni ga dovoljeno dajati otrokom ali
mladostnikom, starim manj kot 18 let.
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Druga zdravila in zdravilo Provenge
Obvestite zdravnika ali medicinsko sestro, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli
jemati katero koli drugo zdravilo. To vključuje tudi zdravila, ki ste jih kupili brez recepta in rastlinska
zdravila.

et

Zdravilo Provenge je zasnovano za spodbujanje vašega imunskega sistema, zato morda ni primerno, da se
zdravite z zdravilom Provenge, če uporabljate druga zdravila, ki bi lahko vplivala na sposobnost vašega
imunskega sistema, da se na zdravilo Provenge odzove, kot so npr. imunosupresivi, ki se uporabljajo za
preprečevanje zavrnitve organa, ali nekatera zdravila za zdravljenje revmatoidnega artritisa, multiple
skleroze, Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa.

m

Če se morate med uporabo zdravila Provenge cepiti, se o tem najprej pogovorite z zdravnikom.

za
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Nosečnost, dojenje in plodnost
Zdravilo Provenge se uporablja samo pri moških. Vpliv zdravila Provenge na plodnost pri moških
trenutno ni znan.
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Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Po infundiranju zdravila Provenge boste morda čutili utrujenost, vrtoglavico ali omotičnost, ali pa boste
imeli glavobol ali mrzlico. Če se to zgodi, ne vozite in ne upravljajte orodij ali strojev, dokler se ne
počutite bolje.

3.
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Zdravilo Provenge vsebuje natrij in kalij
To zdravilo vsebuje:
• približno 800 mg natrija na infuzijo. To morajo upoštevati bolniki z boleznimi srca ali bolniki,
ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.
• približno 45 mg kalija na infuzijo. To morajo upoštevati bolniki z zmanjšanim delovanjem
ledvic ali bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom kalija.

Kako boste dobili zdravilo Provenge

ni
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Zdravilo Provenge vam lahko da samo zdravnik ali medicinska sestra, ki sta se usposobila za dajanje tega
zdravila. Praktične informacije o ravnanju z zdravilom Provenge in dajanju zdravila Provenge za
zdravnike ali medicinske sestre so na koncu tega navodila.
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Ker je zdravilo Provenge narejeno iz vaših lastnih krvnih celic, vam bodo približno 3 dni pred
načrtovanim infundiranjem odvzeli vaše celice. Ta postopek traja 3 do 4 ure (glejte poglavje "Koraki pred
zdravljenjem z zdravilom Provenge" spodaj). Pred odvzemom bodo vaši kri testirali (glejte poglavje
"Testi" spodaj).

Zd

Koraki pred zdravljenjem z zdravilom Provenge
1. Prvi korak vašega zdravljenja z zdravilom Provenge je postopek odvzema vaših krvnih celic, ki
jih bodo uporabili za izdelavo vaše osebne infuzije zdravila Provenge. To zajema postopek, ki
se imenuje levkafereza, in predstavlja postopek odvzema belih krvnih celic iz krvi, običajno iz
ven na roki. Naprava vam jemlje kri iz ene roke, odvzame iz nje bele krvne celice, preostalo kri
pa vam vrne, običajno v drugo roko. Ta postopek običajno traja 3-4 ure. Ta postopek bodo pri
vas opravili vsaj 3-krat, približno 3 dni pred vsakim od 3 zdravljenj z infuzijo zdravila
Provenge.
2. V drugem koraku se odvzete celice pošljejo v posebni proizvodni obrat, kjer se jih premeša z
antigenom in pripravi za infundiranje.
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Kako boste prejeli zdravilo Provenge in trajanje zdravljenja
Zdravnik lahko predlaga, da približno 30 minut pred infundiranjem vzamete paracetamol in
antihistaminik, da se zmanjšajo možne reakcije na zdravilo Provenge.

et

Testi
Pred dnevom odvzema krvnih celic ali na dan odvzema vam bodo odvzeli vzorec krvi, da opravijo
preiskavo celotne krvne slike. S tem testom se določi, ali imate dovolj krvnih celic za varno izvedbo
postopka levkafereze. Poleg tega bodo opravili krvne preiskave za ugotavljanje prisotnosti določenih
virusov (na primer HIV-1, HIV-2, hepatitis B in hepatitis C). Ti testi so zakonska zahteva in zagotavljajo,
da lahko zdravstveno osebje, ki sodeluje pri vašem zdravljenju, varno ravna z vašimi krvnimi celicami.
Morda bodo v skladu z lokalno ali državno prakso med zdravljenjem potrebne dodatne preiskave celotne
krvne slike. Če potrebujete več informacij o krvnih preiskavah, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko
sestro.

Zdravilo Provenge boste prejeli v obliki kapalne infuzije v eno od ven (intravenska uporaba).

za

Skupaj boste prejeli 3 infuzije zdravila Provenge v približno 2–tedenskih intervalih.
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Prvo infuzijo zdravila Provenge boste prejeli približno 3 dni po odvzeli celic in bo trajala približno 1 uro
(glejte tudi poglavje 2 "Opozorila in previdnostni ukrepi"). Med infundiranjem in po njem vas bodo
nadzirali. Če je treba infundiranje zdravila Provenge zaradi katerega koli razloga prekiniti, vaš zdravnik z
infundiranjem ne bo mogel nadaljevati, če je bilo zdravilo več kot 3 ure pri sobni temperaturi.

do
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Po končanem infundiranju vas bodo vsaj 30–60 minut opazovali in spremljali, nato pa lahko greste
domov.

ni
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Vaše zdravljenje bo obsegalo vsaj 6 obiskov na mestu za odvzem celic in/ali v kliniki. Morda bo potreben
en ali več dodatnih obiskov za preiskavo krvi pred postopkom levkafereze (odvisno od običajne prakse
klinike, kjer se zdravite), preiskave krvi pa lahko opravijo tudi med obiski zaradi levkafereze:
1. obisk – odvzem krvnih celic (levkafereza)
2. obisk – infundiranje zdravila Provenge
3. obisk – odvzem krvnih celic (levkafereza)
4. obisk – infundiranje zdravila Provenge
5. obisk – odvzem krvnih celic (levkafereza)
6. obisk – infundiranje zdravila Provenge

lo

Vaš zdravnik vam bo izročil načrt za odvzem celic in obisk zaradi infundiranja. Priložil ga bo vaši kartici
z opozorili za bolnika, ki jo morate prinesti na vsak obisk.

Zd
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Izpuščena zdravljenja
Zelo pomembno je, da pravočasno pridete na vsak dogovorjen obisk. Če se termina ne boste držali in tako
infuzije zdravila Provenge ne boste mogli prejeti, bo zdravilo postalo neuporabno. Vaš zdravnik bo skupaj
z vami načrtoval nov obisk za odvzem celic in infundiranje.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.
4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Provenge neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Najpogostejši resni neželeni učinki so opisani spodaj:
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Z infundiranjem povezani neželeni učinki
Med infundiranjem ali v 24 urah po njem se bodo morda pojavili zelo pogosti simptomi, na primer
mrzlica, zvišana telesna temperatura, utrujenost, občutek šibkosti, glavobol, občutek slabosti (navzea),
slabost (bruhanje), bolečine v mišicah in omotica. Pogosti simptomi vključujejo epizode omedlevanja,
modrikasto obarvano kožo, ustnic in/ali podnohtja zaradi nizkih ravni kisika v krvi, sopenje, visok ali
nizek krvni tlak in težave z dihanjem.
Svojemu zdravniku ali medicinski sestri povejte, če se pojavi kateri od teh simptomov, saj bo morda treba
infundiranje upočasniti ali ustaviti. Po potrebi boste prejeli druga zdravila.
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Če se pojavi kateri koli od naslednjih neželenih učinkov več dni po infundiranju, se takoj posvetujte z
zdravnikom:
• zasoplost, sopenje, omotica, izpuščaj ali zvišana telesna temperatura

za

Okužbe
Po zdravljenju z zdravilom Provenge takoj povejte svojemu zdravniku, če se pojavijo kateri od
simptomov okužbe, na primer zvišana telesna temperatura nad 38°C, mrzlica, hiter srčni utrip, hitro
dihanje, omotica pri vstajanju, zmedenost ali slabost/bruhanje.
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Možganska kap
Takoj pojdite k zdravniku, če se pojavijo nenadna izguba vida na enem očesu, težave z govorom ter
otrplost in/ali šibkost po eni strani telesa, saj so lahko to znaki možganske kapi.

do
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Srčni napad
Takoj pojdite k zdravniku, če se pojavijo bolečine v prsnem košu, bolečine v levi roki in/ali zasoplost,
saj so lahko to znaki srčnega napada.
Drugi neželeni učinki zdravila Provenge vključujejo:
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Zelo pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):
- bolečine
- boleči sklepi ali bolečine v sklepih (artralgija)
- zbadanje, omrtvelost ali nenormalna občutenja (parestezija) okoli ustnic, v ustih ali v rokah
in/ali nogah med postopkom levkafereze
- mišični spazmi, bolečine v prsnem košu in nizek krvni tlak med postopkom levkafereze (ki jih
povzroči zdravilo (citrat), ki se ga uporablja za preprečevanje strjevanja krvi)
- anemija (zmanjšano število rdečih krvnih celic) zaradi postopka levkafereze

Zd

ra

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):
- gripi podobna bolezen
- bolečine v trebuhu
- drhtavica
- izpuščaj, vključno z dvignjenim srbečim izpuščajem (urtikarijo) ali srbenje
- pretirano znojenje
- bakterije v krvi (bakteriemija)
- zmanjšan občutek za dotik ali občutenje (hipoestezija)
- kolaps ene od kosti v hrbtenici (kompresija hrbtenjače)
- nereden ali hiter srčni utrip
- možganska kap
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začasni simptomi možganske kapi
kri v urinu
nelagodje v prsnem košu
zmanjšanje števila trombocitov v krvi zaradi postopka levkafereze
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Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):
- huda okužba krvi (sepsa)
- huda okužba krvi zaradi kontaminacije katetra (sepsa zaradi katetra)
- okužba zaradi kontaminacije katetra (okužba zaradi katetra)
- okužba predela kože, kjer je vstavljena infuzija
- srčni napad
- simptomi srčnega napada
- povečanje vrste belih krvnih celic, imenovanih eozinofilci
- reakcija na mestu infundiranja (reakcija na predelu kože, kjer je bila vstavljena kapalna infuzija)

Shranjevanje zdravila Provenge

ā

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
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Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se
tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko
poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate
o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

ve

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu in času izteka roka uporabnosti, ki je naveden na
izoliranem vsebniku in infundirni vrečki.
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Vrečko shranjujte v izoliranem vsebniku za ohranjanje pravilne temperature shranjevanja (2 °C–8 °C) do
infundiranja. Vsebnika ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

lo

ni

Po odstranitvi iz izoliranega vsebnika je treba zdravilo Provenge uporabiti takoj. Če se zdravilo ne
uporabi takoj, se lahko shrani za največ 3 ure pri sobni temperaturi (25 °C).

Zd
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Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode. Ker bo zdravilo predano usposobljenemu zdravniku ali
medicinski sestri, sta odgovorna za pravilno odstranitev zdravila. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Provenge
Zdravilna učinkovina so avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF
(prostatičnim kislim granulocitne in makrofagne kolonije stimulirajočim faktorjem), od tega vsaj 50 x 106
avtolognih CD54+ celic.
Druge sestavine zdravila so natrijev klorid, natrijev laktat, kalijev klorid in kalcijev klorid.
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Izgled zdravila Provenge in vsebina pakiranja
Zdravilo Provenge je rahlo motna disperzija kremne do rožnate barve, dobavljena v plastični vrečki s
3 izhodi za vzorčenje.
Vsaka vrečka zdravila Provenge vsebuje odmerek za eno individualno zdravljenje z infundiranjem,
vsebnik pa se bo odprlo samo, ko boste pripravljeni na sprejem zdravila. Vaš zdravnik ali medicinska
sestra bosta potrdila, da se vaši podatki (ime in datum rojstva) ujemajo s podrobnostmi na vsebniku z
zdravilom Provenge.

et

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

za
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Dendreon UK Limited
41 Chalton Street
London, NW1 1JD
Velika Britanija
Tel.: (0)20 7554 2222
Faks: (0)20 7554 2201
dendreonuk@dendreon.com
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Izdelovalec
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ā

Drugi viri informacij

do

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

vo

lje

PharmaCell
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV, Maastricht
Nizozemska

a

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu
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To navodilo za uporabo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU/EGP na spletni strani Evropske agencije za
zdravila.

lo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vi

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Zd
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Praktične informacije za medicinsko ali zdravstveno osebje o ravnanju z zdravilom Provenge
disperzija za infundiranje in dajanju zdravila
Zdravilo Provenge se daje pod nadzorom zdravnika z izkušnjami v zdravljenju raka prostate in v okolju,
kjer je na razpolago oprema za oživljanje.
Pomembno je, da preberete celotno vsebino tega postopka, preden bolniku aplicirate zdravilo Provenge.
Odmerek in potek zdravljenja
Ena vrečka vsebuje so avtologne mononuklearne celice iz periferne krvi, aktivirane s PAP-GM-CSF), od
tega najmanj 50 x 106 avtolognih CD54+ celic.
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Priporočeni potek zdravljenja je 3 odmerke v približno 2-tedenskih intervalih. Vsak odmerek zdravila
Provenge sledi standardnemu postopku levkafereze približno 3 dni pred načrtovanim datumom
infundiranja. Pred prvim postopkom levkafereze je treba opraviti preiskavo celotne krvne slike. Dodatne
preiskave celotne krvne slike se opravijo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Navodila za ravnanje

vo

lje

nj
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Pred ravnanjem z zdravilom ali dajanjem zdravila Provenge
• Zdravilo Provenge se pošlje neposredno zdravstveni ustanovi, kjer bo bolnik prejel infuzijo.
Infuzijska vrečka je v izoliranem poliuretanskem vsebniku, pakirana v transportno škatlo.
Izolirani vsebnik in gelni vložki so zasnovani tako, da ohranjajo ustrezno temperaturo zdravila
Provenge med transportom in shranjevanjem do infundiranja. Neobsevajte.
• Zunanjo transportno škatlo je treba odpreti, da se preveri zdravilo in nalepke, specifične za
bolnika, ki se nahajajo na vrhu izoliranega vsebnika. Izoliranega vsebnika ne jemljite iz
transportne škatle in ne odpirajte pokrova izoliranega vsebnika, dokler ni bolnik pripravljen na
infundiranje.
• Zdravilo Provenge se pripravlja iz človeške krvi specifičnega bolnika in se ne testira za
povzročitelje nalezljivih bolezni. Bolnikov levkaferezni material je testiran za povzročitelje
nalezljivih bolezni v skladu z veljavnimi lokalnimi zahtevami. Vendar pa je zdravilo Provenge
avtologno zdravilo, zato pozitivni test ne prepreči izdelave zdravila. Zato lahko bolnikov
levkaferezni material za zdravstveno osebje, ki ravna z zdravilom, predstavlja tveganje za
prenos kužnih virusov (HIV 1 in 2, hepatitisa B in C). Zdravstveno osebje mora zato pri
rokovanju z levkafereznim materialom ali zdravilom Provenge uporabljati ustrezne previdnostne
ukrepe.
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Priprava infuzije
• Pri pripravi infuzije zagotovite aseptično ravnanje.
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Kaj je treba pred infundiranjem preveriti
• Zagotoviti je treba, da ste od imetnika dovoljenja za promet z zdravilom prejeli obrazec z
obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom, ki vsebuje podatke za bolnikovo
identifikacijo, datum in čas poteka roka uporabnosti in stanje razpolaganja (odobreno za
infundiranje ali zavrnjeno).
• Zagotoviti je treba, da se identiteta bolnika ujema z bistveno edinstveno informacijo o bolniku
na vrečki z zdravilom Provenge in na obrazcu z obvestilom o končnem razpolaganju z
zdravilom.
• Ko je bolnik pripravljen na infundiranje in po prejemu ODOBRENEGA obvestilom o končnem
razpolaganju z zdravilom, se vrečko z zdravilom Provenge odstrani iz izoliranega vsebnika in
pregleda, ali pušča, ima vidne poškodbe, tujke, grudice ali strdke.
• Vsebina vrečke je rahlo motna in kremne do rožnate barve. Vsebino vrečke nežno premešajte in
ponovno suspendirajte ter preverite, ali vsebuje grudice ali strdke. Majhne grudice celičnega
materiala se morajo z nežnim ročnim mešanjem raziti.
• Če vrečka z zdravilom Provenge pušča, je poškodovana ali v njej po nežnem ročnem mešanju
ostanejo delci ali grudice, zdravila ne smete uporabiti.

Dajanje
• Infuzija se mora začeti pred datumom in časom poteka roka uporabnosti, navedenega na
obrazcu z obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom in nalepki vrečke. Zdravila
Provenge, ki mu je pretekel rok veljavnosti, ne infundirajte.
• Uporabi se lahko samo en od 2 vhodov za igle, ki se ga lahko odpre šele pred dajanjem, da se
prepreči kontaminacija.

37

• Zdravilo Provenge se infundira približno 60 minut skozi iglo z veliko luknjo za transfuzijo
eritrocitov. Ta periferni dostavni sistem se pogosto uporablja v klinični praksi za transfuzijo
krvnih komponent. Za infundiranje ne uporabljajte celičnega filtra. Uporabiti je treba
celotno količino infuzijske vrečke.
• Če je treba infundiranje zdravila Provenge prekiniti, se ne sme ponovno začeti, če je infuzijska
vrečka stala pri sobni temperaturi (25°C) več kot 3 ure.
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Po infundiranju
• Po končanem infundiranju je treba nalepko na infuzijski vrečki, specifično za bolnika, odlepiti
in nalepiti v bolnikovo kartoteko.
• Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
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POMEMBNO – ne infundirajte zdravila Provenge, če
•
niste prejeli obrazca z obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom,
•
je na obrazcu z obvestilom o končnem razpolaganju z zdravilom zdravilo označeno kot
ZAVRNJENO,
•
sta potekla datum in čas uporabnosti zdravila,
•
se bistvena edinstvena informacija o bolniku na infuzijski vrečki ne ujema z bolnikovimi podatki,
•
je celovitost zdravila bila na kakršen koli način okrnjena (infuzijska vrečka je poškodovana, pušča
ali ima delce/grudice, ki se po nežnem ročnem mešanju ne razidejo).
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Rok uporabnosti in posebni previdnostni ukrepi za shranjevanje zdravila:
Rok uporabnosti zdravila Provenge je 18 ur v izoliranem vsebniku, poslanem na zdravstveni center, v
katerem bo infundiranje potekalo. Vrečko shranjujte v izoliranem vsebniku, da ohranjate pravilno
temperaturo shranjevanja (2 °C–8 °C) do infundiranja. Vsebnika ne shranjujte v hladilniku in ne
zamrzujte.
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Po odstranitvi iz izoliranega vsebnika je treba zdravilo Provenge uporabiti takoj. Čas shranjevanja
zdravila, ki se ne uporabi takoj, ne sme biti daljši kot 3 ure pri sobni temperaturi (25°C).
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Odstranjevanje
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
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