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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls36510/2008

Příbalová informace – Informace pro uživatele

ETOPOSIDE-TEVA 
etoposidum
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Výrobce
PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemsko

Držitel
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Složení
Etoposidum 20 mg v 1 ml.
Pomocná látka:
Kyselina citrónová, polysorbat 80, bezvodý ethanol, makrogol 300.

Indikační skupina
Cytostatikum 

Charakteristika
Etoposid je semisyntetickým derivátem podofylotoxinu.
Cytostatický účinek je dán zabráněním mitóze buněk nebo přímou destrukcí buněk v premitotické fázi.
Přesný mechanismus účinku etoposidu není znám, ale cytotoxický efekt látky se vysvětluje destrukcí 
DNA vedoucí k inhibici nebo alteraci syntézy DNA. Etoposid je závislý na fázích buněčného cyklu. 
Cytostatický účinek zastavuje fázi G2 a vyvolává buněčnou smrt ve fázích G2 a S.

Mutagenicita
Na buňkách savců byl prokázán mutagenní a genotoxický účinek etoposidu. Etoposid vyvolává 
aberace počtu a struktury chromozomů v embryonálních buňkách hlodavců a v lidských buňkách 
hematopoetického systému. Dále byly popsány mutace v ovariálních buňkách čínských křečků a 
rozrušení vláken spolu s tvorbou vazeb mezi DNA a proteiny v myších leukemických buňkách, které 
vedou k destrukci DNA.

Karcinogenita
Látka je u lidí považována za potenciálně karcinogenní. Experimentální údaje nejsou k disposici.

Teratogenita
Etoposid je embryotoxický i teratogenní u potkanů a myší v dávkách dosahujících 1-3 % doporučené 
klinické dávky v přepočtu na tělesný povrch.

Farmakokinetické údaje
Absorpce a distribuce
Etoposid po i.v.podání vykazuje bifazickou aktivitu s distribučním poločasem kolem 1,5 hodiny a 
terminálním eliminačním poločasem 4 až 11 hodin. Celková clearance látky se pohybuje mezi 
33-48 ml/min nebo 16-36 ml/min a stejně jako terminální eliminační poločas je v dávkovacím rozmezí 
100-600 mg/m2 na dávce nezávislá.
Etoposid proniká minimálně do pleurální dutiny. Látka byla detekována ve slinách, játrech, slezině, 
ledvinách, myometriu, zdravé mozkové tkáni a mozkových tumorech. Některá pozorování svědčí pro 
minimální průnik etoposidu do žluče. Není jasné, zda etoposid proniká do mateřského mléka. Látka u 
experimentálních zvířat proniká placentou.
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Etoposid málo proniká do CNS (koncentrace v mozkomíšním moku se pohybují od nedetekovatelných 
do 5 % plasmatických koncentrací během prvních 24 hodin po i.v. podání látky, a to i po podání 
vysokých dávek).
In vitro se etoposid silně váže na lidské plasmatické proteiny (97 %).

Metabolismus a vylučování
Metabolismus etoposidu nebyl dosud zcela objasněn. Látka je nejspíše metabolizována především na 
hydroxykyselinu, která je farmakologicky inaktivní. Dalšími metabolity jsou glukuronát a sulfátové 
konjugáty. Tyto deriváty mají in vitro minimální cytotoxickou aktivitu. Látka je vylučována renálně i 
extrarenálně, tzn. metabolisací a biliární exkrecí. Vliv snížené funkce ledvin na exkreci etoposidu není 
znám. Vylučování žlučí je pravděpodobně nevýznamné, po intravenózním podání lze ve žluči 
detekovat maximálně 6 % podané látky ve formě etoposidu a metabolismus je pravděpodobně hlavním 
mechanismem extrarenální exkrece.
Hlavním metabolitem přítomným v moči je hydroxykyselina. Glukuronid a sulfátové konjugáty 
vylučované do moči představují 5-22 % podané dávky. U dospělých koreluje celková clearance 
etoposidu s kreatininovou clearancí, sérovou koncentrací albuminu a nonrenální clearancí.
U dětí jsou zvýšené hladiny ALT a rovněž předchozí podání cisplatiny spojeny se sníženou celkovou 
clearancí látky. U dětí se během 24 hodin vylučuje do moči přibližně 55 % látky ve formě etoposidu. 
Průměrná renální clearance je 7-10 ml/min/m2 nebo asi 35 % celkové clearance při dávce 80-600 
mg/m2.

Indikace
Refrakterní tumor varlat

- v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky u pacientů, kteří již absolvovali patřičnou 
chirurgickou, cytostatickou a radiační terapii.

Malobuněčný karcinom plic
- jako lék první volby v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky.

Kontraindikace
Alergické reakce na etoposid, jaterní insuficience.

Těhotenství
Etoposid podaný těhotným ženám může způsobit fetální malformace. Kontrolované studie nejsou 
dosud k disposici. Těhotné ženy a ženy ve fertilním věku by měly být upozorněny na možné riziko pro 
plod.

Kojení
Není známo, zda je etoposid vylučován do mateřského mléka. Vzhledem k možnému riziku není 
kojení při léčbě etoposidem doporučeno.

Nežádoucí účinky
Většina nežádoucích účinků etoposidu je při včasném záchytu reversibilní. Při těžkých reakcích je 
nutné upravit dávkování nebo léčbu přerušit a zaměřit se na léčbu komplikací (viz Upozornění).

Hematologické
Útlum kostní dřeně závisí na velikosti podané dávky a je tedy faktorem limitujícím velikost dávky. K 
největšímu poklesu v počtu granulocytů dochází mezi 7. a 14. dnem a v počtu trombocytů mezi 9. a 
16. dnem. Úprava se obvykle dostavuje do 20. dne po podání. Dosud nebyla popsána kumulativní 
toxicita.
Frekvence toxických projevů postihujících krvetvorbu je 60-91 % při leukopenii pod 4.109 /l a 3-17 % 
pod 1.109 /l, 22-41 % při trombocytopenii pod 100.109 /l a 1-20 % pod 50.109 /l nebo 33 % při anemii.
U pacientů léčených etoposidem v kombinaci s dalšími protinádorovými léky je vzácně popisován 
výskyt akutní leukémie.
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Gastrointestinální
Zvracení a nauzea. Stupeň závažnosti těchto projevů je obvykle mírný až střední. Dobře reagují na 
běžná antiemetika, k přerušení léčby vedou u 1 % pacientů.
Frekvence gastrointestinálních nežádoucích projevů je následující: nauzea/zvracení (31-43 %), 
anorexie (10-13 %), průjem (1-13 %), bolesti břicha (<2 %), stomatitis (1-6 %), hepatotoxicita (<3 %), 
dysfagie, obstipace.

Kardiovaskulární
U 1-2 % pacientů byla popsána přechodná hypotense po rychlém intravenózním podání. Nebyla 
prokázána souvislost tohoto symptomu s kardiotoxicitou nebo změnami EKG. Jako prevence této 
vzácné komplikace je podávání etoposidu v pomalé intravenózní 30-60minutové infuzi. Při zjištění 
významnějšího poklesu krevního tlaku obvykle stačí přerušit infuzi a podat náhradní roztoky, 
eventuelně i další vhodnou terapii. Při dalším podání je doporučována nižší rychlost infuze.

Alergické reakce (viz Upozornění)
Anafylaktické reakce spojené se zimnicí, horečkou, tachykardií, bronchospasmem, dyspnoí a 
hypotensí byly popsány u 0,7-2 % pacientů. Tyto komplikace obvykle rychle ustupují po přerušení 
infuze a po podání presorických látek, kortikosteroidů, antihistaminik nebo volumoexpandérů. Byla 
popsána jedna fatální ana-fylaktická reakce s bronchospasmem. Rovněž byla pozorována hypertense a 
zčervenání kůže.
Krevní tlak se obvykle normalizuje během několika hodin po přerušení infuze.

Kožní
Až u 66 % pacientů byla pozorována reversibilní alopecie, která může progredovat až do úplné ztráty 
vlasů.

Dentální
Myelosupresivní účinky mohou vyvolat zvýšenou incidenci mikrobiálních infekcí, opožděné hojení
a krvácení z dásní. Vzácně může dojít k těžké stomatitidě.

Jiné
Vzácně byly popsány chuťové abnormality, vyrážka, horečka, abnormální pigmentace, pruritus, 
bolesti břicha, zácpa, dysfagie a přechodná korová slepota. Exacerbace radiační dermatitidy byla 
popsána v jednom případě.
U pacientů léčených vysokými dávkami etoposidu je uváděna hepatotoxicita a metabolická acidosa.

Dávkování
Refrakterní tumory varlat
Etoposid se podává v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky v dávce 50-100 mg/m2  denně po dobu 
pěti dní. Při podávání 1., 3. a 5. den je obvyklá dávka 100 mg/m2.

Malobuněčný karcinom plic
Etoposid se podává v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky v dávce 35 mg/m2  denně po dobu čtyř 
dní nebo 50 mg/m2  denně při pětidenním podávání. Chemoterapeutické kúry se opakují v 
3-4týdenních intervalech po úpravě toxických projevů.

Způsob podávání
Etoposid se podává pouze v pomalé intravenózní infuzi (obvykle během 30-60 minut). Při podávání v 
kombinaci s dalšími myelotoxickými látkami nebo s radioterapií musí být dávka přizpůsobena.
Etoposid se ředí 0,9% chloridem sodným nebo 5% glukosou na konečnou koncentraci roztoku 
0,2 mg/ml nebo 0,4 mg/ml. Infuze etoposidu se nemá míchat s jinými farmaky. Roztok obsahující 
sraženiny je třeba znehodnotit.
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Upozornění
Většina nežádoucích účinků je při včasném zachycení reversibilní. Objeví-li se náhlá reakce, je nutné 
upravit dávkování nebo léčbu přerušit a zaměřit se na léčbu komplikací. Další kúru lze podat jen s 
nejvyšší opatrností. Před zahájením léčby a v průběhu léčby etoposidem je nutno pravidelně 
kontrolovat krevní obraz. Obdobně je nutné monitorovat i renální a jaterní funkce.

Předávkování 
Projevy
Hematologické.

Léčba
Antidotum etoposidu neexistuje. Léčba předávkování je symptomatická.

Uchovávání:
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem.
Chemická a fyzikální stabilita po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml do infuzních roztoků 5% glukosy 
nebo 0,9% chloridu sodného byla prokázána na dobu 120 hodin při teplotě 15-25 °C a po  naředění na 
koncentraci 0,4 mg/ml do obou infuzních roztoků na dobu 24 hodin při teplotě 15-25 °C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po naředění.

Manipulace
Bezpečná manipulace a používaní se musí řídit speciálními opatřeními:
1. S lékem může zacházet pouze zkušený personál. Těhotné ženy nesmí s lékem zacházet vůbec.
2. Toto může probíhat pouze ve vyhrazených prostorech, nejlépe v digestoři. Pracovní povrch musí 
být kryt absorpční podložkou na jedno použití, která je zespodu kryta plastikovou vrstvou.
3. Je třeba používat ochranné oděvy. V případě kontaktu látky s očima je nutno je vymýt velkým 
množstvím vody nebo fysiologického roztoku.
4. Doporučuje se používat injekční stříkačky a infuzní sety s luerovým uzávěrem.
5. Všechen odpad a nepoužitý materiál, který přišel do kontaktu s látkou, musí být umístěn do 
polyethylenového sáčku s dvojitým uzávěrem a spálen. Tekutý odpad se musí spláchnout velkým 
množstvím vody.

Varování
Etoposid by měl být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s podáváním cytostatik.
Útlum kostní dřeně s následnými infekčními nebo krvácivými komplikacemi je nejčastějším toxickým 
projevem této látky a limituje výši dávky etoposidu. Před zahájením terapie a před každou další kúrou 
je nutné stanovit počet trombocytů, hemoglobin a diferenciální rozpočet bílých krvinek. Počet 
trombocytů méně než 50.109/l, nebo absolutní počet neutrofilů méně než 0,5.109/l, je indikací k 
přerušení léčby až do doby úpravy těchto parametrů. Je třeba počítat s rizikem anafylaktické reakce. 
Její léčba je pouze symptomatická. Je nutné okamžitě ukončit infuzi a podat presorické látky, 
kortikosteroidy, antihistaminika nebo volumoexpandéry.

Balení
Etoposide-Teva: lahvičky obsahující 5 ml, 10 ml.

Datum poslední revize : 10.11.2010
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