Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls184481/2011
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Alozex 1 mg potahované tablety
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1mg.
Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 65 mg monohydrátu laktózy
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.
Bílé, kulaté potahované tablety o průměru 6,6 mm.
4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen po menopauze. Účinnost Alozex nebyla prokázána u
pacientek s negativními estrogenovými receptory, pokud u nich nedošlo k předchozí pozitivní klinické
reakci na tamoxifen.
4.2

Dávkování a způsob podání

Pro dospělé a starší pacientky 1 potahovaná tableta podaná per os jednou denně.
Neexistuje žádná relevantní indikace pro použití Alozex u dětí.
V případě mírného až středně těžkého postižení renální funkce není nutné žádné upravení dávky.
V případě mírného postižení funkce jater není nutné žádné upravení dávky.

V případě časného stádia karcinomu prsu se doporučuje trvání léčby 5 let.
4.3

Kontraindikace

Užití Alozex je kontraindikováno:
- v případě přecitlivělosti na anastrozol nebo jinou pomocnou látku léčivého přípravku,
- v premenopauzálním období,
- použití během těhotenství a kojení,
- v případě těžkého postižení ledvin (pokud je clearance kreatininu pod 20 ml/min),
- v případě středně těžkých nebo těžkých chorob jater,
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- u pacientů léčených souběžně léčivými přípravky obsahujícími estrogen (viz bod 4.5),
- u pacientů léčených současně tamoxifenem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Začátek menopauzy musí být potvrzen biochemicky, pokud hormonální stav pacienta není možné určit
klinickými metodami.
Nejsou k dispozici údaje podporující bezpečné použití Alozex u pacientů se středním nebo těžkým
postižením jater nebo pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 20 ml/min).
Použití léků na snižování hladiny estrogenu včetně Alozex může snižovat denzitu kostního minerálu a
jako možný následek může být doprovázeno zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.
U pacientů s osteoporózou nebo s rizikem této choroby jsou nutné kontroly kostní denzity na začátku
léčby a poté v pravidelných intervalech. Pokud je to považováno za nezbytné, je doporučena
preventivní a adjuvantní léčba s důkladným monitorováním.
Nejsou k dispozici žádné údaje o jeho současném podávání s LHRH analogy, proto je tato kombinace
omezena na použití pouze v klinických studiích.
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými hereditárními problémy, jako
jsou intolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózová malabsorbce, by
neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce mezi anastrozolem a jinými léčivými
přípravky.
Tamoxifen anebo jiná léčiva obsahující estrogeny by se neměly podávat současně s Alozexem, protože
by mohly snížit farmakologický a terapeutický účinek anastrozolu.

4.6 Těhotenství a kojení
Těhotenství
Nejsou k dispozici informace o použití anastrozolu u těhotných žen. Studie na zvířatech ukázaly
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Alozex je
kontraindikován v těhotenství.
Kojení
Není známo, zda je anastrozol vylučován do lidského mléka. Alozex je kontraindikován během kojení.
4.7
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Není pravděpodobné, že by Alozex narušoval schopnost pacienta rychle reagovat. Nicméně, pokud se
při jeho užití vyvinou astenie nebo somnolence, pacienti nesmí řídit vozidla nebo provádět
nebezpečnou práci, dokud tyto příznaky přetrvávají.
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4.8

Nežádoucí účinky

Velmi časté (1/10)

Návaly horka, zejména mírného až středního
charakteru.

Cévní poruchy

Celkové a jinde nezařazené

Astenie, zejména mírná nebo střední.

Bolesti nebo ztuhlost kloubů, zejména mírného až
Poruchy pohybového systému a středního charakteru.
pojivové tkáně
Poruchy reprodukčního systému Suchost pochvy, zejména mírného až středního
a choroby prsů
charakteru.
Časté
(1/100 až <1/10)

Poruchy kůže a podkoží

Řídnutí vlasů, zejména mírného až středního
charakteru.
Vyrážka, zejména
charakteru.

mírného

až

středního

Nauzea, zejména mírného až středního charakteru.
Gastrointestinální poruchy

Průjem, zejména mírného až středního charakteru.

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, zejména mírného až středního
charakteru.

Poruchy reprodukčního systému Vaginální krvácení, zejména mírného až středního
a
charakteru.
choroby prsů
Poruchy metabolismuu a výživy

Hypercholesterolemie,
středního charakteru.

Méně časté
(1/1000 až <1/100)

Gastrointestinální poruchy

Poruchy nervového systému

Velmi
(<1/10 000)

Anorexie, zejména mírného charakteru.

vzácné

Zvracení, zejména
charakteru.

zejména

mírného

mírného

až

až

středního

Somnolence, zejména mírného nebo středního
charakteru.
Erythema
syndrom

multiforme,

Stevens-Johnsonův

Poruchy kůže a podkoží
Alergické reakce včetně angioedému, urtikarie a
anafylaxe.
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Vzhledem k farmakologickým účinkům anastrozolu se mohou objevit návaly horka, suchost vagíny a
řídnutí vlasů. V průběhu použití Alozex se mohou objevit gastrointestinální potíže (anorexie, nauzea,
zvracení a průjem), astenie, bolest a ztuhlost kloubů, somnolence, bolesti hlavy a vyrážka mírné
intenzity, včetně vzácných forem mukodermálních poruch, jako je erythema multiforme a StevensJohnsonův syndrom.
Vaginální krvácení bylo vzácně hlášeno, zejména u pacientů s pokročilým karcinomem prsu během
prvních několika týdnů po změně z existující hormonální terapie na léčbu anastrozolem. Pokud
přetrvává krvácení, je nezbytné další hodnocení pacienta.
4.9

Předávkování

Existuje omezená klinická zkušenost z předávkování anastrozolem.
Ve studiích na zvířatech prokázal anastrozol nízkou akutní toxicitu.
Klinické studie byly provedeny s různými dávkami anastrozolu, do 60 mg v jedné dávce podané
zdravým dobrovolníkům mužům a do 10 mg denně podaným postmenopauzálním ženám s pokročilým
karcinomem prsu. Tyto dávky byly dobře tolerovány. Jednotlivá dávka anastrozolu, která vede k život
ohrožujícím příznakům, nebyla stanovena.
Neexistuje specifické antidotum pro předávkování a léčba musí být symptomatická.
V léčbě předávkování je třeba zvážit možnost spolu působení více léků. Pokud je pacient při vědomí,
doporučuje se vyvolat zvracení.
Dialýza může pomoci pro eliminaci léku, který byl již vstřebán, protože anastrozol je málo vázán na
proteiny.
Doporučuje se všeobecná podpůrná léčba včetně častého monitorování vitálních funkcí a důkladného
sledování pacienta.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: enzymové inhibitory, kód ATC: L02BG03
Anastrozol je účinný a vysoce selektivní nesteroidní inhibitor aromatázy. U žen po menopauze je
estradiol produkován primárně konverzí androstenedionu na estron prostřednictvím aromatázového
enzymového komplexu přítomného v periferních tkáních. Estron je následně konvertován na
estradiol.
Bylo prokázáno, že snížení plazmatických hladin cirkulujícího estradiolu má příznivý účinek u žen
s karcinomem prsu. U žen po menopauze suprimoval anastrozol při denních dávkách 1 mg hladiny
estradiolu o více než 80%.
Anastrozol nemá žádnou progestogenní, androgenní nebo estrogenní aktivitu.
Pravidelné denní dávky anastrozolu do 10 mg neměly žádný vliv na sekreci kortizolu nebo
aldosteronu, měřených před a po standardním zátěžovém testu s ACTH. Suplementace kortikoidů není
proto během jeho podávání potřebná.
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Celkový přínos na přežití u tamoxifenu byl nadále udržován léčbou anastrozolem. Další analýza času
do úmrtí po recidivě ukázala numerický trend ve prospěch anastrozolu ve srovnání s tamoxifenem.
Celkově byl anastrozol dobře tolerován. Následující vedlejší účinky byly hlášeny bez ohledu na
příčinnou souvislost: U pacientů, kteří dostávali anastrozol, došlo ke snížení výskytu návalů horka,
vaginálního krvácení, výtoku z vaginy, endometriálního karcinomu, žilních tromboembolických a
cerebrovaskulárních příhod ve srovnání s pacienty na tamoxifenu. Nicméně pacienti léčení
anastrozolem měli vyšší incidenci kloubních potíží (včetně artritidy, artrózy a artralgie) a zlomenin.
Během 68měsíčního následného sledování byla u anastrozolu pozorovaná incidence zlomenin u 22 na
1000 pacientů za rok a u 15 na 1000 pacientů za rok u skupiny s tamoxifenem. Frekvence výskytu
zlomenin ve skupině pacientek léčených anastrozolem bylo podobné výskytu zlomenin udávaném pro
věkově srovnatelnou postmenopauzální populaci.
Kombinace anastrozolu a tamoxifenu neukázala žádný terapeutický přínos ve srovnání s tamoxifenem
samotným jak v celé populaci, tak i u pacientů s pozitivními hormonálními receptory. Kombinovaná
léčba studie byla přerušena.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika anastrozolu je nezávislá na věku u postmenopauzálních žen. Farmakokinetika u dětí
nebyla studována.
Absorpce
Absorpce anastrozolu, léčivé látky v Alozex, je rychlá. Maximální plazmatické koncentrace objevujíce
dosaženo během dvou hodin od podání, pokud je lék podáván nalačno. Potrava způsobuje mírné
snížení rychlosti, ale nikoliv rozsahu absorpce. Neočekává se, že by malá změna rychlosti absorpce
vedla ke klinicky významnému účinku na ustálený stav plazmatické koncentrace při dávkování 1
tableta Alozex jednou denně. Po 7 dnech podávání byly dosažené plazmatické koncentrace
anastrozolu 90 – 95% koncentrace v ustáleném stavu. Není důkaz o časové a dávkové závislosti
farmakokinetických parametrů anastrozolu.
Distribuce
Anastrozol je z 40 % vázán na proteiny plazmy.
Metabolismus
Anastrozol je u postmenopauzálních žen výrazně metabolizován, méně než 10% dávky se vyloučí
v nezměněné podobě močí během 72 hodin od podání dávky. Metabolismus anastrozolu probíhá
cestou N-dealkylace, hydroxylace a glukuronidace. Metabolity jsou vylučovány primárně močí.
Triazol, hlavní metabolit anastrozolu v plazmě, neinhibuje aromatázu.
Vylučování
Anastrozol je vylučován pomalu s plazmatickým poločasem eliminace 40 – 50 hodin.
U dobrovolníků se stabilní jaterní cirhózou nebo poruchou ledvin zůstala orální clearance anastrozolu
v rozmezí pozorovaném u zdravých dobrovolníků.
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5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na zvířatech byla toxicita související s farmakodynamickým účinkem zaznamenaná pouze
při vysokých dávkách.
Nežádoucí účinky byly pozorovány v reprodukčních studiích (snížený počet živých těhotenství a
reverzibilní infertility). Tyto účinky souvisí s farmakologickým účinkem látky. Bezpečnostní rezerva
je dostačující ve srovnání s terapeutickou dávkou u člověka.
Žádné teratogenní účinky nebyly pozorovány u potkanů ani králíků.
Genetické toxikologické studie provedené s anastrozolem ukázaly, že není mutagenní ani klastogenní.
Ve studii karcinogenity na potkanech se zvyšuje incidence jaterních nádorů a děložních stromálních
polypů u samic a byly pozorovány adenomy štítné žlázy u samců při dávkách, které představují 100
násobně vyšší expozici, než se používá u lidí. Tyto změny nejsou považovány za klinicky relevantní.
Dvouletá studie onkogenicity u myší vedla v indukci benigních nádorů vaječníků a změnám ve
výskytu lymforetikulárních nádorů (méně histiocytárních sarkomů u samic a více úhynů, jako
důsledek lymfomů). Tyto změny jsou považovány za druhově specifické projevy inhibice aromatázy u
myší a nejsou klinicky relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
Monohydrát laktózy
Kukuřičný škrob
Povidon K30
Mikrokrystalická celulóza
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát (E572)
Mastek
Potahová vrstva tablety:
Hypromelóza (E464)
Makrogol 400
Oxid titaničitý (E171)
Mastek
6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.
6.3

Doba použitelnosti

3 roky
6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
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6.5 Druh obalu a velikost balení
PVC/Al blistry.
Velikost balení: 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 potahovaných tablet.
Ne všechny velikosti balení musí být dostupné na trhu.
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci a další manipulaci

Žádné zvláštní požadavky.
7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika
8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/440/08-C
9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.9.2008
10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.10.2011
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