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Souhrn

Společnost Roche by Vás ráda informovala o nových důležitých bezpečnostních poznatcích ve vztahu k přípravku AVASTIN® (bevacizumab).Tyto poznatky se týkají tracheo-ezofageálních (TE) píštělí, jež se vyskytly ve studii kombinující současně chemoterapii a ozařování s přípravkem AVASTIN u pacientů s ohraničenou nemocí (tzv. limited disease) u malobuněčného karcinomu plic (SCLC – Small Cell Lung Cancer). AVASTIN není indikován pro použití u SCLC ani pro použití v kombinaci  ozařováním a souběžnou chemoterapií.

U pacientů s tracheo-ezofageální píštělí či jakoukoli jinou píštělí stupně 4. doporučujeme podání Avastinu ukončit. O pokračování léčby Avastinem u pacientů s jinými typy píštělí jsou k dispozici omezené informace. V případě vzniku vnitřní píštěle mimo zažívací ústrojí by se mělo zvážit přerušení léčby Avastinem  .
 
Sdělení těchto poznatků osobám předepisujícím Avastin, onkologům a dalším specialistům, kteří se podílejí na léčbě zhoubných nádorů (např. gastroenterologům, gynekologům, pneumologům, radioterapeutům) bylo schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Evropskou lékovou agenturou a společností Roche.

Další informace týkající se bezpečnosti

Výše zmíněná studie je multicentrická, jednoramenná, zkoušejícími-lékaři sponzorovaná studie fáze II vedená pacientů s ohraničenou nemocí (tzv. limited disease)  u SCLC léčených 4 cykly současně podávaného irinotekanu, karboplatiny, radioterapie a Avastinu, následovanými udržovací léčbou Avastinem po dobu do 6 měsíců. U prvních 29 zařazených pacientů byly zaznamenány dva případy závažných nežádoucíh příhod tracheo-esofageální píštěle (jeden smrtelný). Také byl zaznamenán třetí fatální případ (krvácení do horní části dýchacích cest a zažívacího ústrojí z neznámé příčiny), kde vzniklo podezření  na TE píštěl, ale nebylo potvrzeno.  Ke všem třem událostem došlo v průběhu udržovací léčby Avastinem (během pokračující léčby monoterapií bevacizumabem) u pacientů s perzistujícím  zánětem jícnu (≥4 týdny). 
Revize všech dostupných údajů z klinického testování Avastinu a spontánních hlášení nežádoucích účinků odhalila, že případy TE píštěle v souvislosti s Avastinem byly zaznamenány u pacientů s malobuněčnými plicními karcinomy, nemalobuněčnými plicními karcinomy a karcinomy jícnu. U pacientů s malobuněčnými plicními karcinomy zůstává neobjasněno, zda byl soubor případů ovlivněn současným použitím radioterapie. Výsledky současných analýz rovněž napovídají, že existuje nanejvýš velmi vzácné riziko vzniku TE píštěle u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem., Z důvodu velikosti databáze však nelze vyloučit, že TE píštěl je vzácným nežádoucím účinkem Avastinu v dalších indikacích.  . 
Publikovaná literatura uvádí o četnosti výskytu TE píštělí u pacientů s ohraničeným onemocněním  SCLC pouze omezené údaje, odhaduje se však výskyt  <1%. Četnost výskytu TE píštěle dosud zjištěná v této studii  míru přesahuje. Z důvodu malého počtu léčených pacientů s limitujícím stadiem SCLC a nerandomizovaného charakteru této studie není možné rozeznat toxicitu zjištěnou v této studii od ostatních rizikových faktorů souvisejících s vývojem TE píštěle - jako je např. citlivost nitrohrudních orgánů na samotnou chemoterapii a radioterapii. Další nábor pacientů do této studie byl ukončen 12. března 2007.

Píštěle zažívacího ústrojí a další píštěle
Klinické studie a poregistrační zkušenost s Avastinem ukazují, že častý výskyt (≥ 1% až < 10%) píštělí zažívacího ústrojí byl zaznamenán u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, ale byl v nižší frekvenci zaznamenán i u pacientů s jinými typy zhoubných nádorů (např. s karcinomem prsu, plic a dalšími). Vzácně (≥ 0,1% až < 1%) byl u různých indikací zaznamenán výskyt jiných druhů píštěle (např. píštěle bronchopleurální, urogenitální a biliární). Přestože je známo, že i ostatní rizikové faktory (např. diagnóza zhoubného nádoru, jeho progrese, léčba) souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku píštělí, vliv Avastinu na zvýšení tohoto rizika nelze vyloučit. 
Případy byly v průběhu léčby zaznamenány v různých obdobích v intervalu od jednoho týdne do více než 1 roku od zahájení podávání přípravku AVASTIN. Nejvíce případů se objevilo v prvních 6 měsících léčby.
Na základě současné  analýzy údajů lze konstatovat, že zjištěné píštěle zažívacího traktu se netýkaly pouze gastrointestinálních indikací a že jiné typy píštělí byly zaznamenány i v jiných indikacích. 
Doporučujeme tedy rovněž ukončit podávání AVASTINU u pacientů s jakoukoli píštělí stupně 4. O pokračování léčby Avastinem u pacientů s jinými typy píštělí jsou k dispozici omezené informace. V případě vzniku vnitřní píštěle mimo zažívací ústrojí by se by se mělo ukončení léčby Avastinem zvážit.  

Firma Roche bude průběžně aktualizovat Souhrn informací o přípravku AVASTIN (SPC) tak, aby obsahoval podrobnější údaje týkající se výskytu všech případů píštělí u pacientů léčených AVASTINEM. 


AVASTIN je v současné době schválen jako terapie první volby u pacientů s diagnozou metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s 5-fluorouracilem/ kyselinou folinovou nebo nitrožilně podávaným  5-fluorouracilem/kyselinou folinovou /irinotekanem, a jako léčba první linie u pacientek s metastazujícím karcinomem prsu v kombinaci s paklitaxelem.  

Pro vaši informaci přikládáme aktuální Souhrn informací o přípravku AVASTIN.  

Hášení podezření na nežádoucí účinky

Prosíme, aby všichni zdravotničtí pracovníci hlásili podezření na závažné nežádoucí účinky, které mohou mít souvislost s užíváním přípravku Avastin, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na formuláři CIOMS (ke stažení na www.sukl.cz), který je možné zasílat jak poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, tak elektronicky na adresu farmakovigilance@sukl.cz, nebo faxem na 272 185 816. Je také možné využít elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků, který je dostupný na webové stránce SÚKL. Nežádoucí účinky přípravku Avastin můžete hlásit také firmě Roche na tel. č.+420 602298181. 

Pro další informace či případné dotazy týkající se TE (a jiných) píštělí v souvislosti s používáním Avastinu se, prosím, spojte s některým z následujících zástupců Roche s.r.o.:
MUDr. Michaela Bahníková, Medical Manager, tel. č. +450 220382186
MUDr. František Nový, Medical Manager, tel. č. +450 220382163
MUDr. Erika Goetzová, Pharmacovigilance Manager, tel. č. +450 220382152

S pozdravem



MUDr. Michaela Bahníková	MUDr. František Nový	MUDr. Erika Goetzová

















Příloha: Aktualizovaná informace o přípravku


Na základě výše uvedených informací a závěrů z přehledu jsou navrženy následující doplňky SPC pro Avastin.


4.4	Zvláštní upozornění a preventivní opatření při užívání

Píštěl (viz oddíl 4.8).

Pacienti mohou při léčbě přípravkem AVASTIN podléhat zvýšenému riziku vzniku píštěle

U pacientů s TE píštělí či jakoukoli píštělí stupně 4 přerušte trvale užívání přípravku AVASTIN. O pokračování léčby Avastinem u pacientů s jinými typy píštělí jsou k dispozici omezené informace.  V případě vzniku vnitřní píštěle mimo zažívací ústrojí by se by se mělo přerušení léčby Avastinem zvážit.  

4.8	Nežádoucí účinky

Píštěle  (viz oddíl 4.4).

Užívání AVASTINU je spojeno se závažnými případy vzniku píštělí včetně případů s následkem úmrtí. 

Častý výskyt píštělí v zažívacím ústrojí byl zaznamenán u pacientů s metastazujícím karcinomem tračníku a konečníku a méně častý výskyt byl zaznamenán u ostatních indikací. Dále byl v klinických studiích a poregistračních hlášeních u pacientů užívajících AVASTIN zaznamenán méně častý výskyt píštělí v jiných oblastech než je zažívací ústrojí (např. oblast tracheoezofageální, bronchopleurální, urogenitální, biliární). 

Případy byly v průběhu léčby zaznamenány v různých obdobích v intervalu od jednoho týdne do více než 1 roku od zahájení podávání přípravku AVASTIN. Nejvíce případů se objevilo v prvních 6 měsících léčby.


