ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy bdzie dodatkowo monitorowany. Umoliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczestwie. Osoby nale ce do fachowego personelu
medycznego powinny zgłasza wszelkie podejrzewane działania niepodane. Aby dowiedzie si , jak
zgłasza działania niepo dane - patrz punkt 4.8.
1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Atriance 5 mg/ml roztwór do infuzji
2.

SKŁAD JAKO CIOWY I ILOCIOWY

Kady ml roztworu zawiera 5 mg nelarabiny.
Kada fiolka zawiera 250 mg nelarabiny.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Kady ml roztworu zawiera 1,725 mg (75 mikromoli) sodu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.
Przezroczysty, bezbarwny roztwór.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostr białaczk limfoblastyczn T-komórkow (TALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji na leczenie lub
wystpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii.
Ze wzgldu na niewielk populacj pacjentów z tymi schorzeniami informacje dotyczce stosowania
w tych wskazaniach oparte s na ograniczonych danych.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Nelarabina musi by podawana pod nadzorem lekarza dowiadczonego w stosowaniu leków
cytotoksycznych.
Dawkowanie
Naley systematycznie bada pełn! morfologi" krwi, w tym liczb# płytek (patrz punkty 4.4 i 4.8).
Doro$li i młodzie% (w wieku 16 lat i powy&ej)
Zalecana dawka nelarabiny u dorosłych i młodzie'y w wieku 16 lat i powy(ej wynosi 1500 mg/m2,
podawana do)ylnie w ci*gu dwóch godzin, w dniu 1., 3. i 5., i powtarzana co 21 dni.
Dzieci i młodzie+ (w wieku 21 lat i poni,ej)
Zalecana dawka nelarabiny u dzieci i młodzie-y (w wieku 21 lat i poni.ej) wynosi 650 mg/m2,
podawana do/ylnie w ci0gu jednej godziny, przez 5 kolejnych dni, powtarzana co 21 dni.

W badaniach klinicznych u pacjentów w wieku od 16 do 21 lat stosowano zarówno dawk1 650 mg/m2
jak i dawk2 1500 mg/m2. Skuteczno34 i bezpiecze5stwo stosowania obu schematów były podobne. W
przypadku leczenia pacjentów z tej grupy wiekowej lekarz prowadz6cy powinien rozwa7y8, który
schemat jest odpowiedni.
Dost9pne s: ograniczone dane z zakresu farmakologii klinicznej dotycz;ce pacjentów w wieku poni<ej
4 lat (patrz punkt 5.2).
Modyfikacja dawki
Stosowanie nelarabiny musi by= przerwane w przypadku wyst>pienia pierwszych objawów zaburze?
neurologicznych 2. stopnia lub wi@kszego wg. klasyfikacji National Cancer Institute Common
Terminology Criteria Adverse Event (NCI CTCAE). W przypadku wystApienia innych działaB
toksycznych, w tym toksycznoCci hematologicznej, opcjonalnie moDna opóEniF zastosowanie
kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
Liczba pacjentów w wieku 65 lat lub starszych leczonych nelarabinG była niewystarczajHca, aby
okreIliJ, czy u tych pacjentów reakcja na leczenie jest inna niK u młodszych pacjentów (patrz
punkty 4.4 i 5.2).
Zaburzenia czynnoLci nerek
Nie przeprowadzono badaM dotyczNcych stosowania nelarabiny u osób z zaburzeniami czynnoOci
nerek. Nelarabina i 9-P-D-arabinofuranosylguanina (ara-G) sQ czRSciowo wydalane przez nerki (patrz
punkt 5.2). Brak wystarczajTcych danych do sformułowania zaleceU dotyczVcych dostosowania dawki
u pacjentów z nerkowym klirensem kreatyniny Clcr poniWej 50 ml/min. Pacjentów z zaburzeniami
czynnoXci nerek leczonych nelarabinY naleZy starannie obserwowa[, czy nie wyst\puj] u nich objawy
toksyczno^ci.
Zaburzenia czynno_ci w`troby
Nie przeprowadzono badaa dotyczbcych stosowania nelarabiny u pacjentów z zaburzeniami czynnocci
wdtroby. Naleey zachowaf ostrognohi podczas leczenia tych pacjentów.
Sposób podawania
Nelarabina przeznaczona jest wyłjcznie do stosowania dokylnego i nie molna jej rozciemczan przed
podaniem. Odpowiednio dawkp nelarabiny naleqy wprowadzir do worków infuzyjnych z polichlorku
winylu (PVC) lub z kopolimeru etylen/octan winylu (EVA) albo do szklanych pojemników i nastspnie
podat w postaci wlewu douylnego trwajvcego dwie godziny u dorosłych lub jednw godzinx u dzieci i
młodzieyy.
4.3

Przeciwwskazania

Nadwrazliwo{| na substancj} czynn~ lub na którkolwiek substancj pomocnicz wymienion w
punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeenia i rodki ostro noci dotyczce stosowania

NEUROLOGICZNE ZDARZENIA NIEPODANE
Podczas stosowania nelarabiny zgłaszano cikie zaburzenia neurologiczne. Zdarzenia te obejmowały
zaburzenia stanu psychicznego, w tym nasilon senno, spltanie i piczk, zaburzenia ze strony
orodkowego układu nerwowego, w tym drgawki, ataksj i stany padaczkowe oraz neuropati
obwodow, w tym niedoczulic, o rónym nasileniu - od drtwienia i parestezji do osłabienia
motorycznego i poraenia. Zgłaszano równie przypadki zwizane z demielinizacj oraz wstpujce
neuropatie obwodowe o przebiegu podobnym do zespołu Guillain-Barré. (patrz punkt 4.8).
Neurotoksyczno ¡ jest toksyczno¢ci£ ograniczaj¤c¥ mo¦liw§ do zastosowania dawk¨ nelarabiny.
Zaburzenia te nie zawsze ust©powały całkowicie po odstawieniu nelarabiny. Dlatego zdecydowanie
zaleca siª «cisł¬ obserwacj pacjenta, czy nie wyst®puj¯ zaburzenia neurologiczne, a stosowanie
nelarabiny musi by° przerwane w przypadku wyst±pienia pierwszych objawów zaburze²
neurologicznych 2. stopnia lub wi³kszego wg. klasyfikacji NCI CTCAE.
U pacjentów leczonych uprzednio lub aktualnie chemioterapi´ dokanałowµ, albo leczonych uprzednio
napromienianiem czaszki i kr¶gosłupa, ryzyko neurologicznych zdarze· niepo¸¹danych jest
zwiºkszone (patrz punkt 4.2 - Modyfikacja dawki) i dlatego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie
chemioterapii dokanałowej i (lub) napromieniania czaszki i kr»gosłupa.
Immunizacja z u¼yciem szczepionki zawieraj½cej ¾ywe drobnoustroje potencjalnie mo¿e spowodowaÀ
zakaÁenie u osoby z upoÂledzonÃ odpornoÄciÅ. Dlatego nie jest zalecane stosowanie immunizacji z
uÆyciem szczepionek zawierajÇcych Èywe drobnoustroje.
Z leczeniem nelarabinÉ zwiÊzane były leukopenia, małopłytkowoËÌ, niedokrwistoÍÎ i neutropenia (w
tym neutropenia z gorÏczkÐ). NaleÑy regularnie kontrolowaÒ pełnÓ morfologiÔ krwi, w tym liczbÕ
płytek (patrz punkty 4.2 i 4.8).
U pacjentów otrzymujÖcych nelarabin× zaleca siØ stosowanie doÙylnego nawadniania, zgodnie ze
standardowymi procedurami stosowanymi w celu opanowania hiperurykemii u pacjentów z ryzykiem
wystÚpienia zespołu rozpadu guza. U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii naleÛy rozwaÜyÝ
zastosowanie allopurynolu.
Pacjenci w podeszłym wieku
Liczba pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, leczonych nelarabinÞ w trakcie badaß klinicznych,
była niewystarczajàca, aby okreáliâ czy u tych pacjentów reakcja na leczenie jest inna niã u młodszych
pacjentów. Analiza danych wykazała, äe czåstoæç neurologicznych zdarzeè niepoéêdanych zwiëksza
siì wraz z wiekiem pacjentów, zwłaszcza u osób w wieku 65 lat i powyíej.
Rakotwórczoîï i mutagennoðñ
Nie przeprowadzono badaò rakotwórczoóci nelarabiny. Jednakôe wiadomo, õe nelarabina ma działanie
genotoksyczne w stosunku do komórek ssaków (patrz punkt 5.3).
Ostrzeöenie dotycz÷ce zawartoøci sodu
Ten produkt leczniczy zawiera 1,725 mg/ml (75 mikromoli/ml) sodu. Naleùy o tym pamiútaû w
przypadku pacjentów stosujücych dietý z kontrolþ podaÿy sodu.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

In vitro nelarabina i ara-G nie hamowały w istotnym stopniu aktywnoci głównych izoenzymów
wtrobowego cytochromu P450 (CYP): CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6 lub CYP3A4.
Nie zaleca si skojarzonego stosowania nelarabiny i inhibitorów deaminazy adenozyny, takich jak

pentostatyna. Skojarzone stosowanie tych leków moe zmniejszy skuteczno
zmieni profil działa niepo danych ka dej z tych substancji czynnych.
4.6



nelarabiny i(lub)

Wpływ na płodno , ci i laktacj

Antykoncepcja u mczyzn i kobiet
Zarówno mczyni jak i kobiety aktywne seksualnie powinni stosowa skuteczn antykoncepcj w
trakcie leczenia nelarabin i przynajmniej przez trzy miesice od zakoczenia terapii.
Cia
Brak lub istniej ograniczone dane dotycz ce stosowania nelarabiny u kobiet w ci!"y.
Badania na zwierz#tach wykazały toksyczny wpływ na rozmna$anie (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla
człowieka nie jest znane, jednak%e stosowanie produktu w okresie ci&'y mo(e prowadzi) do
wyst*pienia nieprawidłowo+ci i wad rozwojowych u płodu.
Nelarabiny nie wolno stosowa, w okresie ci-.y, je/li nie jest to bezwzgl0dnie konieczne. Je1eli
pacjentka zajdzie w ci234 w czasie leczenia nelarabin5, nale6y poinformowa7 j8 o ryzyku dla płodu.
Karmienie piersi9
Nie wiadomo, czy nelarabina lub jej metabolity przenikaj: do mleka u ludzi. Nie mo;na wykluczy<
ryzyka dla noworodka/niemowl=cia. Nale>y przerwa? karmienie piersi@ podczas stosowania leku
Atriance.
PłodnoAB
Wpływ nelarabiny na płodnoCD u ludzi nie jest znany. Z uwagi na działanie farmakologiczne leku
moEliwe jest wystFpienie niepoGHdanego wpływu na płodnoIJ. NaleKy omówiL z pacjentami
zagadnienie planowania rodziny.
4.7

Wpływ na zdolnoMN prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Atriance ma duOy wpływ na zdolnoPQ prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
U pacjentów leczonych nelarabinR istnieje ryzyko wystSpienia sennoTci w trakcie leczenia i przez
kilka dni po leczeniu. NaleUy ostrzec pacjentów o moVliwoWci niekorzystnego wpływu sennoXci na
zdolnoYZ wykonywania czynno[ci zło\onych, takich jak prowadzenie pojazdów.
4.8

Działania niepo]^dane

Podsumowanie profilu bezpiecze_stwa
Profil bezpiecze`stwa w kluczowych badaniach klinicznych podczas stosowania zalecanych dawek
nelarabiny u dorosłych (1500 mg/m2) i u dzieci (650 mg/m2) okrealono na postawie danych
uzyskanych odpowiednio od 103 dorosłych pacjentów i 84 pacjentów z grupy dzieci i młodzieby.
Najczcdciej wystepujfce zdarzenia niepoghdane to: zmiczenie; zaburzenia jołkdka i jelit; zaburzenia
hematologiczne, zaburzenia układu oddechowego; zaburzenia układu nerwowego (sennolm,
obwodowe zaburzenia neurologiczne [czuciowe i ruchowe], zawroty głowy, niedoczulica, parestezje,
ból głowy) i gornczka. Neurotoksycznoop jest toksycznoqcir ograniczajsct mouliwv do zastosowania
dawkw nelarabiny (patrz punkt 4.4).
Tabelaryczne zestawienie działax niepoyzdanych
Cz{sto|} wyst~powania okrelono w nastpujcy sposób: bardzo czsto ( 1/10), czsto ( 1/100 do

< 1/10), niezbyt czsto ( 1/1 000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko
(< 1/10 000) i nieznana (nie moe by okrelona na podstawie dostpnych danych).
Działania niepodane

Doroli (1500 mg/m2)
N=103

Zakaenia i zaraenia pasoytnicze
Zakaenie (w tym, ale nie wyłcznie, posocznica, bardzo czsto: 40 (39%)
bakteriemia, zapalenie płuc, zakaenie grzybicze)
Nowotwory łagodne, złoliwe i nieokrelone (w tym torbiele i polipy)
Zespół rozpadu guza (patrz równie dane z
czsto: 1 (1%)
programu stosowania leku w wyjtkowych
przypadkach przed dopuszczeniem do obrotu (ang.
compassionate use) i bada nie kluczowych)

Dzieci (650 mg/m2)
N=84
bardzo czsto: 13 (15%)

nie dotyczy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Neutropenia z gorczk

bardzo cz sto: 12 (12%)

cz¡sto: 1 (1%)

Neutropenia

bardzo cz¢sto: 83 (81%)

bardzo cz£sto: 79 (94%)

Leukopenia

cz¤sto: 3 (3%)

bardzo cz¥sto: 32 (38%)

Małopłytkowo¦§
Niedokrwistoª«

bardzo cz¨sto: 89 (86%) bardzo cz©sto: 74 (88%)
bardzo cz¬sto: 102 (99%) bardzo czsto: 80 (95%)

Zaburzenia metabolizmu i od®ywiania
Hipoglikemia
Hipokalcemia

nie dotyczy
cz°sto: 3 (3%)

cz¯sto: 5 (6%)
cz±sto: 7 (8%)

Hipomagnezemia

cz²sto: 4 (4%)

cz³sto: 5 (6%)

Hipokaliemia

cz´sto: 4 (4%)

bardzo czµsto: 9 (11%)

Anoreksja

cz¶sto: 9 (9%)

nie dotyczy

Zaburzenia psychiczne
Stan dezorientacji

cz·sto: 8 (8%)

cz¸sto: 2 (2%)

Zaburzenia układu nerwowego
Napady drgawkowe (w tym drgawki, napady typu cz¹sto: 1 (1%)
„grand mal”, stan padaczkowy)

czºsto: 5 (6%)

Niepami»¼

cz½sto: 3 (3%)

nie dotyczy

Senno¾¿

bardzo czÀsto: 24 (23%)

czÁsto: 6 (7%)

Obwodowe zaburzenia neurologiczne (czuciowe i bardzo czÂsto: 22 (21%)
ruchowe)

bardzo czÃsto: 10 (12%)

Niedoczulica

bardzo czÄsto: 18 (17%)

czÅsto: 5 (6%)

Parestezje

bardzo czÆsto: 15 (15%)

czÇsto: 3 (4%)

Ataksja

czÈsto: 9 (9%)

czÉsto: 2 (2%)

Zaburzenia równowagi

czÊsto: 2 (2%)

nie dotyczy

DrËenia

czÌsto: 5 (5%)

czÍsto: 3 (4%)

Zawroty głowy

bardzo czÎsto: 22 (21%)

nie dotyczy

Ból głowy

bardzo czÏsto: 15 (15%)

bardzo czÐsto: 14 (17%)

Zaburzenia smaku

czÑsto: 3 (3%)

nie dotyczy

Zaburzenia oczu
NiewyraÒne widzenie

czÓsto: 4 (4%)

nie dotyczy

Zaburzenia naczyniowe
NiedociÔnienie tÕtnicze

czÖsto: 8 (8%)

nie dotyczy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i ×ródpiersia
WysiØk opłucnowy
czÙsto: 10 (10%)
czÜsto: 5 (5%)
ÚwiszczÛcy oddech

nie dotyczy
nie dotyczy

DusznoÝÞ

bardzo czßsto: 21 (20%)

nie dotyczy

Kaszel

bardzo czàsto: 26 (25%)

nie dotyczy

Zaburzenia áołâdka i jelit
Biegunka

bardzo czãsto: 23 (22%)

czästo: 2 (2%)

Zapalenie błon åluzowych jamy ustnej

czæsto: 8 (8%)

czçsto: 1 (1%)

Wymioty

bardzo czèsto: 23 (22%)

czésto: 8 (10%)

Ból brzucha

czêsto: 9 (9%)

nie dotyczy

Zaparcia

bardzo czësto: 22 (21%)

czìsto: 1 (1%)

Nudnoíci

bardzo czîsto: 42 (41%)

czïsto: 2 (2%)

Zaburzenia wðtroby i dróg ñółciowych
Hiperbilirubinemia

czòsto: 3 (3%)

czósto: 8 (10%)

Zwiôkszenie aktywnoõci aminotransferaz

nie dotyczy

bardzo czösto: 10 (12%)

Zwi÷kszenie aktywnoøci aminotransferazy
asparaginowej

czùsto: 6 (6%)

nie dotyczy

Zaburzenia miúûniowo-szkieletowe i tkanki łücznej
Osłabienie siły miýþniowej
czÿsto: 8 (8%)

nie dotyczy

Ból mini

bardzo cz sto: 13 (13%)

nie dotyczy

Bóle stawów
Ból pleców

czsto: 9 (9%)
czsto: 8 (8%)

czsto: 1 (1%)
nie dotyczy

Bóle koczyn

czsto: 7 (7%)

czsto: 2 (2%)

Rabdomioliza, zwi kszona aktywno fosfokinazy rzadko: nie dotyczy
kreatynowej we krwi (patrz dane uzyskane po
wprowadzeniu leku do obrotu)

rzadko: nie dotyczy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Zwi kszenie st enia kreatyniny we krwi

czsto: 2 (2%)

czsto: 5 (6%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Obrzki

bardzo czsto: 11 (11%)

nie dotyczy

Zaburzenia chodu

czsto: 6 (6%)

nie dotyczy

Obrzki obwodowe
Gorczka

bardzo czsto: 15 (15%)
bardzo czsto: 24 (23%)

nie dotyczy
czsto: 2 (2%)

Ból

bardzo czsto: 11 (11%)

nie dotyczy

Zmczenie
Osłabienie

bardzo czsto: 51 (50%)
bardzo czsto: 18 (17%)

czsto: 1 (1%)
czsto: 5 (6%)

Opis wybranych działa niepo !danych
Zaka"enia i zara#enia paso$ytnicze
W populacji dorosłych pacjentów zgłoszono dodatkowo jeden przypadek post%puj&cej
wieloogniskowej leukoencefalopatii potwierdzonej w badaniu biopsyjnym.
U pacjentów leczonych nelarabin' zgłaszano przypadki zaka(e) oportunistycznych, czasem
zako*czonych zgonem.
Zaburzenia układu nerwowego
Zgłaszano równie+ przypadki zwi,zane z demielinizacj- i wst.puj/ce neuropatie obwodowe o
przebiegu podobnym do zespołu Guillain-Barré.
U jednego pacjenta z grupy dzieci i młodzie0y nast1pił zgon z powodu neurologicznego zdarzenia
niepo23danego w postaci stanu padaczkowego.
Dane z bada4 NCI/programu stosowania leku w wyj5tkowych przypadkach przed dopuszczeniem do
obrotu (ang. compassionate use) i bada6 klinicznych I fazy
Oprócz reakcji niepo78danych stwierdzonych w kluczowych badaniach klinicznych istniej9 równie:
dane uzyskane od 875 pacjentów uczestnicz;cych w badaniach NCI/programie stosowania leku w
wyj<tkowych przypadkach przed dopuszczeniem do obrotu (694 pacjentów) i badaniach klinicznych I
fazy (181 pacjentów). Zaobserwowano nast=puj>ce dodatkowe reakcje niepo?@dane:
Nowotwory łagodne, złoAliwe i nieokreBlone (w tym torbiele i polipy)
Zespół rozpadu guza - 7 przypadków (patrz punkty 4.2 i 4.4)
Dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu
RabdomiolizC i zwiDkszonE aktywnoFG fosfokinazy kreatynowej we krwi zidentyfikowano w trakcie

stosowania nelarabiny po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dane obejmujH zarówno
przypadki zgłoszone spontanicznie, jak i ciIJkie zdarzenia niepoKLdane z toczMcych siN badaO
klinicznych.
Zgłaszanie podejrzewanych działaP niepoQRdanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działaS
niepoTUdanych. UmoVliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyWci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby naleXYce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaZ
wszelkie podejrzewane działania niepo[\dane za po]rednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w zał^czniku V.
4.9

Przedawkowanie

Nie odnotowano _adnego przypadku przedawkowania.
W badaniach klinicznych stosowano nelarabin` w dawce do 75 mg/kg (około 2250 mg/m2) codziennie
przez 5 dni u jednego pacjenta z grupy dzieci i młodzieay, w dawce do 60 mg/kg (około 2400 mg/m2)
codziennie przez 5 dni u 5 dorosłych pacjentów i w dawce do 2900 mg/m2 u kolejnych dwóch
dorosłych pacjentów, w dniach 1., 3. i 5.
Objawy
Przedawkowanie nelarabiny mobe prawdopodobnie spowodowac cidekf neurotoksycznogh (w tym
poraienie i jpikczkl), mielosupresjm i potencjalnie mone prowadzio do zgonu. Podczas stosowania
dawki 2200 mg/m2 podawanej w dniach 1., 3. i 5. co 21 dni, u 2 pacjentów wystppiła istotna
wstqpujrca neuropatia czuciowa 3. stopnia. W badaniu MRI u 2 pacjentów stwierdzono cechy procesu
demielinizacji w obrsbie rdzenia szyjnego.
Posttpowanie
Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania nelarabiny. Naleuy zastosowav leczenie
podtrzymujwce, zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej.
5.

WŁAxCIWOyCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Włazciwo{ci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, antymetabolity, analogi puryn, kod
ATC: L01B B 07
Nelarabina jest prolekiem dla analogu deoksyguanozyny ara-G. Nelarabina jest szybko demetylowana
przez deaminaz| adenozyny (ADA) do ara-G i nast}pnie ulega wewn~trzkomórkowo fosforylacji
przez kinaz deoksyguanozynow i kinaz deoksycytydynow do swojego metabolitu 5’monofosforanu. Metabolit monofosforanowy jest nastpnie przekształcany do aktywnego 5’trójfosforanu, ara-GTP. Nagromadzenie ara-GTP w blastach białaczkowych pozwala na preferencyjne
wbudowywanie ara-GTP do kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) i prowadzi do zahamowania
syntezy DNA. To powoduje mier komórki. Inne mechanizmy mog przyczynia si do
cytotoksycznego działania nelarabiny. In vitro, limfocyty T s bardziej wraliwe ni limfocyty B na
cytotoksyczne działanie nelarabiny.
Skuteczno kliniczna i wyniki bada
Badania u dorosłych
W otwartym badaniu prowadzonym przez Cancer and Leukemia Group B i Sothwest Oncology Group
oceniano bezpieczestwo stosowania oraz skuteczno nelarabiny u 39 dorosłych pacjentów z ostr
białaczk T-komórkow (T-ALL) lub chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym (T-LBL).

Dwudziestu omiu sporód 39 dorosłych pacjentów miało wznow lub chorob oporn na
przynajmniej dwa stosowane wczeniej schematy leczenia i było w wieku od 16 do 65 lat (rednia
wieku 34 lata). Nelarabin w dawce 1500 mg/m2/dob podawano doylnie w cigu dwóch godzin, w
dniach 1., 3. i 5. 21-dniowego cyklu. U pi ciu spo¡ród 28 pacjentów (18 %) [95 %CI: 6 %-37 %]
leczonych nelarabin¢ uzyskano całkowit£ odpowied¤ (liczba blastów w szpiku ¥ 5 %, brak innych
objawów choroby i pełna odnowa hematologiczna we krwi obwodowej). Ogólna liczba pacjentów, u
których uzyskano całkowit¦ odpowied§ z lub bez odnowy hematologicznej wynosiła 6 (21 %)
[95 %CI: 8 %-41 %]. Czas do uzyskania całkowitej odpowiedzi w obu rodzajach klasyfikacji
odpowiedzi wynosił od 2,9 do 11,7 tygodni. Czas trwania odpowiedzi (w obu rodzajach klasyfikacji
odpowiedzi (n=5) wynosił od 15 do 195+ tygodni. Mediana całkowitego prze¨ycia wynosiła
20,6 tygodni [95 %CI: 10,4-36,4]. Prze©ycie jednoroczne stwierdzono u 29 % pacjentów [95 %CI:
12 %-45 %].
Badania u dzieci i młodzieªy
W otwartym, wieloo«rodkowym badaniu prowadzonym przez Children Oncology Group, nelarabin¬
podawano doylnie w ci®gu 1 godziny, przez 5 dni, 151 pacjentom w wieku ¯ 21 lat, spo°ród których
u 149 rozpoznano wznow± lub oporn² na dotychczasowe leczenie T-komórkow³ ostr´ białaczkµ
limfoblastyczn¶ (T-ALL) lub T-komórkowego chłoniaka limfoblastycznego (T-LBL). U
osiemdziesi·ciu czterech (84) pacjentów, spo¸ród których u 39 zastosowano wcze¹niej dwa lub wiºcej
schematów leczenia a u 31 zastosowano wcze»niej jeden schemat leczenia indukcyjnego, stosowano
nelarabin¼ w dawce 650 mg/m2/dob½, podawan¾ do¿ylnie w ciÀgu 1 godziny, przez 5 kolejnych dni,
powtarzajÁc leczenie co 21 dni.
Z 39 pacjentów, u których wczeÂniej zastosowano dwa lub wiÃcej schematów leczenia indukcyjnego,
u 5 (13 %) [95 % CI: 4 %-27 %] uzyskano całkowitÄ odpowiedÅ (liczba blastów w szpiku kostnym
Æ 5 %, bez innych objawów choroby i pełna odnowa hematologiczna we krwi obwodowej) a u 9
(23 %)[95 %CI:11 %-39 %] uzyskano całkowitÇ odpowiedÈ z lub bez pełnej odnowy hematologicznej.
Czas trwania odpowiedzi w obu rodzajach klasyfikacji odpowiedzi wynosił od 4,7 do 36,4 tygodni,
mediana całkowitego przeÉycia wynosiła 13,1 tygodni [95 %CI:8,7-17,4] i przeÊycie jednoroczne
wynosiło 14 % [95 %CI: 3 %-26 %].
W sumie u trzynastu (42 %) spoËród 31 pacjentów, u których wczeÌniej zastosowano jeden schemat
leczenia indukcyjnego, uzyskano całkowitÍ odpowiedÎ. U dziewiÏciu spoÐród tych 31 pacjentów nie
uzyskano odpowiedzi na zastosowane wczeÑniej leczenie indukcyjne (pacjenci z chorobÒ opornÓ na
leczenie). U czterech (44 %) spoÔród 9 pacjentów z chorobÕ opornÖ na leczenie uzyskano całkowit×
odpowiedØ po zastosowaniu nelarabiny.
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurÙ „dopuszczenia w
wyjÚtkowych okolicznoÛciach”. Oznacza to, Üe ze wzglÝdu na rzadkie wystÞpowanie choroby nie było
moßliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczàcej tego produktu leczniczego.
Europejska Agencja Leków dokona kaádego roku przeglâdu wszelkich nowych informacji i w razie
koniecznoãci nastäpi aktualizacja ChPL.
5.2

Właåciwoæci farmakokinetyczne

Nelarabina jest prolekiem dla analogu deoksyguanozyny ara-G. Nelarabina jest szybko demetylowana
przez deaminazç adenozyny (ADA) do ara-G i nastèpnie ulega wewnétrzkomórkowo fosforylacji
przez kinazê deoksyguanozynowë i kinazì deoksycytydynowí do swojego metabolitu 5’monofosforanu. Metabolit monofosforanowy jest nastîpnie przekształcany do aktywnego 5’trójfosforanu, ara-GTP. Nagromadzenie ara-GTP w blastach białaczkowych pozwala na preferencyjne
wbudowywanie ara-GTP do kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) i prowadzi do zahamowania
syntezy DNA. To powoduje ïmierð komórki. Inne mechanizmy mogñ przyczyniaò sió do
cytotoksycznego działania nelarabiny. In vitro, limfocyty T sô bardziej wraõliwe niö limfocyty B na
cytotoksyczne działanie nelarabiny.
Farmakokinetyk÷ nelarabiny i ara-G u pacjentów w wieku poniøej 18 lat i u pacjentów dorosłych z

białaczkù lub chłoniakiem opornymi na leczenie oceniano w analizie typu cross-study z uúyciem
danych z czterech badaû I fazy.
Wchłanianie
Doroüli
Maksymalne stýþenie osoczowe ara-G Cmax zazwyczaj wystÿpowało pod koniec wlewu nelarabiny i
ogólnie było wiksze ni Cmax nelarabiny, co wskazywałoby na szybk i znaczn konwersj nelarabiny
do ara-G. Po infuzji nelarabiny u dorosłych w dawce 1500 mg/m2 w cigu 2 godzin, rednie (%CV)
osoczowe wartoci Cmax i AUCinf nelarabiny wynosiły odpowiednio 13,9 µM (81 %) i 13,5 µM.h
(56 %). rednie osoczowe wartoci Cmax i AUCinf dla ara-G wynosiły odpowiednio 115 µM (16 %) i
571 µM.h (30 %).
Maksymalne st enie wewn trzkomórkowe Cmax ara-GTP wyst powało w cigu od 3 do 25 godzin w
dniu 1. rednie wartoci (%CV) wewntrzkomórkowego Cmax i AUC ara-GTP wynosiły 95,6 µM
(139 %) i 2214 µM.h (263 %) podczas stosowania tej dawki.
Dzieci i młodzie
Po infuzji nelarabiny w dawce 400 lub 650 mg/m2 w cigu 1 godziny u 6 pacjentów z grupy dzieci i
młodziey, rednie (%CV) osoczowe wartoci Cmax i AUCinf nelarabiny, skorygowane dla dawki
650 mg/m2, wynosiły odpowiednio 45,0 µM (40%) i 38,0 µM.h (39%). rednie osoczowe wartoci
Cmax i AUCinf dla ara-G wynosiły odpowiednio 60.1 µM (17%) i 212 µM.h (18%).
Dystrybucja
Nelarabina i ara-G s w istotnym stopniu rozmieszczane w całym organizmie, co stwierdzono na
podstawie analizy danych farmakokinetycznych uzyskanych z bada I fazy, w których stosowano
nelarabin w dawkach od 104 do 2900 mg/m2. rednie (%CV) wartoci VSS nelarabiny wynosiły
odpowiednio 115 l/m2 (159 %) i 89,4 l/m2 (278 %) u dorosłych oraz u dzieci i młodziey. rednie
(%CV) warto ci VSS/F ara-G wynosiły odpowiednio 44,8 l/m2 (32 %) i 32,1 l/m2 (25 %) u dorosłych
oraz u dzieci i młodzie!y.
Nelarabina i ara-G nie wi"#$ si% w istotnym stopniu z ludzkimi białkami osoczowymi (mniej ni&
25 %) in vitro, a wi'zanie to jest niezale(ne od st)*enia nelarabiny i ara-G w zakresie do 600 µM.
Nie obserwowano kumulacji nelarabiny i ara-G w osoczu po podaniu nelarabiny, zarówno podczas
stosowania codziennie, jak i w dniach 1., 3., 5.
Wewn+trzkomórkowe st,-enia ara-GTP w białaczkowych blastach były oznaczalne w ci.gu długiego
czasu po podaniu nelarabiny. Po wielokrotnym podaniu nelarabiny dochodziło do kumulacji
wewn/trzkomórkowego ara-GTP. Podczas podawania leku w dniach 1., 3. i 5. warto0ci Cmax i AUC(0-t)
w dniu 3. były odpowiednio wi1ksze o około 50 % i 30 % w porównaniu do warto2ci Cmax i AUC(0-t) w
dniu 1.
Metabolizm
Główn3 drog4 metabolizowania nelarabiny jest O-demetylacja przez deaminaz5 adenozyny do ara-G,
która ulega hydrolizie do guaniny. Ponadto cz678 nelarabiny podlega hydrolizie, w wyniku czego
powstaje metyloguanina, która podlega O-demetylacji do guaniny. Guanina ulega N-deaminacji, w
wyniku czego powstaje ksantyna, która nast9pnie utlenia si: do kwasu moczowego.
Eliminacja
Nelarabina i ara-G s; szybko eliminowane z osocza, okres półtrwania wynosi odpowiednio około
30 minut i 3 godzin. Takie wyniki uzyskano u pacjentów z białaczk< lub chłoniakiem opornymi na
leczenie, u których stosowano dawk= nelarabiny 1500 mg/m2 (doro>li) lub 650 mg/m2 (dzieci i
młodzie?).

Dane farmakokinetyczne zebrane z bada@ I fazy dla dawek nelarabiny od 104 do 2900 mg/m2
wykazały, Ae Brednie (%CV) wartoCci klirensu (Cl) nelarabiny w dniu 1. wynoszD 138 l/h/m2 (104 %) i
125 l/h/m2 (214 %) odpowiednio u dorosłych oraz u dzieci i młodzieEy (n=65 doroFli, n=21 dzieci i
młodzieG). Klirens ara-G (Cl/F) w dniu 1. jest porównywalny dla obu tych grup [9.5 l/h/m2 (35%) u
pacjentów dorosłych oraz 10,8 l/h/m2 (36 %) u dzieci i młodzieHy].
Nelarabina i ara-G sI czJKciowo wydalane przez nerki. U 28 dorosłych pacjentów, 24 godziny po
infuzji nelarabiny w dniu 1. Lrednie wydalanie nerkowe nelarabiny i ara-G wynosiło odpowiednio
5,3 % i 23,2 % podanej dawki. Klirens nerkowy u 21 dorosłych pacjentów wynosił Mrednio 9,0 l/h/m2
(151 %) dla nelarabiny i 2,6 l/h/m2 (83 %) dla ara-G.
PoniewaN czas utrzymywania siO wewnPtrzkomórkowego ara-GTP jest przedłuQony, nie jest moRliwe
okreSlenie jego koTcowego okresu półtrwania.
Dzieci i młodzieU
DostVpne sW ograniczone dane z zakresu farmakologii klinicznej dotyczXce pacjentów w wieku poniYej
4 lat.
Dane farmakokinetyczne zebrane z badaZ I fazy dla dawek nelarabiny od 104 do 2900 mg/m2
wykazały, [e warto\ci klirensu (Cl) i Vss dla nelarabiny i ara-G s] porównywalne w obu grupach.
Dalsze informacje dotycz^ce farmakokinetyki nelarabiny i ara-G w populacji dzieci i młodzie_y
zostały przedstawione w innych podpunktach.
Płe`
Płea nie ma wpływu na farmakokinetykb nelarabiny i ara-G w osoczu. Wewnctrzkomórkowe wartodci
Cmax i AUC(0–t) ara-G były erednio 2 do 3 razy wifksze u dorosłych kobiet nig u dorosłych mhiczyzn,
podczas stosowania takich samych dawek.
Rasa
Nie badano wpływu rasy na farmakokinetykj nelarabiny i ara-G. W analizie typu cross-study danych
farmakokinetycznych/farmakodynamicznych, nie stwierdzono wpływu rasy na farmakokinetykk
nelarabiny, ara-G i wewnltrzkomórkowego ara-GTP.
Zaburzenia czynnomci nerek
Nie badano farmakokinetyki nelarabiny i ara-G u pacjentów z zaburzeniami czynnonci nerek ani u
pacjentów poddawanych hemodializie. Nelarabina jest wydalana przez nerki w niewielkim stopniu (5
do 10 % podanej dawki). Ara-G wydalana jest przez nerki w wiokszym stopniu (20 do 30 % podanej
dawki nelarabiny). W czasie badap klinicznych doroqli i dzieci zostali zaliczeni do nastrpujscych
trzech grup: z prawidłowt czynnouciv nerek Clcr powywej 80 ml/min (n = 56), z łagodnymi
zaburzeniami czynnoxci nerek Clcr od 50 do 80 ml/min (n = 12) i z umiarkowanymi zaburzeniami
czynnoyci nerek Clcr ponizej 50 ml/min (n = 2). {redni klirens (Cl/F) ara-G był o około 7 % mniejszy
u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynno|ci nerek, ni} u pacjentów z prawidłow~ czynnoci
nerek (patrz punkt 4.2). Brak dostpnych danych umoliwiajcych przedstawienie zalece
dotycz cych dawkowania u pacjentów z Clcr poniej 50 ml/min.
Pacjenci w podeszłym wieku
Wiek nie wpływa na farmakokinetyk nelarabiny oraz ara-G. Pogorszenie czynnoci nerek, które
wystpuje czciej u pacjentów w podeszłym wieku, moe zmniejsza klirens ara-G (patrz punkt 4.2).

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczestwie

Działania niepodane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, a które wystpowały u
zwierzt po naraeniu podobnym do wystpujcego w warunkach klinicznych i które mog mie
znaczenie w praktyce klinicznej, były nastpujce: wywołane przez nelarabin zmiany
histopatologiczne w orodkowym układzie nerwowym (istota biała) - wakuolizacja i zmiany
degeneracyjne w mózgu, w módku i w rdzeniu krgowym u małp po leczeniu nelarabin przez
23 kolejne dni, w dawkach mniejszych ni stosowane u ludzi. Nelarabina wykazuje in vitro
cytotoksyczno¡¢ w stosunku do monocytów i makrofagów.
Rakotwórczo£¤
Nie przeprowadzono bada¥ rakotwórczo¦ci nelarabiny.
Mutagenno§¨
Nelarabina ma działanie mutagenne w stosunku do mysich komórek chłoniaka L5178Y/TK, zarówno
po zastosowaniu aktywacji metabolicznej, jak i bez niej.
Toksyczno©ª reprodukcyjna
W porównaniu do grupy kontrolnej nelarabina podawana w okresie organogenezy w dawkach około
24 % dawki stosowanej u dorosłych pacjentów w przeliczeniu na mg/m2 powodowała u królików
zwi«kszenie cz¬stoci wad rozwojowych, nieprawidłowo®ci i zmian u płodu. Rozszczep podniebienia
stwierdzono u królików otrzymuj¯cych dawk° około 2 razy wi±ksz² ni³ stosowana u dorosłych
pacjentów, brak kciuków stwierdzono u królików otrzymuj´cych dawkµ około 79 % dawki stosowanej
u dorosłych pacjentów, natomiast brak p¶cherzyka ·ółciowego, dodatkowe płaty płuc, zro¸ni¹te lub
dodatkowe segmenty mostka płodowego oraz opóºnienie kostnienia stwierdzano w przypadku
wszystkich dawek. Przyrost masy ciała matki i masa płodu były zmniejszone u królików
otrzymuj»cych dawk¼ około 2 razy wi½ksz¾ ni¿ dawka stosowana u dorosłych pacjentów.
PłodnoÀÁ
Nie przeprowadzono badaÂ na zwierzÃtach dotyczÄcych wpływu nelarabiny na płodnoÅÆ. JednakÇe nie
stwierdzono niepoÈÉdanych działaÊ na jËdra lub jajniki u małp otrzymujÌcych nelarabinÍ doÎylnie
przez 30 kolejnych dni w dawkach do około 32 % dawki stosowanej u dorosłych w przeliczeniu na
mg/m2.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek
Woda do wstrzykiwaÏ
Kwas solny (do ustalenia pH)
Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)
6.2

NiezgodnoÐci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres waÑnoÒci

3 lata
Po otwarciu fiolki produkt Atriance jest stabilny do 8 godzin w temperaturze do 30ºC.

6.4

Specjalne Órodki ostroÔnoÕci podczas przechowywania

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.
6.5

Rodzaj i zawartoÖ× opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) z gumowym korkiem, zabezpieczone aluminiowym kapslem.
KaØda fiolka zawiera 50 ml roztworu. Produkt Atriance jest dostÙpny w opakowaniach zawierajÚcych
6 fiolek.
6.6

Specjalne Ûrodki ostroÜnoÝci dotyczÞce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Naleßy stosowaà odpowiednie procedury dotyczáce właâciwego postãpowania z cytotoksycznymi
przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi i usuwania ich pozostałoäci, w szczególnoåci:
-

-

-

Personel powinien byæ przeszkolony w zakresie postçpowania z produktem leczniczym i jego
przenoszenia.
Kobiety w cièéy powinny byê wyłëczone z pracy z tym produktem leczniczym.
Personel pracujìcy z tym produktem leczniczym podczas jego przygotowywania/przenoszenia
powinien byí ubrany w odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskî, okulary ochronne i
rïkawiczki.
Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym rðkawiczki, powinny byñ
umieszczone w torbach do òmieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.
Wszelkie płynne odpady powstałe w trakcie sporzódzania roztworu do infuzji zawierajôcego
nelarabinõ moöna spłuka÷ duøù iloúciû wody.
W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórü lub oczami naleýy natychmiast zastosowaþ
płukanie obfitÿ iloci wody.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naley usun  zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/07/403/001
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁU ENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 sierpnia 2007 r.
Data ostatniego przedłuenia pozwolenia: 16 czerwca 2017 r.

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ CIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2018
Szczegółowa informacja o tym produkcie leczniczym jest dostpna na stronie internetowej
Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

