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

Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane
Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane
Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane
2.

SKŁAD JAKO CIOWY I ILOCIOWY

Entresto 24 mg/ 26 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 24,3 mg sakubitrylu i 25,7 mg walsartanu (w postaci kompleksu
soli sodowych sakubitrylu i walsartanu).
Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 48,6 mg sakubitrylu i 51,4 mg walsartanu (w postaci kompleksu
soli sodowych sakubitrylu i walsartanu).
Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane
Kada tabletka zawiera 97,2 mg sakubitrylu i 102,8 mg walsartanu (w postaci kompleksu soli
sodowych sakubitrylu i walsartanu).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka)
Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane
Fioletowo-biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana ze citymi krawdziami, bez linii
podziału, z wytłoczonym oznakowaniem „NVR” po jednej stronie i „LZ” po drugiej stronie tabletki.
Przyblione wymiary tabletki to 13,1 mm x 5,2 mm.
Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane
Bladoółta, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana ze citymi krawdziami, bez linii
podziału, z wytłoczonym oznakowaniem „NVR” po jednej stronie i „L1” po drugiej stronie tabletki.
Przyblione wymiary tabletki to 13,1 mm x 5,2 mm.
Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane
Jasnoróowa, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana ze citymi krawdziami, bez linii
podziału, z wytłoczonym oznakowaniem „NVR” po jednej stronie i napisem „L11” po drugiej stronie
tabletki. Przybli one wymiary tabletki to 15,1 mm x 6,0 mm.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Entresto jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu
objawowej, przewlekłej niewydolno!ci serca ze zmniejszon" frakcj# wyrzutow$ (patrz punkt 5.1).
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Zalecana dawka pocz%tkowa produktu leczniczego Entresto to jedna tabletka 49 mg/51 mg podawana
dwa razy na dob&, z wyj'tkiem opisanych ni(ej sytuacji. Po 2-4 tygodniach dawk) t* nale+y podwoi,
do dawki docelowej, czyli jednej tabletki 97 mg/103 mg podawanej dwa razy na dob-, w zale.no/ci
od tolerancji pacjenta (patrz punkt 5.1).
Je0li u pacjenta wyst1pi2 problemy z tolerancj3 leku (skurczowe ci4nienie krwi [SBP] ≤95 mmHg,
objawy niedoci5nienia, hiperkaliemia, zaburzenia czynno6ci nerek), zaleca si7 dostosowanie
jednocze8nie podawanych leków, czasowe obni9enie dawki lub przerwanie podawania produktu
leczniczego Entresto (patrz punkt 4.4).
W badaniu PARADIGM-HF produkt leczniczy Entresto był podawany w poł:czeniu z innymi lekami
stosowanymi w niewydolno;ci serca, zamiast inhibitora ACE lub innego antagonisty receptora
angiotensyny II (ARB) (patrz punkt 5.1). Do<wiadczenie u pacjentów nieprzyjmuj=cych obecnie
inhibitora ACE lub ARB lub przyjmuj>cych małe dawki tych produktów leczniczych jest ograniczone,
dlatego u tych pacjentów zaleca si? dawk@ poczAtkowB 24 mg/ 26 mg dwa razy na dobC i powolne
zwiDkszanie dawki (podwajanie dawki co 3-4 tygodnie) (patrz „Badanie TITRATION” w
punkcie 5.1).
Nie naleEy rozpoczynaF leczenia u pacjentów ze stGHeniem potasu w surowicy >5,4 mmol/l lub z SBP
<100 mmHg (patrz punkt 4.4). U pacjentów z SBP ≥100 do 110 mmHg naleIy rozwaJyK podanie
dawki poczLtkowej 24 mg/26 mg dwa razy na dobM.
Nie naleNy podawaO produktu leczniczego Entresto jednoczePnie z inhibitorem ACE lub z ARB. Nie
wolno rozpoczynaQ podawania produktu leczniczego Entresto przez co najmniej 36 godzin od
przerwania leczenia inhibitorem ACE (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.5) ze wzglRdu na potencjalne ryzyko
obrzSku naczynioruchowego podczas jednoczesnego leczenia inhibitorem ACE.
Walsartan zawarty w produkcie leczniczym Entresto ma wiTkszU biodostVpnoWX niY walsartan zawarty
w innych lekach dostZpnych na rynku w postaci tabletek (patrz punkt 5.2).
W przypadku pomini[cia dawki, pacjent powinien przyj\] kolejn^ dawk_ o wyznaczonej porze.
Szczególne populacje pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku dawka leku powinna by` dostosowana do stanu czynnoaciowego
nerek.
Zaburzenia czynnobci nerek
Nie ma koniecznocci dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi (wyliczony wskadnik
przeseczania kłfbuszkowego [eGFR] 60-90 ml/min/1,73 m2) zaburzeniami czynnogci nerek. U
pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynnohci nerek (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2) naleiy
rozwajyk dawkl poczmtkown 24 mg/26 mg dwa razy na dobo. Poniewap doqwiadczenie kliniczne u
pacjentów z cirskimi zaburzeniami czynnotci nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) jest ograniczone
(patrz punkt 5.1), produkt leczniczy Entresto naleuy stosowav z zachowaniem ostrownoxci i zaleca siy
stosowanie dawki poczztkowej 24 mg/26 mg dwa razy na dob{. Brak jest do|wiadczenia ze

stosowaniem produktu leczniczego Entresto u pacjentów ze schyłkow} niewydolno~ci nerek, dlatego
stosowanie produktu leczniczego Entresto w tej grupie pacjentów nie jest zalecane.
Zaburzenia czynnoci wtroby
Nie ma koniecznoci dostosowania dawki, gdy produkt leczniczy Entresto jest podawany pacjentom z
łagodnymi zaburzeniami czynnoci wtroby (stopnia A w skali Child-Pugh). Do wiadczenie kliniczne
u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynnoci wtroby (stopnia B w skali Child-Pugh) lub z
wartociami AST/ALT powyej dwukrotnoci górnej granicy normy jest ograniczone. Naley
zachowa ostrono stosujc produkt leczniczy Entresto u tych pacjentów, a zalecana dawka
pocztkowa wynosi 24 mg/26 mg dwa razy na dob (patrz punkty 4.4 i 5.2). Produkt leczniczy
Entresto jest przeciwwskazany u pacjentów z cikimi zaburzeniami czynnoci wtroby, marskoci
ółciow lub cholestaz (stopnia C w skali Child-Pugh) (patrz punkt 4.3).
Dzieci i młodzie
Nie okrelono bezpieczestwa stosowania ani skutecznoci produktu leczniczego Entresto u dzieci i
młodzie y w wieku poni¡ej 18 lat. Dane nie s¢ dost£pne.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Produkt leczniczy Entresto mo¤e by¥ podawany z pokarmem lub bez (patrz punkt 5.2). Tabletki
nale¦y połyka§ popijaj¨c szklank© wody.
4.3

Przeciwwskazania

•

•
•

Nadwraªliwo«¬ na substancje czynne lub na którkolwiek substancj® pomocnicz¯ wymienion°
w punkcie 6.1.
Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE (patrz punkty 4.4 i 4.5). Produktu leczniczego
Entresto nie wolno stosowa± do 36 godzin od zako²czenia terapii inhibitorem ACE.
Obrz³k naczynioruchowy w wywiadzie zwi´zany z wczeµniejszym leczeniem inhibitorem ACE
lub ARB (patrz punkt 4.4).
Dziedziczny lub idiopatyczny obrz¶k naczynioruchowy (patrz punkt 4.4).
Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawieraj·cych aliskiren u pacjentów z cukrzyc¸
lub u pacjentów z zaburzeniami czynno¹ci nerek (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.4
i 4.5).
Ciº»kie zaburzenia czynno¼ci w½troby, marsko¾¿ Àółciowa i cholestaza (patrz punkt 4.2).
Drugi lub trzeci trymestr ciÁÂy (patrz punkt 4.6).

4.4

Specjalne ostrzeÃenia i Ärodki ostroÅnoÆci dotyczÇce stosowania

•
•
•
•

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS)
•

Leczenie skojarzone produktem leczniczym Entresto z inhibitorem ACE jest przeciwwskazane
ze wzglÈdu na ryzyko obrzÉku naczynioruchowego (patrz punkt 4.3). Nie wolno rozpoczynaÊ
leczenia produktem leczniczym Entresto do 36 godzin od przyjËcia ostatniej dawki inhibitora
ACE. Po przerwaniu stosowania produktu leczniczego Entresto nie wolno rozpoczynaÌ leczenia
inhibitorem ACE do 36 godzin od zaÍycia ostatniej dawki produktu leczniczego Entresto (patrz
punkty 4.2, 4.3 i 4.5).

•

Nie zaleca siÎ leczenia skojarzonego produktem leczniczym Entresto z bezpoÏrednimi
inhibitorami reniny, takimi jak aliskiren (patrz punkt 4.5). Leczenie skojarzone produktem
leczniczym Entresto z produktami zawierajÐcymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z
cukrzycÑ lub pacjentom z zaburzeniami czynnoÒci nerek (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) (patrz
punkty 4.3 i 4.5).

•

Produkt leczniczy Entresto zawiera walsartan i dlatego nie naleÓy go stosowaÔ jednoczeÕnie z

innym produktem zawierajÖcym ARB (patrz punkty 4.2 i 4.5).
Niedoci×nienie
Nie naleØy rozpoczynaÙ leczenia do chwili, gdy SBP wyniesie ≥100 mmHg. Nie przeprowadzono
badaÚ u pacjentów z SBP <100 mmHg (patrz punkt 5.1). U pacjentów leczonych produktem
leczniczym Entresto podczas badaÛ klinicznych zgłaszano przypadki objawowego niedociÜnienia
(patrz punkt 4.8), zwłaszcza u pacjentów w wieku ≥65 lat, pacjentów z chorobami nerek i pacjentów z
małym SBP (<112 mmHg). RozpoczynajÝc leczenie lub podczas zwiÞkszania dawki produktu
leczniczego Entresto naleßy rutynowo monitorowaà ciánienie krwi. Jeâli wystãpi niedociänienie,
zaleca siå tymczasowe stopniowe zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania produktu
leczniczego Entresto (patrz punkt 4.2). Naleæy rozwaçyè dostosowanie dawki leków moczopédnych,
jednoczeênie podawanych leków przeciwnadciënieniowych oraz leczenie innych przyczyn
niedociìnienia (np. hipowolemii). Wystípienie objawowego niedociînienia jest bardziej
prawdopodobne u pacjentów odwodnionych, np. w wyniku leczenia moczopïdnego, diety z
ograniczonð podañò soli, biegunki lub wymiotów. Przed rozpoczóciem leczenia produktem leczniczym
Entresto naleôy skorygowaõ niedobór sodu i (lub) płynów, jednak podejmujöc działania koryguj÷ce
naleøy wziùú pod uwagû ryzyko przewodnienia.
Zaburzenia czynnoüci nerek
Ocena stanu pacjentów z niewydolnoýciþ serca powinna zawsze obejmowaÿ ocen czynnoci nerek. U
pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynno ci nerek ryzyko wystpienia
niedocinienia jest wiksze (patrz punkt 4.2). Dowiadczenie u pacjentów z cikimi zaburzeniami
czynno ci nerek (wyliczony GFR <30 ml/min/1,73m2) jest bardzo ograniczone i ci pacjenci mog
podlega najwi kszemu ryzyku niedoci nienia (patrz punkt 4.2). Brak jest dowiadczenia u pacjentów
ze schyłkow niewydolnoci nerek i stosowanie produktu leczniczego Entresto w tej grupie
pacjentów nie jest zalecane.
Pogorszenie czynnoci nerek
Stosowanie produktu leczniczego Entresto moe by zwizane z pogorszeniem czynnoci nerek.
Ryzyko to moe by dodatkowo zwikszone w przypadku odwodnienia lub jednoczesnego stosowania
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (patrz punkt 4.5). Naley rozway stopniowe
zmniejszenie dawki u pacjentów, u których wystpi klinicznie istotne pogorszenie czynnoci nerek.
Hiperkaliemia
Nie naley rozpoczyna leczenia, je!li st"#enie potasu w surowicy jest >5,4 mmol/l. Stosowanie
produktu leczniczego Entresto mo$e by% zwi&zane ze zwi'kszonym ryzykiem hiperkaliemii, chocia(
mo)e równie* wyst+pi, hipokaliemia (patrz punkt 4.8). Zaleca si- monitorowanie st./enia potasu w
surowicy, szczególnie u pacjentów z takimi czynnikami ryzyka, jak zaburzenia czynno0ci nerek,
cukrzyca lub hipoaldosteronizm, oraz u pacjentów stosuj1cych diet2 bogat3 w potas lub u pacjentów
przyjmuj4cych antagonistów receptora mineralokortykoidowego (patrz punkt 4.2). Je5li u pacjentów
wyst6pi klinicznie istotna hiperkaliemia, zaleca si7 dostosowanie jednocze8nie przyjmowanych
produktów leczniczych lub tymczasowe stopniowe zmniejszenie dawek b9d: przerwanie podawania.
Je;li st<=enie potasu w surowicy wyniesie >5,4 mmol/l, nale>y rozwa?y@ przerwanie leczenia.
ObrzAk naczynioruchowy
U pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto zgłaszano wystBpowanie obrzCku
naczynioruchowego. JeDli wystEpi obrzFk naczynioruchowy, naleGy natychmiast przerwaH stosowanie
produktu leczniczego Entresto i rozpoczIJ odpowiednie leczenie oraz monitorowanie pacjenta aK do
całkowitego i trwałego ustLpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych. Nie wolno wznawiaM
leczenia. W przypadkach potwierdzonego obrzNku naczynioruchowego z obrzmieniem ograniczonym
do twarzy i warg, stan ten na ogół ustOpował bez leczenia, chociaP podanie leków antyhistaminowych
łagodziło objawy.

ObrzQk naczynioruchowy przebiegajRcy z obrzSkiem krtani moTe zagraUaV Wyciu. Gdy obrzXk dotyczy
jYzyka, głoZni lub krtani, które mog[ spowodowa\ niedro]no^_ dróg oddechowych, nale`y szybko
zastosowaa odpowiednie leczenie, np. podanie roztworu adrenaliny w stbceniu 1 mg/1 ml (0,3-0,5 ml)
i (lub) odpowiednie postdpowanie udraeniajfce drogi oddechowe.
Pacjenci z obrzgkiem naczynioruchowym w wywiadzie nie uczestniczyli w badaniach. Z uwagi na
mohliwoij zwikkszonego ryzyka obrzlku naczynioruchowego zaleca sim zachowanie ostronnooci
podczas stosowania produktu leczniczego Entresto u tych pacjentów. Produkt leczniczy Entresto jest
przeciwwskazany u pacjentów z obrzpkiem naczynioruchowym w wywiadzie zwiqzanym z
wczerniejszym stosowaniem inhibitora ACE lub ARB bsdt u pacjentów z dziedzicznym lub
idiopatycznym obrzukiem naczynioworuchowym (patrz punkt 4.3).
Pacjenci rasy czarnej sv bardziej podatni na wystwpienie obrzxku naczynioruchowego (patrz
punkt 4.8).
Pacjenci ze zwyzeniem t{tnicy nerkowej
Produkt leczniczy Entresto mo|e zwi}ksza~ stenie mocznika we krwi i stenie kreatyniny w
surowicy u pacjentów z obustronnym lub jednostronnym zweniem t tnicy nerkowej. Naley
zachowa ostrono u pacjentów ze zweniem ttnicy nerkowej i zaleca si monitorowanie
czynnoci nerek.
Pacjenci w IV klasie czynnociowej wg NYHA
Naley zachowa ostrono rozpoczynajc leczenie produktem leczniczym Entresto u pacjentów w
IV klasie czynnociowej wg NYHA ze wzgldu na ograniczone dowiadczenie kliniczne w tej
populacji.
Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
BNP nie jest właciwym biomarkerem niewydolnoci serca u pacjentów leczonych produktem
leczniczym Entresto, poniewa jest on substratem neprylizyny (patrz punkt 5.1).
Pacjenci z zaburzeniami czynnoci wtroby
Dowiadczenie kliniczne u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynno ci w¡troby (stopnia B
w skali Child-Pugh) lub z warto¢ciami AST/ALT powy£ej dwukrotno¤ci górnej granicy normy jest
ograniczone. U tych pacjentów ekspozycja na lek mo¥e by¦ zwi§kszona, a bezpiecze¨stwo stosowania
nie zostało ustalone. Dlatego zaleca si© ostroªno«¬ podajc lek tym pacjentom (patrz punkt 4.2 i 5.2).
Produkt leczniczy Entresto jest przeciwwskazany u pacjentów z ci®¯kimi zaburzeniami czynno°ci
w±troby, marsko²ci³ ´ółciowµ lub cholestaz¶ (stopnia C w skali Child-Pugh) (patrz punkt 4.3).
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje skutkuj·ce przeciwwskazaniem do stosowania
Inhibitory ACE
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Entresto i inhibitorów ACE jest przeciwwskazane,
poniewa¸ jednoczesne zahamowanie neprylizyny (NEP) i ACE mo¹e zwiºksza» ryzyko obrz¼ku
naczynioruchowego. Nie wolno rozpoczyna½ leczenia produktem leczniczym Entresto wcze¾niej ni¿
po upływie 36 godzin od przyjÀcia ostatniej dawki inhibitora ACE. Nie wolno rozpoczynaÁ leczenia
inhibitorem ACE wczeÂniej niÃ po upływie 36 godzin od przyjÄcia ostatniej dawki produktu
leczniczego Entresto (patrz punkty 4.2 i 4.3).
Aliskiren
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Entresto i produktów zawierajÅcych aliskiren jest

przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycÆ lub u pacjentów z zaburzeniami czynnoÇci nerek
(eGFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkt 4.3). Leczenie skojarzone produktem leczniczym Entresto z
bezpoÈrednimi inhibitorami reniny, takimi jak aliskiren nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Skojarzenie
produktu leczniczego Entresto z aliskirenem moÉe byÊ zwiËzane z wiÌkszÍ czÎstoÏciÐ wystÑpowania
takich zdarzeÒ niepoÓÔdanych jak niedociÕnienie, hiperkaliemia i pogorszenie czynnoÖci nerek (w tym
ostra niewydolno×Ø nerek) (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Interakcje powodujÙce, Úe leczenie skojarzone jest niezalecane
Produkt leczniczy Entresto zawiera walsartan i dlatego nie naleÛy go stosowaÜ jednoczeÝnie z innymi
produktami zawierajÞcymi ARB (patrz punkt 4.4).
Interakcje wymagajßce àrodków ostroánoâci
Substraty OATP1B1 i OATP1B3, np. statyny
Dane in vitro wskazujã, äe sakubitryl hamuje transportery OATP1B1 i OATP1B3. Produkt leczniczy
Entresto moåe zatem zwiækszaç AUC substratów OATP1B1 i OATP1B3, takich jak statyny.
Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Entresto zwièkszało Cmax atorwastatyny i jej
metabolitów nawet 2-krotnie, a w przypadku AUC wzrost ten był nawet 1,3-krotny. Naleéy zachowaê
ostroënoìí podajîc produkt leczniczy Entresto jednoczeïnie ze statynami. Podczas stosowania
symwastatyny jednoczeðnie z produktem Entresto nie zaobserwowano istotnej klinicznie interakcji
lekowej.
Inhibitory PDE5, w tym sildenafil
Przyjñcie pojedynczej dawki sildenafilu w stanie stabilnego wysycenia produktu leczniczego Entresto
u pacjentów z nadciònieniem tótniczym było zwiôzane z istotnie wiõkszym obniöeniem ci÷nienia krwi
w porównaniu z monoterapiø produktem leczniczym Entresto. Dlatego naleùy zachowaú ostroûnoüý
rozpoczynajþc leczenie sildenafilem lub innym inhibitorem PDE5 u pacjentów leczonych produktem
leczniczym Entresto.
Potas
Jednoczesne stosowanie leków moczopÿdnych oszczdzajcych potas (triamterenu, amylorydu),
antagonistów receptora mineralokortykoidowego (np. spironolaktonu, eplerenonu), suplementów
potasu, substytutów soli zawieraj cych potas lub innych rodków (takich jak heparyna) moe
prowadzi do zwikszenia stenia potasu w surowicy oraz do zwi kszenia st enia kreatyniny w
surowicy. W przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Entresto z tymi rodkami
zaleca si monitorowanie stenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy -2 (COX-2)
U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów odwodnionych (w tym osób przyjmujcych leki
moczopdne) lub pacjentów z obnion czynnoci nerek jednoczesne stosowanie produktu
leczniczego Entresto i NLPZ moe zwiksza ryzyko pogorszenia czynnoci nerek. Dlatego zaleca si
monitorowanie czynnoci nerek podczas rozpoczynania lub modyfikacji leczenia u pacjentów
stosujcych produkt leczniczy Entresto jednoczenie z NLPZ (patrz punkt 4.4).
Lit
Odnotowano odwracalne zwikszenie st enia litu w surowicy i jego toksyczno!ci podczas
jednoczesnego stosowania litu z inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny II. Nie
badano interakcji pomi"dzy produktem Entresto a litem. Dlatego nie zaleca si# takiego leczenia
skojarzonego. Je$li takie leczenie skojarzone oka%e si& konieczne, zaleca si' staranne monitorowanie
st()enia litu w surowicy. W przypadku jednoczesnego stosowania leku moczop*dnego, ryzyko
toksyczno+ci litu mo,e si- zwi.kszy/.
Furosemid
Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Entresto i furosemidu nie miało wpływu na
farmakokinetyk0 produktu leczniczego Entresto, ale zmniejszało warto1ci Cmax i AUC furosemidu
odpowiednio o 50% i 28%. O ile nie obserwowano istotnych zmian w obj2to3ci moczu, wydalanie

sodu z moczem było zmniejszone po 4 godzinach i 24 godzinach od jednoczesnego podania.
Przeci4tna dawka dobowa furosemidu nie była zmieniana od dawki wyj5ciowej do ko6ca badania
PARADIGM-HF u pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto.
Azotany, np. nitrogliceryna
Nie obserwowano interakcji typu lek-lek pomi7dzy produktem leczniczym Entresto a do8ylnie
podawan9 nitrogliceryn: w odniesieniu do redukcji ci;nienia krwi. Jednoczesne podawanie
nitrogliceryny i produktu leczniczego Entresto było zwi<zane z ró=nic> w cz?sto@ci akcji serca
pomiAdzy grupami leczenia wynoszBcC 5 uderzeD na minutE w porównaniu z monoterapiF
nitroglicerynG. Podobny wpływ na czHstoIJ akcji serca moKe wystLpiM, gdy produkt leczniczy Entresto
jest podawany jednoczeNnie z azotanami w postaci podjOzykowej, doustnej lub przezskórnej. Na ogół
nie ma koniecznoPci dostosowania dawki.
Transportery OATP i MRP2
Aktywne metabolity sakubitrylu (LBQ657) i walsartanu sQ substratami OATP1B1, OATP1B3, OAT1
i OAT3; walsartan jest takRe substratem MRP2. Dlatego jednoczesne podawanie produktu leczniczego
Entresto i inhibitorów OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (np. ryfampicyny, cyklosporyny), OAT1 (np.
tenofowiru, cydofowiru) lub MRP2 (np. rytonawiru) moSe zwiTkszaU AUC LBQ657 lub walsartanu.
NaleVy zachowaW naleXytY ostroZno[\ podczas rozpoczynania lub ko]czenia jednoczesnego leczenia
takimi produktami leczniczymi.
Metformina
Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Entresto z metformin^ powodowało zmniejszenie
zarówno Cmax, jak i AUC metforminy o 23%. Znaczenie kliniczne tych danych jest nieznane. Dlatego
rozpoczynaj_c leczenie produktem leczniczym Entresto u pacjentów otrzymuj`cych metformina
naleby ocenic stan kliniczny pacjentów.
Brak istotnych interakcji
Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji typu lek-lek, gdy produkt leczniczy Entresto był
podawany jednoczednie z digoksyne, warfarynf, hydrochlorotiazydem, amlodyping, omeprazolem,
karwedilolem lub skojarzeniem lewonorgestrelu/etynyloestradiolu.
Interakcje z CYP450
Badania metabolizmu in vitro wskazujh na małe prawdopodobieistwo wystjpienia interakcji
zachodzkcych z udziałem enzymów CYP450, poniewal produkt leczniczy Entresto jest w
ograniczonym stopniu metabolizowany za pomrednictwem enzymów CYP450. Produkt leczniczy
Entresto nie indukuje ani nie hamuje enzymów CYP450.
4.6

Wpływ na płodnono, cipqr i laktacjs

Citua
Stosowanie produktu leczniczego Entresto nie jest zalecane w pierwszym trymestrze civwy i jest
przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze cixyy (patrz punkt 4.3).
Walsartan
Dane epidemiologiczne dotyczzce ryzyka działa{ teratogennych po nara|eniu na inhibitory ACE w
pierwszym trymestrze ci}~y nie s jednoznaczne; nie mona jednak wykluczy niewielkiego
zwikszenia ryzyka. Mimo braku danych z kontrolowanych bada epidemiologicznych dotyczcych
ryzyka zwi zanego z podaniem ARB, podobne ryzyko moe wystpowa w tej grupie produktów
leczniczych. Jeli cigłe leczenie ARB nie jest niezbdne, pacjentki planujce ci powinny przej
na leczenie innymi lekami przeciwnadcinieniowymi o ustalonym profilu bezpieczestwa stosowania
w ciy. Po stwierdzeniu ciy leczenie ARB naley natychmiast przerwa i w razie koniecznoci
rozpocz alternatywn terapi. Wiadomo, e nara enie na ARB w drugim i trzecim trymestrze ci¡¢y
wywołuje toksyczne działanie na płód (osłabienie czynno£ci nerek, małowodzie, opó¤nienie
kostnienia czaszki) i toksyczne działania u noworodka (niewydolno¥¦ nerek, niedoci§nienie,

hiperkaliemi¨).
W przypadku nara©enia na ARB od drugiego trymestru ciª«y, zaleca si¬ ultrasonograficzn kontrol®
czynno¯ci nerek i czaszki. Niemowl°ta, których matki przyjmowały ARB nale±y uwa²nie obserwowa³
w celu wykrycia niedoci´nienia (patrz punkt 4.3).
Sakubitryl
Brak jest danych dotyczµcych stosowania sakubitrylu u kobiet w ci¶·y. Badania na zwierz¸tach
wykazały toksyczny wpływ na reprodukcj¹ (patrz punkt 5.3).
Entresto
Brak jest danych dotyczºcych stosowania produktu leczniczego Entresto u kobiet w ci»¼y. Badania na
zwierz½tach, którym podawano produkt leczniczy Entresto wykazały toksyczny wpływ na reprodukcj¾
(patrz punkt 5.3).
Karmienie piersi¿
Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Entresto przenika do mleka ludzkiego. Składniki produktu
leczniczego Entresto, sakubitryl i walsartan, przenikały do mleka karmiÀcych szczurów (patrz
punkt 5.3). Ze wzglÁdu na ryzyko działaÂ niepoÃÄdanych u noworodków/dzieci karmionych piersiÅ,
nie zaleca siÆ stosowania leku podczas karmienia piersiÇ. NaleÈy podjÉÊ decyzjË, czy zaprzestaÌ
karmienia piersiÍ, czy przerwaÎ stosowanie produktu leczniczego Entresto podczas karmienia piersiÏ,
biorÐc pod uwagÑ znaczenie stosowania produktu leczniczego Entresto dla matki.
PłodnoÒÓ
Brak jest dostÔpnych danych dotyczÕcych wpływu produktu leczniczego Entresto na płodnoÖ×
człowieka. Nie wykazano zaburzeØ płodnoÙci w badaniach z tym lekiem na samcach i samicach
szczura (patrz punkt 5.3).
4.7

Wpływ na zdolnoÚÛ prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Entresto wywiera niewielki wpływ na zdolnoÜÝ prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn naleÞy pamißtaà, áe
sporadycznie mogâ wystãpiä zawroty głowy lub uczucie zmåczenia.
4.8

Działania niepoæçdane

Podsumowanie profilu bezpieczeèstwa
Najczéêciej zgłaszanymi działaniami niepoëìdanymi podczas leczenia produktem leczniczym Entresto
była niedociínienie, hiperkaliemia i zaburzenia czynnoîci nerek (patrz punkt 4.4). U pacjentów
leczonych produktem leczniczym Entresto zgłaszano wystïpowanie obrzðku naczynioruchowego
(patrz opis wybranych działañ niepoòódanych).
Bezpieczeôstwo stosowania produktu leczniczego Entresto u pacjentów z przewlekłõ niewydolnoöci÷
serca oceniano w podstawowym badaniu rejestracyjnym 3 fazy (ang. pivotal study), PARADIGM-HF,
w którym porównywano pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto w dawce
97 mg/103 mg podawanej dwa razy na dobø (n=4 203) lub enalaprylem w dawce 10 mg podawanej
dwa razy na dobù (n=4 229). Pacjenci zrandomizowani do grupy otrzymujúcej produkt leczniczy
Entresto otrzymywali leczenie, o medianie czasu trwania ekspozycji wynoszûcej 24 miesiüce;
3 271 pacjentów było leczonych przez ponad jeden rok.
W badaniu PARADIGM-HF, przed randomizacjý do podwójnie zaþlepionego okresu badania pacjenci
byli uprzednio leczeni inhibitorami ACE i (lub) lekami z grupy ARB a takÿe musieli z powodzeniem
ukoczy okresy wprowadzajce z sekwencyjnym leczeniem enalaprylem i produktem leczniczym
Entresto (mediana czasu trwania ekspozycji wyniosła odpowiednio 15 i 29 dni). Podczas okresu

wprowadzaj cego z leczeniem enalaprylem 1102 pacjentów (10,5%) trwale przerwało udział w
badaniu, 5,6% z powodu działania niepodanego, najczciej zaburze czynno ci nerek (1,7%),
hiperkaliemii (1,7%) i niedoci nienia (1,4%), Podczas okresu wprowadzaj cego z leczeniem
produktem leczniczym Entresto, 10,4% pacjentów trwale zako czyło swój udział w badaniu, 5,9% z
powodu działania niepo danego, najczciej zaburze czynnoci nerek (1,8%), niedocinienia (1,7%)
i hiperkaliemii (1,3%), Ze wzgldu na przerywanie leczenia w okresie wprowadzajcym, czsto
wystpowania działa niepodanych przedstawiona w poniszej tabeli moe by mniejsza ni
cz!sto"# wyst$powania działa% niepo&'danych, jakich nale(y oczekiwa) w praktyce klinicznej.
Przerwanie leczenia z powodu działania niepo*+danego w podwójnie za,lepionym okresie badania
PARADIGM-HF miało miejsce w przypadku 450 pacjentów leczonych produktem leczniczym
Entresto (10,7%) i 516 pacjentów leczonych enalaprylem (12,2%).
Tabelaryczne zestawienie działa- niepo./danych
Działania niepo01dane zostały przedstawione według klasyfikacji układów i narz2dów oraz według
cz3sto4ci wyst5powania, poczynaj6c od najcz7stszych zgodnie z nast8puj9c: konwencj;: bardzo cz<sto
(=1/10); cz>sto (?1/100 do <1/10); niezbyt cz@sto (A1/1 000 do <1/100); rzadko (B1/10 000 do
<1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000). W obrCbie kaDdej grupy o okreElonej czFstotliwoGci objawy
niepoHIdane uszeregowano według zmniejszajJcego siK nasilenia.
Tabela 1

Wykaz działaL niepoMNdanych

Klasyfikacja układów i narzOdów
Zaburzenia krwi i układu
chłonnego
Zaburzenia układu
immunologicznego
Zaburzenia metabolizmu i
odYywiania
Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia ucha i bładnika
Zaburzenia naczyniowe
Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i fródpiersia
Zaburzenia hołidka i jelit

Terminologia zalecana

Kategoria czPstoQci

NiedokrwistoRS

CzTsto

NadwraUliwoVW

Niezbyt czXsto

Hiperkaliemia*
Hipokaliemia
Hipoglikemia
Zawroty głowy
Ból głowy
Omdlenia
Ortostatyczne zawroty
głowy
Zawroty głowy
Niedocicnienie*
Hipotonia ortostatyczna

Bardzo czZsto
Cz[sto
Cz\sto
Cz]sto
Cz^sto
Cz_sto

Kaszel

Biegunka
Nudnokci
Zapalenie mołndka
pwiqd
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Wysypka
Obrztk naczynioruchowy*
Zaburzenia czynnovci
Zaburzenia nerek i dróg
nerek*
moczowych
Niewydolnoxy nerek
(niewydolnoz{ nerek, ostra
niewydolno|} nerek)
Uczucie zmczenia
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Osłabienie
*Patrz opis wybranych działa niepodanych.

Niezbyt cz`sto
Czbsto
Bardzo czdsto
Czesto
Czgsto
Czjsto
Czlsto
Czosto
Niezbyt czrsto
Niezbyt czssto
Niezbyt czusto
Bardzo czwsto
Cz~sto
Czsto
Czsto

Opis wybranych działa niepodanych
Obrzk naczynioruchowy
U pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto zgłaszano wystpowanie obrzku
naczynioruchowego. W badaniu PARADIGM-HF obrzk naczynioruchowy zgłaszano u 0,5%
pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto w porównaniu z 0,2% pacjentów leczonych
enalaprylem. Wiksz czsto wystpowania obrzku naczynioruchowego zgłaszano u pacjentów
rasy czarnej leczonych produktem leczniczym Entresto (2,4%) i enalaprylem (0,5%) (patrz punkt 4.4).
Hiperkaliemia i stenie potasu w surowicy
W badaniu PARADIGM-HF hiperkaliemi i stenia potasu w surowicy >5,4 mmol/l zgłaszano
odpowiednio u 11,6% i 19,7% pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto oraz u 14,0% i
21,1% pacjentów leczonych enalaprylem.
Cinienie krwi
W badaniu PARADIGM-HF niedocinienie i klinicznie istotne niskie skurczowe cinienie krwi
(<90 mmHg oraz spadek o >20 mmHg wzgldem wartoci wyjciowych) zgłaszano odpowiednio u
17,6% i 4,76% pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto w porównaniu z 11,9% i 2,67%
pacjentów leczonych enalaprylem.
Zaburzenia czynnoci nerek
W badaniu PARADIGM-HF zaburzenia czynnoci nerek były zgłaszane u 10,1% pacjentów
leczonych produktem leczniczym Entresto i 11,5% pacjentów leczonych enalaprylem.
Zgłaszanie podejrzewanych działa niepo¡¢danych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działa£
niepo¤¥danych. Umo¦liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy§ci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nale¨©ce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaª
wszelkie podejrzewane działania niepo«¬dane za porednictwem Departamentu Monitorowania
Niepo®¯danych Działa° Produktów Leczniczych Urz±du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9

Przedawkowanie

Dane dotycz²ce przedawkowania u ludzi s³ ograniczone. U zdrowych ochotników badano podanie
produktu leczniczego Entresto w pojedynczej dawce 583 mg sakubitrylu/617 mg walsartanu oraz w
dawkach wielokrotnych wynosz´cych 437 mg sakubitrylu/463 mg walsartanu (14 dni) i były one
dobrze tolerowane.
Najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania jest niedociµnienie, z uwagi na obni¶enie
ci·nienia krwi wywołane działaniem produktu leczniczego Entresto. Nale¸y zastosowa¹ leczenie
objawowe.
Ten produkt leczniczy prawdopodobnie nie jest usuwany z ustroju podczas hemodializy z uwagi na
wysoki stopieº wi»zania z białkami.

5.

WŁA¼CIWO½CI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Wła¾ciwo¿ci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działajÀce na układ renina-angiotensyna; antagoniÁci angiotensyny
II, inne mieszaniny, kod ATC: C09DX04
Mechanizm działania
Produkt leczniczy Entresto charakteryzuje siÂ mechanizmem działania właÃciwym dla blokera
receptora angiotensyny i inhibitora neprylizyny poprzez jednoczesne hamowanie neprylizyny
(obojÄtnej endopeptydazy; NEP) za poÅrednictwem LBQ657, aktywnego metabolitu proleku
sakubitrylu oraz poprzez blokowanie receptora angiotensyny II typu 1 (AT1) przez walsartan.
Komplementarne korzyÆci dla układu sercowo-naczyniowego zwiÇzane ze stosowaniem produktu
leczniczego Entresto u pacjentów z niewydolnoÈciÉ serca przypisuje siÊ zwiËkszeniu stÌÍenia
peptydów rozkładanych przez neprylizynÎ, takich jak peptydy natriuretyczne (NP), przez LBQ657 i
jednoczesnemu zahamowaniu działania angiotensyny II przez walsartan. Działanie NP polega na
aktywacji zwiÏzanych z błonÐ receptorów sprzÑÒonych z cyklazÓ guanylowÔ, co skutkuje
zwiÕkszeniem stÖ×enia przekaØnika II rzÙdu, cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP), co moÚe
prowadziÛ do rozszerzenia naczyÜ, wydalania sodu z moczem i diurezy, zwiÝkszenia wskaÞnika
przesßczania kłàbuszkowego i przepływu krwi przez nerki, zahamowania uwalniania reniny i
aldosteronu, zmniejszenia aktywnoáci układu współczulnego oraz działaâ zapobiegajãcych
przerostowi i włóknieniu.
Walsartan hamuje niekorzystne działanie angiotensyny II na układ sercowo-naczyniowy i nerki
poprzez selektywnä blokadå receptora AT1, a takæe hamuje uwalnianie aldosteronu zaleçne od
angiotensyny II. Zapobiega to długotrwałej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, która
mogłaby spowodowaè zwéêenie naczyë, zatrzymanie sodu i płynów przez nerki, aktywacjì wzrostu i
proliferacji komórek, a w konsekwencji nieprawidłowí przebudowî układu sercowo-naczyniowego.
Działanie farmakodynamiczne
Działanie farmakodynamiczne produktu leczniczego Entresto było oceniane po podaniu pojedynczej
dawki leku i dawek wielokrotnych osobom zdrowym i pacjentom z niewydolnoïcið serca, i odpowiada
ono jednoczesnemu zahamowaniu neprylizyny i blokadzie układu RAA. W 7-dniowym badaniu
kontrolowanym walsartanem u pacjentów ze zmniejszonñ frakcjò wyrzutowó (HFrEF) podanie
produktu leczniczego Entresto spowodowało poczôtkowe nasilenie natriurezy, zwiõkszenie stö÷enia
cGMP w moczu oraz zmniejszenie osoczowego støùenia úrodkowego fragmentu propeptydu
natriuretycznego typu A(MR-proANP) i N-koûcowego propeptydu natriuretycznego typu B
(NT-proBNP) w porównaniu z walsartanem. W 21-dniowym badaniu z udziałem pacjentów z HFrEF
produkt leczniczy Entresto znamiennie zwiükszał stýþenie ANP i cGMP w moczu oraz stÿenie cGMP
w osoczu, a tak e zmniejszał osoczowe stenia NT-proBNP, aldosteronu i endoteliny-1 w
porównaniu z wartociami wyjciowymi. Równie receptor AT1 był blokowany, o czym wiadczyło
zwikszenie aktywno ci reniny w osoczu i zwi kszenie st enia reniny w osoczu. W badaniu
PARADIGM-HF produkt leczniczy Entresto w porównaniu z enalaprylem, zmniejszał st enie
NT-proBNP w osoczu, natomiast zwikszał stenie BNP w osoczu i stenie cGMP w moczu. BNP
nie jest właciwym biomarkerem niewydolnoci serca u pacjentów leczonych produktem leczniczym
Entresto, poniewa BNP jest substratem neprylizyny (patrz punkt 4.4). NT-proBNP nie jest substratem
neprylizyny i dlatego jest bardziej odpowiednim biomarkerem.
W szczegółowym badaniu klinicznym powiconym QTc, przeprowadzonym z udziałem zdrowych
mczyzn, pojedyncze dawki produktu leczniczego Entresto w wysokoci 194 mg sakubitrylu/206 mg
walsartanu i 583 mg sakubitrylu/617 mg walsartanu nie mały wpływu na repolaryzacj serca.
Neprylizyna jest jednym z licznych enzymów uczestniczcych w klirensie amyloidu- (A) w mózgu i
płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Podawanie zdrowym ochotnikom produktu leczniczego Entresto
w dawce 194 mg sakubitrylu/206 mg walsartanu raz na dob przez dwa tygodnie wi!zało si" ze

zwi#kszeniem st$%enia A&1-38 w CSF w porównaniu z placebo; nie odnotowano zmian w st'(eniach
A)1-40 i 1-42 w CSF. Znaczenie kliniczne tych obserwacji jest nieznane (patrz punkt 5.3).
Skuteczno*+ kliniczna i bezpiecze,stwo stosowania
W niektórych publikacjach dawki 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg i 97 mg/103 mg okre-lano odpowiednio
jako dawki 50, 100 i 200 mg.
Badanie PARADIGM-HF
Badanie PARADIGM-HF było mi.dzynarodowym, randomizowanym, podwójnie za/lepionym
badaniem z udziałem 8 442 pacjentów, porównuj0cym produkt leczniczy Entresto z enalaprylem. Leki
te podawano dorosłym pacjentom z przewlekł1 niewydolno2ci3 serca stopnia II-IV wg klasyfikacji
NYHA i zmniejszon4 frakcj5 wyrzutow6 (frakcja wyrzutowa lewej komory [LVEF] 740%, pó8niej
zmieniona na ≤35%), oprócz innych leków stosowanych w niewydolno9ci serca. Pierwszorz:dowy
zło;ony punkt ko<cowy stanowił zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych (CV) lub hospitalizacja z
powodu niewydolno=ci serca (HF). Pacjenci z SBP <100 mmHg, ci>?kimi zaburzeniami czynno@ci
nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) i ciABkimi zaburzeniami czynnoCci wDtroby zostali wykluczeni
podczas kwalifikacji i dlatego ich dane nie były badane prospektywnie.
W okresie przed badaniem, pacjenci otrzymywali właEciwe leczenie standardowymi lekami, do
których naleFały inhibitory ACE /ARB (>99%), leki beta-adrenolityczne (94%), antagoniGci receptora
mineralokortykoidowego (58%) i diuretyki (82%). Mediana czasu obserwacji wyniosła 27 miesiHcy, a
pacjenci byli leczeni przez okres do 4,3 roku.
Przed rozpoczIciem sekwencyjnego, pojedynczo zaJlepionego okresu wstKpnego, pacjentom
odstawiono inhibitor ACE lub ARB. W okresie wstLpnym badania, pacjenci otrzymywali leczenie
enalaprylem w dawce 10 mg dwa razy na dobM, a nastNpnie rozpoczynali pojedynczo zaOlepione
leczenie produktem leczniczym Entresto w dawce 100 mg dwa razy na dobP, którQ zwiRkszano do
200 mg dwa razy na dobS (patrz punkt 4.8, w którym podano informacje o przypadkach przerwania
leczenia w tym okresie). NastTpnie pacjenci zostali zrandomizowani do podwójnie zaUlepionego
okresu badania, w którym otrzymywali produkt leczniczy Entresto w dawce 200 mg lub enalapryl w
dawce 10 mg dwa razy na dobV [Entresto (n=4 209); enalapryl (n=4 233)].
Wredni wiek badanej populacji wyniósł 64 lata, a 19% pacjentów było w wieku 75 lat lub starszych. W

chwili randomizacji 70% pacjentów zakwalifikowano do stopnia II wg klasyfikacji NYHA, 24% do
stopnia III, a 0,7% do stopnia IV. Xrednia wartoYZ LVEF wyniosła 29%, a u 963 pacjentów (11,4%)
pocz[tkowa warto\] LVEF wyniosła >35% i ≤40%.
W grupie leczonej produktem leczniczym Entresto 76% pacjentów pozostawało na docelowej dawce
wynosz^cej 200 mg dwa razy na dob_ pod koniec badania (`rednia dawka dobowa 375 mg). W grupie
enalaprylu 75% pacjentów pozostawało na dawce docelowej 10 mg dwa razy na doba pod koniec
badania (brednia dawka dobowa 18,9 mg).
Produkt leczniczy Entresto miał przewagc nad enalaprylem, zmniejszajdc ryzyko zgonu z przyczyn
sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolnoeci serca do 21,8%, w porównaniu z
26,5% pacjentami leczonymi enalaprylem. Bezwzglfdne zmniejszenie ryzyka wyniosło 4,7% dla
złogonego punktu kohcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu
niewydolnoici serca, 3,1% dla samego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i 2,8% dla pierwszej
hospitalizacji z powodu HF. Wzgljdne zmniejszenie ryzyka wyniosło 20% w porównaniu z
enalaprylem (patrz Tabela 2). Działanie to obserwowano na wczesnym etapie leczenia i utrzymywało
sik ono przez cały czas trwania badania (patrz Rycina 1). Oba elementy składowe przyczyniły sil do
zmniejszenia ryzyka. Nagła mmiern stanowiła 45% zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i jej
ryzyko było zmniejszone o 20% u pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto w
porównaniu z pacjentami leczonymi enalaprylem (HR 0,80; p=0,0082). Upooledzenie czynnopci serca
jako pompy stanowiło 26% zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i jego ryzyko było
zmniejszone o 21% u pacjentów leczonych produktem leczniczym Entresto w porównaniu z
pacjentami leczonymi enalaprylem (HR 0,79; p=0,0338).

Zmniejszenie ryzyka było konsekwentnie obserwowane we wszystkich podgrupach wyodrqbnionych
ze wzglrdu na: płes, wiek, rast, połouenie geograficzne, stopiev niewydolnowci serca w klasyfikacji
NYHA (II/III), frakcjx wyrzutowy, czynnoz{ nerek, wyst|powanie cukrzycy lub nadci}nienia,
wcze~niejsze leczenie niewydolnoci serca i migotanie przedsionków.
Produkt leczniczy Entresto poprawiał przeycie przy znamiennym zmniejszeniu miertelnoci z
dowolnej przyczyny o 2,8% (Entresto, 17%, enalapryl, 19,8%). Wzgldne zmniejszenie ryzyka
wyniosło 16% w porównaniu z enalaprylem (patrz Tabela 2).
Tabela 2

Wpływ leczenia na pierwszorzdowy zło ony punkt kocowy, jego składowe i
miertelno całkowit podczas mediany obserwacji wynoszcej 27 miesicy
Entresto
n=4187
n (%)

Enalapryl
n=4212
n (%)

Współczynnik
ryzyka
(95% CI)

Wzgldne
zmniejsze
nie
ryzyka
20%

Warto p
***

Pierwszorzdowy
914 (21,83)
1117 (26,52) 0,80 (0,73; 0,87)
0,0000002
złoony punkt
kocowy obejmujcy
zgon CV i
hospitalizacje z
powodu
niewydolnoci serca *
Poszczególne składowe pierwszorzdowego złoonego punktu kocowego
Zgon CV**
558 (13,33)
693 (16,45)
0,80 (0,71; 0,89) 20%
0,00004
Pierwsza
537 (12,83)
658 (15,62)
0,79 (0,71; 0,89) 21%
0,00004
hospitalizacja z
powodu
niewydolnoci serca
Drugorzdowy punkt kocowy
711 (16,98)
835 (19,82)
0,84 (0,76; 0,93) 16%
0,0005
miertelno
całkowita
*Pierwszorz dowy punkt ko¡cowy definiowano jako czas do wyst¢pienia pierwszego zdarzenia czyli
zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolno£ci serca.
**Zgon CV obejmuje wszystkich pacjentów, którzy zmarli do daty stanowi¤cej punkt odci¥cia
obserwacji, niezale¦nie od wcze§niejszych hospitalizacji.
***Jednostronna warto¨© p
ª Pełna analizowana grupa
Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiaj«ce pierwszorz¬dowy złoony punkt ko®cowy
i jego składow¯, zgon CV
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Badanie TITRATION
Badanie TITRATION było 12-tygodniowym badaniem bezpieczestwa i tolerancji z udziałem

538 pacjentów z przewlekł niewydolnoci serca (stopnia II-IV wg klasyfikacji NYHA) i
zaburzeniami funkcji skurczowej (frakcja wyrzutowa lewej komory 35%), którzy przed włczeniem
do badania nie otrzymywali inhibitora ACE lub terapii ARB bd przyjmowali ró ne dawki
inhibitorów ACE lub ARB. Pacjenci otrzymywali dawk¡ pocz¢tkow£ produktu leczniczego Entresto w
wysoko¤ci 50 mg dwa razy na dob¥, po czym dawk¦ t§ stopniowo zwi¨kszano do 100 mg dwa razy na
dob©, a nastªpnie do dawki docelowej 200 mg dwa razy na dob« w ci¬gu 3 lub 6 tygodni.
Wicej pacjentów nieotrzymuj®cych wcze¯niej leczenia inhibitorem ACE lub ARB, b°d±
otrzymuj²cych leczenie małymi dawkami (odpowiadaj³cymi <10 mg enalaprylu/dob´) było w stanie
osiµgn¶· i utrzyma¸ leczenie dawk¹ 200 mg produktu leczniczego Entresto, gdy dawkº t» osi¼gano w
ci½gu 6 tygodni (84,8%) w porównaniu z pacjentami, u których dawk¾ stopniowo zwi¿kszano w
okresie 3 tygodni (73,6%). Ogółem 76% pacjentów osiÀgnÁło i utrzymało leczenie dawkÂ docelowÃ
produktu leczniczego Entresto wynoszÄcÅ 200 mg dwa razy na dobÆ, bez przerywania leczenia ani
zmniejszania dawki przez 12 tygodni.
Dzieci i młodzieÇ
Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiÈzek dołÉczania wyników badaÊ produktu leczniczego
Entresto w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieËy w leczeniu niewydolnoÌci serca
(stosowanie u dzieci i młodzieÍy, patrz punkt 4.2).
5.2

WłaÎciwoÏci farmakokinetyczne

Walsartan wchodzÐcy w skład produktu leczniczego Entresto ma wiÑkszÒ biodostÓpnoÔÕ niÖ walsartan
zawarty w innych lekach w postaci tabletek dost×pnych na rynku; 26 mg, 51 mg i 103 mg walsartanu
zawartego w produkcie leczniczym Entresto jest równowaØne odpowiednio 40 mg, 80 mg i 160 mg
walsartanu zawartego w innych produktach w postaci tabletek dostÙpnych na rynku.
Wchłanianie
Po podaniu doustnym produkt leczniczy Entresto dysocjuje na walsartan i prolek, sakubitryl.
Sakubitryl jest dalej metabolizowany do aktywnego metabolitu, LBQ657. ZwiÚzki te osiÛgajÜ
maksymalne stÝÞenia w osoczu odpowiednio po 2 godzinach, 1 godzinie i 2 godzinach. Szacuje siß, àe
bezwzgládna biodostâpnoãä sakubitrylu i walsartanu po podaniu doustnym wynosi odpowiednio
ponad 60% i 23%.
Po leczeniu produktem leczniczym Entresto według schematu dawkowania dwa razy na dobå, stæçenie
stacjonarne sakubitrylu, LBQ657 i walsartanu osiègano w ciégu trzech dni. W stanie stacjonarnym nie
dochodzi do istotnej kumulacji sakubitrylu i walsartanu, natomiast obserwuje siê 1,6-krotnë kumulacjì
LBQ657. Podanie z posiłkiem nie ma klinicznie istotnego wpływu na AUC sakubitrylu, LBQ657 i
walsartanu. Produkt leczniczy Entresto moíe byî podawany z pokarmem lub bez.
Dystrybucja
Sakubitryl, LBQ657 i walsartan w znacznym stopniu wiïðñ siò z białkami osocza (94-97%).
Porównanie ekspozycji osocza i CSF wykazało, óe LBQ657 przenika przez barierô krew-mózg w
ograniczonym stopniu (0,28%). õrednia pozorna objöto÷ø dystrybucji walsartanu i sakubitrylu
wyniosła odpowiednio 75 litrów do 103 litrów.
Metabolizm
Sakubitryl jest łatwo przekształcany do LBQ657 przez karboksyloesterazy 1b i 1c; LBQ657 nie jest
dalej metabolizowany w znaczùcym stopniu. Walsartan podlega minimalnym przemianom
metabolicznym, poniewaú zaledwie około 20% dawki jest odzyskiwane w postaci metabolitów. W
osoczu zidentyfikowano metabolit hydroksylowy walsartanu w małych stûüeniach (<10%).
Z uwagi na minimalny metabolizm sakubitrylu i walsartanu za poýrednictwem enzymów CYP450, nie

naleþy spodziewaÿ si, by jednoczesne podawanie produktów leczniczych oddziałujcych na enzymy
CYP450 miało wpływ na farmakokinetyk .
Eliminacja
Po podaniu doustnym 52-68% sakubitrylu (głównie w postaci LBQ657) oraz ~13% walsartanu i jego
metabolitów jest wydalanych z moczem; 37-48% sakubitrylu (głównie w postaci LBQ657) oraz 86%
walsartanu i jego metabolitów jest wydalane z kałem.
Sakubitryl, LBQ657 i walsartan s eliminowane z osocza ze rednim okresem półtrwania (T½)
wynoszcym odpowiednio około 1,43 godzin, 11,48 godzin i 9,90 godzin.
Liniowo lub nieliniowo
Farmakokinetyka sakubitrylu, LBQ657 i walsartanu była w przybli eniu liniowa w zakresie badanych
dawek produktu leczniczego Entresto wynosz cych od 24 mg sakubitrylu/26 mg walsartanu do 97 mg
sakubitrylu/103 mg walsartanu.
Szczególne populacje pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
Ekspozycja na LBQ657 i walsartan zwi ksza si u pacjentów w wieku powyej 65 lat odpowiednio o
42% i 30% w porównaniu z pacjentami w młodszym wieku.
Zaburzenia czynnoci nerek
Obserwowano korelacj pomidzy czynnoci nerek a AUC LBQ657 u pacjentów z zaburzeniami
czynnoci nerek w stopniu łagodnym do cikiego. AUC LBQ657 u pacjentów z umiarkowanymi
(30 ml/min/1,73 m2 ≤ eGFR <60 ml/min/1,73 m2) i cikimi zaburzeniami czynnoci nerek
(15 ml/min/1,73 m2 ≤ eGFR <30 ml/min/1,73 m2) było 1,4 razy i 2,2 razy wiksze w porównaniu z
pacjentami z łagodnymi zaburzeniami czynnoci nerek (60 ml/min/1,73 m2 ≤ eGFR
<90 ml/min/1,73 m2), stanowicymi najwiksz grup pacjentów wł czonych do badania
PARADIGM-HF). AUC walsartanu było podobne u pacjentów z umiarkowanymi i ci!"kimi
zaburzeniami czynno#ci nerek w porównaniu z pacjentami z łagodnymi zaburzeniami czynno$ci
nerek. Nie przeprowadzono bada% u pacjentów poddawanych dializie. Jednak LBQ657 i walsartan w
du&ym stopniu wi'() si* z białkami osocza i dlatego jest mało prawdopodobne, aby mogły by+ one
skutecznie usuni,te z ustroju podczas dializy.
Zaburzenia czynno-ci w.troby
U pacjentów z zaburzeniami czynno/ci w0troby w stopniu łagodnym do umiarkowanego ekspozycja
na sakubitryl zwi1kszyła si2 odpowiednio 1,5- i 3,4- krotnie, ekspozycja na LBQ657 zwi3kszyła si4
1,5- i 1,9-krotnie, a ekspozycja na walsartan zwi5kszyła si6 1,2-krotnie i 2,1-krotnie w porównaniu do
podania leku odpowiadaj7cym im zdrowym ochotnikom. Jednak u pacjentów z zaburzeniami
czynno8ci w9troby w stopniu łagodnym do umiarkowanego, ekspozycja na wolne st:;enia LBQ657
zwi<kszyła si= odpowiednio 1,47- i 3,08-krotnie, a ekspozycja na wolne st>?enia walsartanu
zwi@kszyła siA odpowiednio 1,09- i 2,20-krotnie w porównaniu do podania leku odpowiadajBcym im
zdrowym ochotnikom. Nie badano produktu leczniczego Entresto u pacjentów z ciCDkimi
zaburzeniami czynnoEci wFtroby, GółciowH marskoIciJ wKtroby lub cholestazL (patrz punkty 4.3 i 4.4).
Wpływ płci
Farmakokinetyka produktu leczniczego Entresto (sakubitryl, LBQ657 i walsartan) jest podobna u
mMNczyzn i kobiet.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeOstwie

Dane niekliniczne (w tym badania z poszczególnymi składnikami, sakubitrylem i walsartanem i (lub)
produktem leczniczym Entresto), wynikajPce z konwencjonalnych badaQ farmakologicznych
dotyczRcych bezpieczeSstwa, badaT toksycznoUci po podaniu wielokrotnym, genotoksycznoVci,

rakotwórczoWci i wpływu na płodnoXY nie ujawniajZ szczególnego zagro[enia dla człowieka.
Płodno\], reprodukcja i rozwój
Leczenie produktem leczniczym Entresto podczas organogenezy spowodowało zwi^kszon_
`miertelnoab zarodka i płodu szczurów po podaniu dawek c49 mg sakubitrylu/51 mg walsartanu/kg
mc./dobd (e0,72-krotnofg maksymalnej zalecanej dawki u ludzi [MRHD] na podstawie AUC) i
królików po podaniu dawek h4,9 mg sakubitrylu/5,1 mg walsartanu/kg mc./dobi (2-krotnojk i
0,03-krotnolm MRHD odpowiednio na podstawie AUC walsartanu i LBQ657). Lek ma działanie
teratogenne, co stwierdzono na podstawie niewielkiej cznstooci wystppowania wodogłowia u płodów
zwiqzanego z podaniem dawek toksycznych dla matki, obserwowanego u królików po podaniu
produktu leczniczego Entresto w dawce r4,9 mg sakubitrylu/5,1 mg walsartanu/kg mc./dobs. U
płodów królika po podaniu dawki bez działat toksycznych na matku (1,46 mg sakubitrylu/1,54 mg
walsartanu/kg mc./dobv) obserwowano zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym (głównie
kardiomegaliw). U królików po podaniu produktu leczniczego Entresto w dawce 4,9 mg
sakubitrylu/5,1 mg walsartanu/kg mc./dobx obserwowano niewielki wzrost wystypowania dwóch
zmian w koz{cu płodu (zniekształcenie jednego z segmentów mostka płodowego, dwudzielne
kostnienie segmentów mostka). Działania niepo|}dane produktu leczniczego Entresto na zarodek i
płód przypisuje si~ antagonistycznemu wpływowi na receptor angiotensyny (patrz punkt 4.6).
Leczenie sakubitrylem podczas organogenezy skutkowało miertelnoci zarodka i płodu oraz
toksycznym wpływem na zarodek i płód (zmniejszona masa ciała płodu i wady koca) u królików,
którym podawano dawki powodujce toksyczny wpływ na matk (500 mg/kg mc./dob; 5,7-krotno
MRHD na podstawie pola AUC LBQ657). Po podaniu dawek >50 mg/kg mc./dob obserwowano
niewielkie uogólnione opónienia kostnienia. Tej obserwacji nie uwaa si za działanie niepodane.
Nie stwierdzono dowodów na toksyczne działanie na zarodek i płód lub działanie teratogenne u
szczurów leczonych sakubitrylem. Najwysze stenie sakubitrylu, po którym nie obserwowano
działa niepodanych na zarodek i płód (NOAEL) wyniosło przynajmniej 750 mg/kg mc./dob u
szczurów i 200 mg/kg mc./dob u królików (2,2-krotno MRHD na podstawie pola AUC LBQ657).
Badania przed- i pourodzeniowego rozwoju szczurów, przeprowadzone z podaniem sakubitrylu w
duych dawkach do 750 mg/kg mc./dob (2,2-krotno MRHD na podstawie AUC) i walsartanu w
dawkach do 600 mg/kg mc./dob (0,86-krotno MRHD na podstawie AUC) wskazuj , ¡e leczenie
produktem leczniczym Entresto podczas organogenezy, ci¢£y i laktacji mo¤e wpływa¥ na rozwój i
prze¦ycie potomstwa.
Inne wyniki bada§ przedklinicznych
Entresto
Wpływ produktu leczniczego Entresto na st¨©enia amyloidu-ª w płynie mózgowo-rdzeniowym i
tkance mózgowej oceniano u młodych (2-4 letnich) osobników małp cynomolgus leczonych
produktem leczniczym Entresto (24 mg sakubitrylu/26 mg walsartanu/kg mc./dob«) przez dwa
tygodnie. W tym badaniu klirens A¬ z płynu mózgowo-rdzeniowego małp cynomolgus był
zmniejszony, powodujc zwi®kszenie st¯°enia A±1-40, 1-42 i 1-38 w płynie mózgowo-rdzeniowym;
nie stwierdzono analogicznego zwi²kszenia st³´enia Aµ w mózgu. Nie obserwowano zwi¶kszenia
st·¸enia A¹1-40 i 1-42 w płynie mózgowo-rdzeniowym w dwutygodniowym badaniu z udziałem
zdrowych ochotników (patrz punkt 5.1). Ponadto, badanie toksykologiczne przeprowadzone na
małpach cynomolgus leczonych produktem leczniczym Entresto podawanym w dawce 146 mg
sakubitrylu/154 mg walsartanu/kg mc./dobº przez 39 tygodni nie wykazało obecno»ci blaszek
amyloidowych w mózgu. W tym badaniu nie dokonano jednak ilo¼ciowego pomiaru zawarto½ci
amyloidu.
Sakubitryl
U młodych szczurów leczonych sakubitrylem (w 7. do 70. dnia po urodzeniu) odnotowano
spowolnienie rozwoju masy ko¾ci i wydłu¿enia siÀ koÁci zwiÂzanych z wiekiem. Badanie
przeprowadzone na dorosłych osobnikach szczura wykazało jedynie minimalny przejÃciowy efekt
hamujÄcy na gÅstoÆÇ mineralnÈ koÉci i brak takiego wpływu na wszelkie inne parametry istotne dla

wzrostu koÊci, co wskazuje na brak istotnego wpływu sakubitrylu na koËci w populacji pacjentów
dorosłych w normalnych warunkach. Nie moÌna jednak wykluczyÍ łagodnego przejÎciowego wpływu
sakubitrylu na wczesnÏ fazÐ gojenia siÑ złamaÒ u dorosłych.
Walsartan
U młodych osobników szczura leczonych walsartanem (w 7. do 70. dnia po urodzeniu) nawet tak małe
dawki jak 1 mg/kg mc./dobÓ powodowały utrzymujÔce siÕ, nieodwracalne zmiany w nerkach
polegajÖce na wyst×powaniu nefropatii cewek nerkowych (której niekiedy towarzyszyła martwica
nabłonka cewek nerkowych) i poszerzeniu miednicy. Te zmiany w nerkach sØ spodziewanym,
nadmiernym działaniem farmakologicznym inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonisty
receptora angiotensyny II typu 1; działania takie obserwuje siÙ w przypadku podawania szczurom w
pierwszych 13 dniach Úycia. Okres ten pokrywa siÛ z 36-tygodniowÜ ciÝÞß u ludzi, która sporadycznie
moàe wydłuáyâ siã do 44 tygodni od poczäcia dziecka.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeå tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
Krospowidon, typ A
Magnezu stearynian
Talk
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka
Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane
Hypromeloza, typ 2910 (3 mPa·s)
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 4000
Talk
æelaza tlenek czerwony (E 172)
çelaza tlenek czarny (E 172)
Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane
Hypromeloza, typ 2910 (3 mPa·s)
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 4000
Talk
èelaza tlenek czerwony (E 172)
éelaza tlenek êółty (E 172)
Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane
Hypromeloza, typ 2910 (3 mPa·s)
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 4000
Talk
ëelaza tlenek czerwony (E 172)
ìelaza tlenek czarny (E 172)
6.2

Niezgodnoíci farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres waînoïci

3 lata
6.4

Specjalne ðrodki ostroñnoòci podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceó dotyczôcych temperatury przechowywania produktu leczniczego.
Przechowywaõ w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgociö.
6.5

Rodzaj i zawarto÷ø opakowania

Blistry z PVC/PVDC/Aluminium. Jeden blister zawiera 10 lub 14 tabletek powlekanych.
Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane
Wielkoùú opakowaû: 14, 20, 28 lub 56 tabletek powlekanych i opakowania zbiorcze zawierajüce
196 (7x28) tabletek powlekanych.
Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane
Wielkoýþ opakowaÿ: 14, 20, 28 lub 56 tabletek powlekanych i opakowania zbiorcze zawierajce
168 (3x56) lub 196 (7x28) tabletek powlekanych.
Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane
Wielko opakowa: 14, 20, 28 lub 56 tabletek powlekanych i opakowania zbiorcze zawieraj ce
168 (3x56) lub 196 (7x28) tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.
6.6

Specjalne rodki ostro no ci dotycz ce usuwania

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

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

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

NUMERY POZWOLE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane
EU/1/15/1058/001
EU/1/15/1058/008-010
EU/1/15/1058/017

Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane
EU/1/15/1058/002-004
EU/1/15/1058/011-013
Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane
EU/1/15/1058/005-007
EU/1/15/1058/014-016
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUENIA POZWOLENIA

19 listopada 2015
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/2018
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym s dostpne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

