ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HYCAMTIN 1 mg proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji
HYCAMTIN 4 mg proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY

HYCAMTIN 1 mg proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji
Kada fiolka zawiera 1 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).
Po rozpuszczeniu całej zawartoci substancji czynnej w fiolce zgodnie z zaleceniami, uzyskuje si roztwór
zawierajcy 1 mg substancji czynnej w 1 ml.
HYCAMTIN 4 mg proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji
Ka da fiolka zawiera 4 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).
Po rozpuszczeniu całej zawarto ci substancji czynnej w fiolce zgodnie z zaleceniami, uzyskuje si roztwór
zawieraj cy 1 mg substancji czynnej w 1 ml.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji.
Jasnoółty do zielonkawego proszek.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany:
• do leczenia pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub
kolejnego rzutu okazała si nieskuteczna.
• do leczenia pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca, u których ponowne
leczenie z uyciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie (patrz punkt 5.1).
Topotekan w skojarzeniu z cisplatyn jest wskazany do leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy,
nawracajcym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które
wczeniej otrzymywały cisplatyn, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku
długotrwałego okresu bez leczenia (patrz punkt 5.1).
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Topotekan naley stosowa tylko w orodkach specjalistycznych, prowadzcych chemioterapi
cytotoksyczn. Topotekan naley podawa wyłcznie pod nadzorem lekarza do wiadczonego w
prowadzeniu chemioterapii (patrz punkt 6.6).
Dawkowanie
W przypadku stosowania topotekanu w terapii skojarzonej z cisplatyn!, konieczne jest zapoznanie si"
z tre#ci$ pełnej informacji o cisplatynie.

Przed rozpocz%ciem pierwszego kursu leczenia topotekanem liczba granulocytów oboj&tnochłonnych
musi wynosi' ≥ 1,5 x 109/l, liczba płytek krwi musi wynosi( ≥ 100 x 109/l i st)*enie hemoglobiny
musi wynosi+ , 9 g/dl (po transfuzji krwi, je-eli jest to konieczne).
Rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca
Dawka pocz.tkowa
Zalecan/ dawk0 topotekanu jest 1,5 mg/m2 powierzchni ciała na dob1 podane w 30 minutowym wlewie
do2ylnym, codziennie, przez pi34 kolejnych dni, co trzy tygodnie licz5c od pierwszego dnia kursu. Je6eli
leczenie jest dobrze tolerowane, mo7e by8 kontynuowane do czasu progresji choroby (patrz punkty 4.8 i
5.1).
Kolejne dawki
Nie nale9y ponownie podawa: topotekanu do momentu, kiedy liczba granulocytów nie osi;gnie
warto<ci = 1 x 109/l, liczba płytek > 100 x 109/l, a st?@enie hemoglobiny A 9 g/dl (po transfuzji krwi, jeBeli
jest to konieczne).
Standardowa praktyka onkologiczna w zakresie postCpowania w przypadku neutropenii obejmuje albo
dodatkowe podawanie innych produktów leczniczych (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki topotekanu w
celu utrzymania odpowiedniej liczby granulocytów obojDtnochłonnych.
JeEli wybrano redukcjF dawki u pacjentów z ciGHkI neutropeniJ (liczba granulocytów obojKtnochłonnych
< 0,5 x 109/l) trwajLcM siedem dni lub dłuNej, albo ciOPkQ neutropeniR z towarzyszScT gorUczkV lub infekcjW,
bXdY u pacjentów, u których opóZniono leczenie z powodu neutropenii, nale[y zmniejszy\ dawk] o
0,25 mg/m2 pc./dob^ do dawki 1,25 mg/m2 pc./dob_ (lub je`eli zachodzi taka koniecznoab zmniejszyc
kolejnd dawke do 1,0 mg/m2 pc./dobf).
Podobnie nalegy zredukowah dawki, jeieli liczba płytek spada ponijej 25 x 109/l. W badaniach klinicznych
podawanie topotekanu było przerywane w sytuacji, kiedy zmniejszono dawkk do 1,0 mg/m2 pc./dobl i
konieczne było dalsze zmniejszanie dawki z powodu działam nieponodanych.
Rak szyjki macicy
Dawka poczptkowa
Zalecanq dawkr topotekanu jest 0,75 mg/m2 pc./dobs podane w 30 minutowym wlewie dotylnym, w
dniach 1., 2. i 3. Cisplatynu podaje siv we wlewie dowylnym w dniu 1. w dawce 50 mg/m2 pc./dobx, po
podaniu topotekanu. Powyyszy schemat leczenia powtarza siz co 21 dni przez sze{| kursów, lub do
wyst}pienia post~pu choroby.
Kolejne dawki
Nie naley ponownie podawa topotekanu do momentu, kiedy liczba granulocytów obojtnochłonnych nie
osignie wartoci  1,5 x 109/l, liczba płytek 100 x 109/l, a stenie hemoglobiny  9 g/dl (po transfuzji
krwi, jeeli jest to konieczne).
Standardowa praktyka onkologiczna w zakresie postpowania w przypadku neutropenii obejmuje albo
dodatkowe podawanie innych leków (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki topotekanu w celu utrzymania
odpowiedniej liczby granulocytów obojtnochłonnych.
Jeli wybrano redukcj dawki u pacjentek z cik neutropeni (liczba granulocytów obojtnochłonnych
<0,5 x 109/l), trwajc siedem dni lub dłuej, albo cik neutropeni z towarzyszc gorczk lub infekcj,
bd u pacjentek, u których opó¡niono leczenie z powodu neutropenii, nale¢y zmniejszy£ dawk¤ o 20 % do
0,60 mg/m2 pc./dob¥ podczas kolejnych kursów terapii (lub je¦eli zachodzi taka konieczno§¨ zmniejszy©
kolejnª dawk« do 0,45 mg/m2 pc./dob¬).
Podobnie naley zredukowa® dawki, je¯li liczba płytek krwi zmniejszy si° poni±ej 25 x 109/l.

Szczególne grupy pacjentów
Pacjenci z zaburzeniami czynno²ci nerek
Monoterapia (rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca):
Nie ma wystarczaj³cych danych dotycz´cych stosowania topotekanu u pacjentów z ciµ¶kimi zaburzeniami
czynno·ci nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min). Nie zaleca si¸ stosowania topotekanu w tej grupie
pacjentów (patrz punkt 4.4).
Ograniczone dane wskazuj¹, ºe u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynno»ci nerek nale¼y
zmniejszy½ dawk¾ topotekanu. Zalecana dawka topotekanu w monoterapii raka jajnika lub
drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z klirensem kreatyniny pomi¿dzy 20 a 39 ml/min wynosi
0,75 mg/m2 pc./dobÀ przez piÁÂ kolejnych dni.
Terapia skojarzona (rak szyjki macicy)
Podczas badaÃ klinicznych, w których terapiÄ skojarzonÅ topotekanem i cisplatynÆ stosowano u pacjentek z
rakiem szyjki macicy, leczenie rozpoczynano jedynie wówczas, gdy stÇÈenie kreatyniny w surowicy
wynosiło É 1,5 mg/dl. JeÊli podczas terapii topotekanem i cisplatynË stÌÍenie kreatyniny przekroczy
wartoÎÏ 1,5 mg/dl, zaleca siÐ sprawdzenie pełnej informacji dotyczÑcej cisplatyny, w odniesieniu do
zmniejszenia dawki/kontynuacji terapii. Po zaprzestaniu podawania cisplatyny naleÒy mieÓ na uwadze, Ôe
nie ma wystarczajÕcych danych, dotyczÖcych kontynuacji monoterapii topotekanem u pacjentek z rakiem
szyjki macicy.
Pacjenci z zaburzeniami czynno×ci wØtroby
W małej grupie pacjentów z zaburzeniami czynnoÙci wÚtroby (stÛÜenie bilirubiny w surowicy w zakresie
1,5 do 10 mg/dl) stosowano topotekan doÝylnie, w dawce 1,5 mg/m2 pc./dobÞ, przez pißà dni co trzy
tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak nie ma wystarczajácych danych, aby
okreâliã zalecenia dotyczäce dawkowania dla tej grupy pacjentów (patrz punkt 4.4).
Dane dotyczåce stosowania topotekanu u pacjentów z ciæçkimi zaburzeniami czynnoèci wétroby
wywołanymi marskoêcië (stìíenie bilirubiny w surowicy î 10mg/dl) sï niewystarczajðce. Topotekan nie
jest zalecany w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).
Dzieci i młodzieñ
Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1 i 5.2, ale brak zaleceò dotyczócych dawkowania.
Sposób podawania
Topotekan przed uôyciem musi byõ rozpuszczony, a nastöpnie rozcie÷czony (patrz punkt 6.6).
4.3

Przeciwwskazania

−
−
−

Ciøùka nadwraúliwoûü na substancjý czynnþ lub na którÿkolwiek substancj pomocnicz
wymienion w punkcie 6.1
Karmienie piersi (patrz punkt 4.6)
Cikie zahamowanie czynnoci szpiku kostnego przed rozpoczciem pierwszego kursu,
manifestujce si liczb granulocytów oboj tnochłonnych < 1,5 x 109/l i (lub liczb płytek krwi
< 100 x 109/l).

4.4

Specjalne ostrze enia i rodki ostronoci dotyczce stosowania

Hematologiczne objawy toksyczne s zalene od wielkoci dawki. Naley regularnie kontrolowa pełn
morfologi krwi włcznie z liczb płytek krwi (patrz punkt 4.2).
Tak jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan moe spowodowa cik mielosupresj . U
pacjentów leczonych topotekanem zgłaszano przypadki mielosupresji prowadz!cej do posocznicy oraz
przypadki zgonów z powodu posocznicy (patrz punkt 4.8).
Neutropenia wywołana zastosowaniem topotekanu mo"e prowadzi# do zapalenia okr$%nicy w
przebiegu neutropenii (ang. neutropenic colitis). W trakcie bada& klinicznych topotekanu zgłaszano

zgony z powodu zapalenia okr'(nicy w przebiegu neutropenii. U pacjentów, u których stwierdzono
gor)czk*, neutropeni+ oraz charakterystyczny ból brzucha nale,y wzi-. pod uwag/ mo0liwo12
wyst3pienia zapalenia okr45nicy w przebiegu neutropenii.
Podczas stosowania topotekanu zgłaszano przypadki 6ródmi78szowej choroby płuc (ang. interstitial
lung disease – ILD), niekiedy ko9cz:ce si; zgonem (patrz punkt 4.8). Czynnikami ryzyka s<:
wyst=pienie >ródmi?@szowej choroby płuc w przeszłoAci, włóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja
narzBdów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujCce, stosowanie substancji pneumotoksycznych
i (lub) czynników wzrostu kolonii. NaleDy obserwowaE pacjentów w kierunku wystFpienia objawów
ze strony układu oddechowego wskazujGcych na rozwój HródmiIJszowej choroby płuc (np. kaszel,
gorKczka, dusznoLM i (lub) niedotlenienie) a w przypadku potwierdzenia rozpoznania NródmiOPszowej
choroby płuc naleQy przerwaR leczenie topotekanem.
Leczenie topotekanem w monoterapii lub topotekanem z cisplatynS jest czTsto zwiUzane z
wystVpieniem istotnej klinicznie małopłytkowoWci. NaleXy o tym pamiYtaZ przepisuj[c produkt
HYCAMTIN, np. gdy rozwa\a si] rozpocz^cie terapii u pacjentów ze zwi_kszonym ryzykiem
krwawienia zwi`zanego z obecnoacib guza.
Zgodnie z przewidywaniami pacjenci w złym stanie ogólnym (PS > 1) (ang. performance status – PS)
słabiej reagujc na leczenie i zwidksza sie u nich czfstogh wystipowania powikłaj takich jak gorkczka,
infekcje i posocznica (patrz punkt 4.8). W trakcie leczenia bardzo walna jest systematyczna ocena stanu
ogólnego pacjenta w celu oceny, czy nie pogorszył sim on do PS = 3.
Dane dotycznce stosowania topotekanu u pacjentów z ciopkim zaburzeniem czynnoqci nerek (klirens
kreatyniny < 20 ml/min) lub cirskim zaburzeniem czynnotci wutroby wywołanym marskovciw (stxyenie
bilirubiny w surowicy z 10mg/dl) s{ niewystarczaj|ce. Stosowanie topotekanu w tych grupach pacjentów
nie jest zalecane (patrz punkt 4.2).
W małej grupie pacjentów z zaburzeniem czynno}ci w~troby (stenie bilirubiny w surowicy w zakresie 1,5
do 10 mg/dl) stosowano topotekan doylnie, w dawce 1,5 mg/m2 pc./dob, przez pi dni co trzy tygodnie.
Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak brak wystarczaj cych danych, aby okreli
zalecenia dotyczce dawkowania dla tej grupy pacjentów (patrz punkt 4.2).
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano bada dotyczcych interakcji farmakokinetycznych in vivo u ludzi.
Topotekan nie hamuje enzymów cytochromu P-450 u ludzi (patrz punkt 5.2). W badaniu
populacyjnym po podaniu doylnym, jednoczesne podawanie granisetronu, ondansetronu, morfiny lub
kortykosteroidów nie wpływało znaczco na farmakokinetyk całkowitego topotekanu (postaci
aktywnej i nieaktywnej).
W trakcie skojarzonej chemioterapii z uyciem topotekanu i innych leków, moe by konieczne
zmniejszenie dawki kadego produktu leczniczego w celu poprawienia tolerancji leczenia. Jednake,
podczas leczenia skojarzonego z preparatami platyny wystpuje zmienna interakcja uzaleniona od
tego, czy preparat platyny jest podawany w dniu 1. czy 5. stosowania topotekanu. Jeeli cisplatyna lub
karboplatyna jest podawana w dniu 1. stosowania topotekanu, to aby poprawi tolerancj, naley
podawa mniejsze dawki obu leków w porównaniu do dawek, które mona zastosowa w przypadku
podawania preparatu platyny w dniu 5. stosowania topotekanu.
Podczas stosowania topotekanu (0,75 mg/m2 pc./dob przez 5 kolejnych dni) oraz cisplatyny
(60 mg/m2 pc./dob w dniu pierwszym) w grupie 13 pacjentek z rakiem jajnika, w pitym dniu terapii
stwierdzono niewielkie zwikszenie warto ci AUC (12 %, n = 9) i Cmax (23 %, n = 11). Uwa¡a si¢, £e
jest mało prawdopodobne, aby zjawisko to miało istotne znaczenie kliniczne.

4.6

Wpływ na płodno¤¥, ci¦§¨ i laktacj©

Kobiety w wieku rozrodczym /Antykoncepcja u mª«czyzn i kobiet
W badaniach nieklinicznych topotekan wykazywał działanie letalne na zarodek i płód oraz powodował
wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3). Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan
mo¬e powodowa uszkodzenie płodu i dlatego kobietom w wieku rozrodczym nale®y zaleci¯, aby unikały
zaj°cia w ci±²³ podczas leczenia topotekanem.
Podobnie jak w przypadku ka´dej chemioterapii z uµyciem leków cytotoksycznych, pacjentom stosuj¶cym
topotekan i ich partnerom nale·y zaleci¸ stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.
Ci¹ºa
Je»li topotekan jest stosowany w czasie ci¼½y, lub w przypadku zaj¾cia w ci¿ÀÁ w czasie leczenia
topotekanem, pacjentka musi zostaÂ poinformowana o moÃliwym zagroÄeniu dla płodu.
Karmienie piersiÅ
Stosowanie topotekanu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersiÆ (patrz punkt 4.3). Nie wiadomo
czy topotekan wydzielany jest z mlekiem matki. W przypadku rozpoczÇcia leczenia topotekanem karmienie
piersiÈ naleÉy przerwaÊ.
PłodnoËÌ
W badaniach toksycznoÍci reprodukcyjnej u szczurów nie stwierdzono wpływu na płodnoÎÏ ani u
samców, ani u samic (patrz punkt 5.3). JednakÐe, podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze,
topotekan wykazuje działanie genotoksyczne i nie moÑna wykluczyÒ jego wpływu na płodnoÓÔ,
równieÕ u mÖ×czyzn.
4.7

Wpływ na zdolnoØÙ prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badaÚ nad wpływem produktu na zdolnoÛÜ prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Wymagana jest jednak ostroÝnoÞß w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn,
jeàli utrzymuje siá osłabienie i zmâczenie.
4.8

Działania niepoãädane

W badaniach okreålajæcych wielkoçè dawki przeprowadzonych z udziałem 523 pacjentek z nawrotowym
rakiem jajnika i 631 pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca stwierdzono, ée
toksycznoêcië ograniczajìcí dawkî topotekanu stosowanego w monoterapii, jest toksycznoïð
hematologiczna. Toksycznoñò ta była przewidywalna i odwracalna. Nie stwierdzono kumulowania sió
toksycznoôci hematologicznej i niehematologicznej.
Profil bezpieczeõstwa topotekanu stosowanego w skojarzeniu z cisplatynö w badaniach dotycz÷cych
leczenia raka szyjki macicy jest zgodny z profilem bezpieczeøstwa tego leku, stosowanego w monoterapii.
Ogólna toksycznoùú hematologiczna podczas leczenia skojarzonego z cisplatynû jest mniejsza niü podczas
monoterapii topotekanem, lecz wiýksza, niþ podczas stosowania samej cisplatyny.
Podczas stosowania terapii skojarzonej z cisplatynÿ stwierdzano dodatkowe działania niepodane; jednak
działania te obserwowano podczas monoterapii cisplatyn i nie wi si one ze stosowaniem topotekanu.
Pełna lista działa niepo danych cisplatyny znajduje si w informacji o leku, z któr nale y si zapozna.
Zebrane dane dotyczce bezpieczestwa stosowania topotekanu w monoterapii s przedstawione poniej.
Działania niepodane wymienione poniej zostały sklasyfikowane w zalenoci od narzdów i
bezwzgldnej czstoci wystpowania (wszystkie zgłoszone zdarzenia). Czsto wyst powania

okre!lono w nast"puj#cy sposób: bardzo cz$sto (% 1/10), cz&sto (' 1/100 do < 1/10), niezbyt cz(sto
() 1/1000 do < 1/100), rzadko (* 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i cz+sto,nieznana (nie mo.e by/ okre0lona na podstawie dost1pnych danych).
W obr2bie ka3dej grupy o okre4lonej cz5sto6ci wyst7powania objawy niepo89dane s: wymienione
zgodnie ze zmniejszaj;cym si< nasileniem.
Zaka=enia i zara>enia paso?ytnicze
Bardzo cz@sto
ZakaAenie
CzBsto
Posocznica1
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo czCsto
GorDczka neutropeniczna, neutropenia (patrz Zaburzenia EołFdka i jelit),
małopłytkowoGH, niedokrwistoIJ, leukopenia
CzKsto
Pancytopenia
Nieznana
CiLMkie krwawienie (zwiNzane z małopłytkowoOciP)
Zaburzenia układu immunologicznego
CzQsto
Reakcje nadwraRliwoSci, w tym wysypka
Rzadko
Reakcja anafilaktyczna, obrzTk naczynioruchowy, pokrzywka
Zaburzenia metabolizmu i odUywiania
Bardzo czVsto
JadłowstrWt (który moXe byY ciZ[ki)
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i \ródpiersia
Rzadko
]ródmi^_szowa choroba płuc (w niektórych przypadkach zako`czona zgonem)
Zaburzenia aołbdka i jelit
Bardzo czcsto
Nudnodci, wymioty i biegunka (wszystkie moge byf cighkie), zaparcie, bóle
brzucha2, zapalenie błon iluzowych
Czjstokl nieznana
Perforacja przewodu pokarmowego
Zaburzenia wmtroby i dróg nółciowych
Czosto
Hiperbilirubinemia
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Bardzo czpsto
Łysienie
Czqsto
rwisd
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Bardzo cztsto
Goruczka, osłabienie, zmvczenie
Czwsto
Złe samopoczucie
Bardzo rzadko
Wynaczynienie3
Czxstoyz nieznana
Zapalenie błony {luzowej
1
U pacjentów leczonych topotekanem zgłaszano przypadki zgonów z powodu posocznicy (patrz
punkt 4.4).
2
Zapalenie okr|}nicy w przebiegu neutropenii, w tym przypadki zako~czone zgonem, zgłaszano jako
powikłanie neutropenii wywołanej zastosowaniem topotekanu (patrz punkt 4.4)
3
Wynaczynienie miało łagodny przebieg i nie wymagało zazwyczaj szczególnego leczenia.
Działania niepodane opisane powyej mog wystpowa z wi ksz czstoci u pacjentów w złym
stanie ogólnym (patrz punkt 4.4).
Czsto wystpowania hematologicznych i niehematologicznych działa niepodanych
wymienionych poniej okrelono na podstawie raportów o zdarzeniach niepodanych, uznanych za
zwizane/prawdopodobnie zwizane ze stosowaniem topotekanu.
Hematologiczne
Neutropenia
Cik neutropeni (liczba granulocytów obojtnochłonnych < 0,5 x 109/l) podczas pierwszego kursu
obserwowano u 55 % pacjentów, trwajc  siedem dni u 20 % pacjentów, ogółem u 77 % pacjentów
(39 % kursów). Gorczka lub infekcja towarzysz ca ci¡¢kiej neutropenii wyst£powała u 16 %
pacjentów podczas pierwszego kursu, a ogólnie u 23 % pacjentów (6 % kursów). ¤redni czas do

wyst¥pienia ci¦§kiej neutropenii wyniósł dziewi¨© dni, a ªredni czas trwania siedem dni. Ci«¬k
neutropeni® trwaj¯c° powy±ej siedmiu dni obserwowano w 11 % wszystkich kursów. W²ród
wszystkich osób leczonych w ramach bada³ klinicznych (uwzgl´dniajµc te z ci¶·k¸ neutropeni¹, jak i
te, u których ona nie wystºpiła) u 11 % (4 % kursów) wyst»piła gor¼czka, a w 26 % (9 % kursów)
wyst½piła infekcja. Ponadto u 5 % wszystkich pacjentów (1 % kursów) wyst¾piła posocznica (patrz
punkt 4.4).
Małopłytkowo¿À
CiÁÂkÃ małopłytkowoÄÅ (liczba płytek < 25 x 109/l) stwierdzono u 25 % pacjentów (8 % kursów),
umiarkowanÆ (liczba płytek pomiÇdzy 25,0 a 50,0 x 109/l) stwierdzono u 25 % pacjentów
(15 % kursów). Èredni czas do wystÉpienia ciÊËkiej małopłytkowoÌci wynosił 15 dni, Íredni czas
trwania piÎÏ dni. Masa płytkowa podana była w 4 % kursów. Zgłoszenia dotyczÐce znaczÑcych
nastÒpstw zwiÓzanych z małopłytkowoÔciÕ, w tym zgonów z powodu krwawienia zwiÖzanego z
obecno×ciØ guza, były niezbyt czÙste.
NiedokrwistoÚÛ
UmiarkowanÜ niedokrwistoÝÞ do cißàkiej (Hb á 8,0 g/dl) obserwowano u 37 % pacjentów (14 % kursów).
Masâ erytrocytarnã otrzymało 52 % pacjentów (21 % kursów).
Niehematologiczne
Czästymi niehematologicznymi działaniami niepoåædanymi były objawy ze strony przewodu
pokarmowego, takie jak nudnoçci (52 %), wymioty (32 %), biegunka (18 %), zaparcie (9 %) i zapalenie
èluzówek (14 %). Czéstoêë wystìpowania ciíîkich (3 lub 4 stopieï) nudnoðci, wymiotów, biegunki i
zapalenia ñluzówek wyniosła odpowiednio 4, 3, 2, i 1 %.
Niewielki ból brzucha odnotowano u 4 % pacjentów.
Zmòczenie obserwowano u około 25 % pacjentów, zaó osłabienie u 16 % pacjentów otrzymujôcych
topotekan. Czõstoö÷ wystøpowania ciùúkiego (3 lub 4 stopieû) zmüczenia i osłabienia wyniosła 3 %
dla obydwu objawów.
Całkowite lub wyraýne wyłysienie obserwowano u 30 % pacjentów, a czþÿciowe wyłysienie u
15 % pacjentów.
Inne cikie objawy niepo dane opisywane jako zwizane lub prawdopodobnie zwizane z
leczeniem topotekanem, to anoreksja (12 %), złe samopoczucie (3 %) i hiperbilirubinemia (1 %).
Reakcje nadwraliwoci obejmujce wysypk , pokrzywk , obrz k naczynioruchowy i reakcje
anafilaktyczne opisywane były rzadko. W badaniach klinicznych wysypka była opisywana u
4 % pacjentów, a wi d u 1,5 % pacjentów.
Zgłaszanie podejrzewanych działa niepodanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działa
niepodanych. Umoliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nalece do fachowego personelu medycznego powinny zgłasza
wszelkie podejrzewane działania niepodane za porednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załczniku V.
4.9

Przedawkowanie

Donoszono o przypadkach przedawkowania u pacjentów leczonych topotekanem w postaci doylnej
(do 10-krotnoci zalecanej dawki) i topotekanem w postaci kapsułek (do 5-krotnoci zalecanej dawki).
Objawy obserwowane po przedawkowaniu odpowiadały znanym działaniom niepo !danym
zwi"zanym z zastosowaniem topotekanu (patrz punkt 4.8). Podstawowymi powikłaniami
przedawkowania s# zahamowanie czynno$ci szpiku kostnego i zapalenie %luzówek. Ponadto, w razie

przedawkowania topotekanu w postaci do&ylnej, obserwowano zwi'kszenie aktywno(ci enzymów
w)trobowych.
Nie jest znane antidotum w razie przedawkowania topotekanu. Dalsze post*powanie powinno by+
zgodne ze wskazaniami klinicznymi lub zaleceniami krajowego centrum zatru,, o ile mo-liwe jest
uzyskanie takich zalece..
5.
5.1

WŁA/CIWO0CI FARMAKOLOGICZNE
Wła1ciwo2ci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inne leki przeciwnowotworowe, kod ATC:
L01XX17.
Mechanizm działania
Przeciwnowotworowe działanie topotekanu polega na hamowaniu topoizomerazy-I – enzymu
uczestnicz3cego w replikacji DNA poprzez zmniejszanie napi4cia torsyjnego przed poruszaj5cymi si6
widełkami replikacyjnymi. Topotekan hamuje działanie topoizomerazy-I poprzez stabilizowanie
kowalencyjnego kompleksu enzymu i rozdzielonych nici DNA, b7d8cego etapem po9rednim w
procesie katalitycznym. Nast:pstwem hamowania topoizomerazy-I przez topotekan jest wywoływanie
p;kni<= pojedynczych nici DNA zwi>zanego z białkiem w komórce.
Skuteczno?@ kliniczna i bezpieczeAstwo stosowania
Nawrotowy rak jajnika
W badaniach klinicznych porównujBcych topotekan i paklitaksel u pacjentek leczonych wczeCniej z
powodu raka jajnika chemioterapiD z uEyciem platyny (odpowiednio n = 112 i 114) odsetek reakcji na
leczenie (95 % CI) wyniósł 20,5 % (13 %, 28 %) w porównaniu do 14 % (8 %, 20 %), a Fredni czas do
progresji wyniósł 19 tygodni w porównaniu do 15 tygodni (ryzyko wzglGdne 0,7 [0,6, 1,0])
odpowiednio dla topotekanu i paklitakselu. Hredni okres przeIycia wyniósł 62 tygodnie dla topotekanu
i 53 tygodnie dla paklitakselu (ryzyko wzglJdne 0,9 [0,6, 1,3]).
Odsetek reakcji na leczenie w całym programie leczenia raka jajnika (n = 392, wszystkie pacjentki
leczone wczeKniej cisplatynL lub cisplatynM z paklitakselem) wyniósł 16 %. Nredni czas do
wystOpienia reakcji w badaniach klinicznych wyniósł 7,6-11,6 tygodnia. U pacjentek opornych na
leczenie, lub u których wystPpiła wznowa w ciQgu 3 miesiRcy po leczeniu cisplatynS (n = 186),
odsetek odpowiedzi wyniósł 10 %.
Dane te naleTy oceniaU w kontekVcie całoWciowego profilu bezpieczeXstwa produktu leczniczego, a
przede wszystkim znaczYcej toksycznoZci hematologicznej (patrz punkt 4.8).
Dodatkow[ retrospektywn\ analiz] obj^to 523 pacjentki, u których wyst_piła wznowa raka jajnika.
Ogólnie, obserwowano 87 całkowitych lub cz`aciowych reakcji na leczenie, spobród których 13
wystcpiło podczas 5. i 6. kursu, a 3 wystdpiły póeniej. Spofród pacjentek, które otrzymały wigcej nih
6 kursów chemioterapii, 91 % ukoiczyło badanie zgodnie z planem lub było leczonych do czasu
progresji choroby, tylko u 3 % przerwano leczenie z powodu objawów niepojkdanych.
Nawrotowy rak drobnokomórkowy płuca
W badaniu III fazy (badanie 478) oceniano skutecznolm leczenia topotekanem podawanym doustnie i
stosowanej jednoczennie najlepszej terapii wspomagajocej (ang. Best Supportive Care BSC) (n = 71)
w porównaniu do stosowania jedynie BSC (n = 70), u pacjentów z nawrotem choroby po leczeniu
pierwszego rzutu (predni czas do nawrotu od leczenia pierwszego rzutu: 84 dni w grupie pacjentów
otrzymujqcych doustnie topotekan plus BSC, 90 dni w grupie samej BSC), u których ponowne
leczenie chemioterapir stosowans dotylnie uznano za nieodpowiednie. W grupie pacjentów, u których
stosowano topotekan doustnie plus BSC stwierdzono statystycznie istotnu poprawv w zakresie czasu

przewycia (ang. overall survival) w porównaniu do grupy BSC (test log-rank p = 0,0104).
Nieskorygowany współczynnik ryzyka w grupie pacjentów otrzymujxcych topotekan doustnie plus
BSC w porównaniu do grupy BSC wynosił 0,64 (95 % CI: 0,45; 0,90). yredni czas przezycia w grupie
pacjentów leczonych doustnym topotekanem plus BSC wyniósł 25,9 tygodnia (95 %CI: 18,3; 36,1),
natomiast w grupie pacjentów, u których stosowano jedynie BSC - 13,9 tygodnia (95 % CI: 11,1;
18,6) (p = 0,0104).
Samodzielne rejestrowanie objawów dokonywane przez pacjentów bez za{lepienia, w oparciu o skal|
oceny objawów, uwidoczniło zgodn} tendencj~ w zakresie złagodzenia objawów u pacjentów
otrzymujcych topotekan doustnie plus BSC.
Przeprowadzono jedno badanie fazy II (badanie 065) i jedno badanie fazy III (badanie 396) oceniajce
skuteczno topotekanu podawanego doustnie w porównaniu do topotekanu podawanego doylnie u
pacjentów z nawrotem choroby ≥ 90 dni po zakoczeniu jednego wcze niejszego schematu
chemioterapii (patrz Tabela 1). Na podstawie samodzielnego rejestrowania objawów dokonywanego
przez pacjentów bez zalepienia, w oparciu o skal oceny objawów, w obydwu badaniach wykazano,
e zarówno doustne jak i doylne stosowanie topotekanu zwizane było z podobnym zmniejszeniem
nasilenia objawów u pacjentów z wraliwym na topotekan rakiem drobnokomórkowym płuca.
Tabela 1.

Podsumowanie danych dotyczcych czasu przeycia, odsetka odpowiedzi i czasu do
progresji u pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca leczonych
topotekanem podawanym doustnie lub doylnie.
Badanie 065

Mediana czasu przeycia
(tygodnie)
(95 % CI)
Współczynnik ryzyka
(95 % CI)
Odsetek odpowiedzi (%)
(95 % CI)
Rónica w odsetku
odpowiedzi (95% CI)
Mediana czasu do
progresji (tygodnie)
(95 % CI)
Współczynnik ryzyka
(95 % CI)

Topotekan
podawany
doustnie
(N = 52)
32,3

Badanie 396

Topotekan
podawany
doylnie
(N = 54)
25,1

Topotekan
podawany
doustnie
(N = 153)
33,0

Topotekan
podawany
doylnie
(N = 151)
35,0

(26,3; 40,9)
(21,1; 33,0)
0,88 (0,59; 1,31)

(29,1; 42,4)
(31,0; 37,1)
0,88 (0,7; 1,11)

23,1
14,8
(11,6; 34,5)
(5,3; 24,3)
8,3 (-6,6; 23,1)

18,3
21,9
(12,2; 24,4)
(15,3; 28,5)
-3,6 (-12,6; 5,5)

14,9

13,1

(8,3; 21,3)
(11,6; 18,3)
0,90 (0,60; 1,35)

11,9

14,6

(9,7; 14,1)
(13,3; 18,9)
1,21 (0,96; 1,53)

N = Całkowita liczba leczonych pacjentów.
CI = Przedział ufnoci.
W kolejnym randomizowanym badaniu III fazy, porównujcym skuteczno topotekanu podawanego
doylnie z cyklofosfamidem, doxorubicyn i winkrystyn (CAV) u pacjentów z nawrotowym,
wraliwym na chemioterapi drobnokomórkowym rakiem płuca, całkowity odsetek odpowiedzi na
leczenie wyniósł 24,3 % w grupie topotekanu w porównaniu do 18,3 % w grupie CAV. redni czas do
progresji był podobny w obu grupach (odpowiednio 13,3 tygodnia i 12,3 tygodnia). redni czas
przeycia w obu grupach wyniósł odpowiednio 25 i 24,7 tygodnia. Współczynnik ryzyka dla
przeycia grup pacjentów po podaniu do ylnym topotekanu wzgl¡dem CAV wyniósł 1,04 (95 % CI:
0,78; 1,40).

Ł¢czny odsetek odpowiedzi na leczenie topotekanem w badaniach u pacjentów z nawrotowym rakiem
drobnokomórkowym płuca, wra£liwym na chemioterapi¤ pierwszego rzutu (n = 480) wyniósł 20,2 %.
Mediana czasu prze¥ycia wyniosła 30,3 tygodnia (95 % CI: 27,6; 33,4)
W populacji pacjentów z opornym na leczenie rakiem drobnokomórkowym płuca (tych, u których nie
uzyskano odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu), odsetek odpowiedzi na leczenie topotekanem
wynosił 4,0 %.
Rak szyjki macicy
Podczas randomizowanego badania porównawczego III fazy, prowadzonego przez Gynecologic
Oncology Group (GOG 0179), porównywano wyniki terapii skojarzonej topotekanem z cisplatyn¦
(n = 147) z sam§ cisplatyn¨ (n = 146) u pacjentek z histologicznie potwierdzonym przetrwałym,
nawrotowym, lub b©dªcym w stadium zaawansowania IVB rakiem szyjki macicy, którego leczenie
chirurgiczne i (lub) radioterapi« uznano za niewła¬ciwe. Po korekcie analiz dokonanych w trakcie
badania okazało si, ®e leczenie topotekanem z cisplatyn¯ w sposób istotny statystycznie poprawia
ogólne prze°ycie, w porównaniu z monoterapi± cisplatyn² (test log-rank, p = 0,033).
Tabela 2.

Wyniki badania GOG-0179

Populacja pacjentek zakwalifikowanych do leczenia (ang. Intent to treat - ITT)
Cisplatyna
Cisplatyna
50 mg/m2 w
50 mg/m2 w dniu 1. +
dniu 1., co
Topotekan
21 dni
0,75 mg/m2 w dniach 1-3, co
21 dni
Prze³ycie (miesi´ce)
(n = 146)
(n = 147)
Mediana (95 % CI)
6,5 (5,8; 8,8)
9,4 (7,9; 11,9)
Ryzyko wzglµdne (95 % CI)
0,76 (0,59; 0,98)
Log rank test; warto¶· p
0,033
Pacjentki nieleczone wcze¸niej cisplatyn¹ i radioterapiº
Cisplatyna
Topotekan/Cisplatyna
Prze»ycie (miesi¼ce)
(n = 46)
(n = 44)
Mediana (95 % CI)
8,8 (6,4; 11,5)
15,7 (11,9; 17,7)
Ryzyko wzgl½dne (95 % CI)
0,51 (0,31; 0,82)
Pacjentki leczone wcze¾niej cisplatyn¿ i radioterapiÀ
Cisplatyna
Topotekan/Cisplatyna
PrzeÁycie (miesiÂce)
(n = 72)
(n = 69)
Mediana (95 % CI)
5,9 (4,7; 8,8)
7,9 (5,5; 10,9)
Ryzyko wzglÃdne (95 % CI)
0,85 (0,59; 1,21)
U pacjentek z nawrotem w okresie do 180 dni (n = 39) po leczeniu cisplatynÄ i radioterapiÅ, mediana
przeÆycia w grupie topotekanu z cisplatynÇ wynosiła 4,6 miesiÈca (95 % CI: 2,6, 6,1), zaÉ w grupie
cisplatyny wynosiła 4,5 miesiÊca (95 % CI: 2,9, 9,6) z współczynnikiem ryzyka wzglËdnego 1,15
(0,59, 2,23). U pacjentek z nawrotem po upływie 180 dni (n = 102) mediana przeÌycia w grupie
topotekanu z cisplatynÍ wynosiła 9,9 miesiÎca (95 % CI: 7, 12,6), zaÏ w grupie cisplatyny wynosiła
6,3 miesiÐca (95 % CI: 4,9, 9,5) z współczynnikiem ryzyka wzglÑdnego 0,75 (0,49, 1,16).
Dzieci i młodzieÒ
Topotekan oceniano równieÓ w populacji dzieci i młodzieÔy, jednakÕe istniejÖ jedynie ograniczone
dane, dotycz×ce skutecznoØci i bezpieczeÙstwa stosowania leku w tej grupie pacjentów.
Podczas prowadzonego na zasadzie otwartej badania u dzieci (n = 108, zakres wiekowy: od
niemowlÚctwa do 16 lat) z nawrotowymi lub postÛpujÜcymi nowotworami o charakterze litych guzów,
podawano topotekan w dawce poczÝtkowej 2,0 mg/m2 pc. w 30-minutowym wlewie przez 5 dni,

powtarzajÞc taki schemat co 3 tygodnie przez okres do jednego roku, w zaleßnoàci od stwierdzanej
reakcji na leczenie. Do leczonych w ten sposób nowotworów zaliczono miásaka Ewinga/prymitywny
guz neurektodermalny (PNET), nerwiaka płodowego (neurobastoma), kostniaka zarodkowego
(osteoblastoma) i miâsaka miãäni poprzecznie pråækowanych (rhabdomyosarcoma). Działanie
przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym. Toksycznoçci
topotekanu u dzieci i młodzieèy z nawrotowymi i opornymi na leczenie guzami litymi były podobne
do tych, które wczeéniej stwierdzano u osób dorosłych. W omawianym badaniu czterdziestu szeêciu
pacjentów (43 %) otrzymywało G-CSF w czasie 192 kursów terapii (42,1 %), u szeëìdziesiíciu piîciu
pacjentów (60 %) przetaczano masï erytrocytarnð w czasie 139 kursów terapii (30,5 %), zañ u
piòódziesiôciu pacjentów (46 %) przetaczano koncentrat płytkowy w czasie 159 kursów terapii
(34,9 %). Na podstawie danych dotyczõcych mielosupresji, böd÷cej działaniem toksycznym
ograniczajøcym wielkoùú moûliwej do zastosowania dawki, ocenianej podczas badania
farmakokinetycznego u dzieci i młodzieüy z opornymi na leczenie guzami litymi ustalono, ýe
maksymalna tolerowana dawka leku (MTD) wynosi 2,0 mg/m2 pc./dobþ podczas stosowaniu G-CSF i
1,4 mg/m2 pc./dobÿ bez stosowania G-CFS (patrz punkt 5.2).
5.2

Właciwo ci farmakokinetyczne

Dystrybucja
Po doylnym podaniu topotekanu w dawkach 0,5 do 1,5 mg/m2 pc. w 30-minutowym wlewie, codziennie
przez pi dni, topotekan wykazywał wysoki klirens osoczowy 62 l/h (SD 22) odpowiadajcy w
przyblieniu 2/3 przepływu wtrobowego. Topotekan wykazywał równie du obj to dystrybucji, około
132 l (SD 57) i stosunkowo krótki okres półtrwania 2-3 godziny. Porównanie parametrów
farmakokinetycznych nie wykazało adnych zmian w farmakokinetyce podczas podawania topotekanu
przez 5 dni. Pole pod krzyw zwikszało si proporcjonalnie do zwikszania si dawki. Po podaniu
wielokrotnym dawek dobowych kumulacja topotekanu jest niewielka lub nie nastpuje. Nie stwierdzono
równie zmiany farmakokinetyki topotekanu po podaniu wielokrotnym. W badaniach nieklinicznych
wykazano, e wizanie topotekanu z białkami osocza jest małe (35 %) a dystrybucja pomidzy komórkami
krwi i osoczem jest prawie jednorodna.
Metabolizm
Wydalanie topotekanu było tylko czciowo badane u ludzi. Głównym mechanizmem eliminacji jest
hydroliza piercienia laktonowego do pochodnej karboksylowej o otwartym piercieniu.
Metabolizm stanowi mniej ni 10 % eliminacji topotekanu. Obecno N-demetylowej pochodnej, której
aktywno ! wykazana w badaniach na komórkach jest podobna lub mniejsza od zwi"zku macierzystego,
stwierdzana była w moczu, osoczu i kale. Stosunek wielko#ci pola powierzchni pod krzyw$
metabolit :zwi%zek macierzysty był < 10 % zarówno dla całkowitego topotekanu jak i laktonu. Zarówno
metabolit O-glukuronidacji topotekanu jak i N-demetylowa pochodna topotekanu zostały wykryte w moczu.
Eliminacja
Całkowity odzysk pochodnego materiału topotekanu po podaniu pi&ciu dobowych dawek topotekanu
wynosił 71 do 76 % dawki podanej do'ylnie. Około 51 % było wydalane w moczu jako całkowity
topotekan a 3 % jako N-demetylowa pochodna topotekanu. Wydalanie całkowitego topotekanu z kałem
wynosiło 18 %, natomiast 1,7 % stanowiła pochodna N-demetylowa topotekanu. Ogólnie, N-demetylowa
pochodna topotekanu stanowiła (rednio mniej ni) 7 % (zakres 4-9 %) całkowitego materiału pochodnego
topotekanu wykrywanego w moczu i kale. O-glukuronid topotekanu i N-demetyl-O-glukuronid topotekanu
w moczu stanowiły mniej ni* 2,0 %.
Badania prowadzone in vitro na mikrosomach w+troby człowieka wykazały powstawanie niewielkiej ilo,ci
pochodnej N-demetylowej topotekanu. In vitro topotekan nie hamuje ani ludzkich izoenzymów cytochromu
P-450 takich, jak: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A lub CYP4A, ani
ludzkich enzymów cytoplazmatycznych takich jak dihydropirymidyna czy oksydaza ksantynowa.

Podczas stosowania w skojarzeniu z cisplatyn- (cisplatyna w dniu 1, topotekan w dniach od 1. do 5.),
klirens topotekanu w dniu 5., w porównaniu z dniem 1. był zmniejszony (19,1 l/h/m2 w porównaniu do
21,3 l/h/m2 [n = 9]) (patrz punkt 4.5).
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynno.ci w/troby
Warto0ci klirensu osoczowego u osób z zaburzeniem czynno1ci w2troby (st34enia bilirubiny w surowicy w
zakresie od 1,5 do 10,0 mg/dl) były zmniejszone do około 67 % warto5ci w porównaniu do grupy
kontrolnej. Okres półtrwania topotekanu był zwi6kszony o około 30 %, ale nie obserwowano zmian w
obj7to8ci dystrybucji. Osoczowy klirens całkowitego topotekanu (aktywnej i nieaktywnej postaci) u osób z
zaburzeniem czynno9ci w:troby był zmniejszony tylko o około 10 % w porównaniu do kontrolnej grupy
pacjentów.
Zaburzenia czynno;ci nerek
Warto<= klirensu osoczowego u pacjentów z zaburzeniem czynno>ci nerek (klirens kreatyniny
41-60 ml/min) zmniejszała si? do około 67 % w porównaniu do grupy kontrolnej. Obj@toAB dystrybucji była
nieznacznie zmniejszona, a okres półtrwania zwiCkszał siD o 14 %. U osób z umiarkowanym zaburzeniem
czynnoEci nerek osoczowy klirens topotekanu był zmniejszony do 34 % wartoFci w grupie kontrolnej.
Gredni okres półtrwania zwiHkszał siI z 1,9 do 4,9 godzin.
Wiek/masa ciała
W badaniu populacyjnym czynniki takie, jak wiek, masa ciała i wodobrzusze nie miały istotnego
wpływu na klirens całkowitego topotekanu (w postaci aktywnej i nieaktywnej).
Dzieci i młodzieJ
Podczas dwóch badaK oceniano właLciwoMci farmakokinetyczne topotekanu podawanego w 30-minutowym
wlewie przez 5 dni. W jednym z tych badaN stosowano dawki od 1,4 do 2,4 mg/m2 pc. u dzieci (w wieku
od 2 do 12 lat; n = 18), młodzieOy (w wieku od 12 do 16 lat; n = 9) oraz u młodych osób dorosłych (w
wieku od 16 do 21 lat; n = 9) z opornymi na leczenie guzami litymi. W drugim badaniu stosowano dawki
od 2,0 do 5,2 mg/m2 pc. u dzieci (n = 8), młodziePy (n = 3) oraz u młodych osób dorosłych (n = 3) z
białaczkQ. W Radnym z tych badaS nie stwierdzono widocznych róTnic w farmakokinetyce topotekanu u
dzieci, młodzieUy i młodych osób dorosłych z guzami litymi lub białaczkV, tym niemniej dane te sW zbyt
ograniczone, aby na ich podstawie formułowaX jednoznaczne wnioski.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeYstwie

W wyniku swojego mechanizmu działania, topotekan jest genotoksyczny w stosunku do komórek
ssaków (komórki chłoniaka mysiego i ludzkie limfocyty) in vitro i mysich komórek szpiku kostnego
in vivo. Topotekan wykazywał działanie letalne na zarodki i płody, kiedy był podawany szczurom i
królikom.
W badaniach toksycznoZci reprodukcyjnej topotekanu u szczurów nie stwierdzono wpływu na
płodno[\ ani u samców, ani u samic. Jednak]e u samic obserwowano jajeczkowanie mnogie i
niewielkie zwi^kszenie strat przedimplantacyjnych.
Potencjalne działanie rakotwórcze topotekanu nie było badane.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Kwas winowy (E334)
Mannitol (E421)
Kwas solny (E507)
Wodorotlenek sodu

6.2

Niezgodno_ci farmaceutyczne

Nieznane.
6.3

Okres wa`noaci

Fiolki
3 lata.
Roztwory po rozpuszczeniu i rozciebczeniu
nalecy zudye bezpofrednio po rozpuszczeniu, poniewag nie zawiera przeciwbakteryjnych hrodków
konserwujicych. Jejeli rozpuszczanie i rozciekczanie przeprowadzane jest w jałowych warunkach (tj.
pod wycilgiem z laminarnym przepływem powietrza) preparat nalemy zunyo (zakopczyq wlew) w
cirgu 12 godzin, jesli jest przechowywany w temperaturze pokojowej, lub w citgu 24 godzin, jeuli jest
przechowywany w temperaturze 2-8°C, liczvc od momentu pierwszego nakłucia fiolki.
6.4

Specjalne wrodki ostroxnoyci podczas przechowywania

Przechowywaz fiolk{ w opakowaniu zewn|trznym w celu ochrony przed }wiatłem.
Warunki przechowywania po rozpuszczeniu i rozcie~czeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.
6.5

Rodzaj i zawarto opakowania

HYCAMTIN 1 mg proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji
Fiolka ze szkła typu I (flint), z szarym korkiem z gumy butylowej z aluminiowym uszczelnieniem i
plastikowym wieczkiem typu flip-off, zawierajca 1 mg topotekanu.
HYCAMTIN 1 mg jest dostpny w opakowaniach zawierajcych 1 fiolk i 5 fiolek.
HYCAMTIN 4 mg proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji
Fiolka ze szkła typu I (flint), z szarym korkiem z gumy butylowej z aluminiowym uszczelnieniem i
plastikowym wieczkiem typu flip-off, zawierajca 4 mg topotekanu.
HYCAMTIN 4 mg jest dostpny w opakowaniach zawierajcych 1 fiolk i 5 fiolek.
Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.
6.6

Szczególne rodki ostronoci dotyczce usuwania i przygotowania leku do stosowania

HYCAMTIN 1 mg proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji
Zawarto fiolki leku HYCAMTIN 1 mg naley rozpuci w 1,1 ml wody do wstrzykiwa. Poniewa
fiolka zawiera 10 % nadmiar technologiczny, sporzdzony przejrzysty roztwór barwy ółtej do
ółtozielonej zawiera 1 mg topotekanu w 1 ml. Nastpnie odpowiedni ilo¡¢ sporz£dzonego roztworu
nale¤y rozcie¥czy¦ albo 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu, albo 5 % roztworem glukozy, aby
otrzyma§ st¨©enie leku pomiªdzy 25 a 50 mikrogramów/ml.
HYCAMTIN 4 mg proszek do sporz«dzania koncentratu roztworu do infuzji
Zawarto¬ fiolki leku HYCAMTIN 4 mg nale®y rozpu¯ci° w 4 ml wody do wstrzykiwa±.
Sporz²dzony przejrzysty roztwór barwy ³ółtej do ´ółtozielonej zawiera 1 mg topotekanu w 1 ml.
Nastµpnie odpowiedni¶ ilo·¸ sporz¹dzonego roztworu naleºy rozcie»czy¼ 9 mg/ml (0,9%) roztworem

chlorku sodu lub 5 % roztworem glukozy, aby otrzyma½ st¾¿enie leku miÀdzy
25 a 50 mikrogramów/ml.
NaleÁy zastosowaÂ odpowiednie procedury dotyczÃce właÄciwego uÅytkowania przeciwnowotworowych
produktów leczniczych, mianowicie:
−
Personel powinien byÆ przeszkolony w przygotowywaniu produktu leczniczego.
−
Kobiety w ciÇÈy powinny byÉ wyłÊczone z pracy z tym produktem leczniczym.
−
Personel pracujËcy z produktem leczniczym podczas jego rozpuszczania powinien byÌ ubrany w
odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskÍ, okulary ochronne i rÎkawiczki.
−
W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórÏ lub oczami, naleÐy natychmiast zastosowaÑ
płukanie obfitÒ iloÓciÔ wody.
−
Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym rÕkawiczki, powinny byÖ umieszczone
w torbach do ×mieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJØCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

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

NUMERY POZWOLEÙ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

HYCAMTIN 1 mg proszek do sporzÚdzania koncentratu roztworu do infuzji
EU/1/96/027/004
EU/1/96/027/005
HYCAMTIN 4 mg proszek do sporzÛdzania koncentratu roztworu do infuzji
EU/1/96/027/001
EU/1/96/027/003
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUÜENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 listopada 1996
Data ostatniego przedłuÝenia pozwolenia: 20 listopada 2006
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZÞßCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2018
Szczegółowa informacje o tym produkcie leczniczym sà dostápne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HYCAMTIN 0,25 mg kapsułki twarde
HYCAMTIN 1 mg kapsułki twarde
2.

SKŁAD JAKOâCIOWY I ILOãCIOWY

HYCAMTIN 0,25 mg kapsułki twarde
Kaäda kapsułka zawiera 0,25 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).
HYCAMTIN 1 mg kapsułki twarde
Kaåda kapsułka zawiera 1 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTAæ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.
HYCAMTIN 0,25 mg kapsułki twarde
Kapsułki koloru matowobiałego do çółtawobiałego z nadrukowanym napisem „HYCAMTIN” i
„0.25 mg”.
HYCAMTIN 1 mg kapsułki twarde
Kapsułki koloru matoworóèowego z nadrukowanym napisem „HYCAMTIN” i „1 mg”.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

HYCAMTIN w postaci kapsułek stosowany w monoterapii wskazany jest do leczenia dorosłych
pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca, u których ponowne leczenie z uéyciem
chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie (patrz punkt 5.1).
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

HYCAMTIN w postaci kapsułek moêe byë przepisywany wyłìcznie przez lekarza doíwiadczonego w
stosowaniu chemioterapii i leczenie musi byî prowadzone pod nadzorem takiego lekarza.
Dawkowanie
Przed rozpoczïciem pierwszego kursu leczenia topotekanem liczba granulocytów obojðtnochłonnych
musi wynosiñ ≥ 1,5 x 109/l, liczba płytek krwi musi wynosiò ≥ 100 x 109/l i stóôenie hemoglobiny
musi wynosiõ ö 9 g/dl (po transfuzji krwi, je÷eli jest to konieczne).
Dawka poczøtkowa
Zalecanù dawkú produktu leczniczego HYCAMTIN w postaci kapsułek jest 2,3 mg/m2 powierzchni
ciała na dobû podawane przez piüý kolejnych dni, co trzy tygodnie liczþc od pierwszego dnia kursu.
Jeÿeli leczenie jest dobrze tolerowane, moe by kontynuowane do czasu progresji choroby (patrz
punkty 4.8 i 5.1).

Kapsułki nale y połyka w całoci, nie wolno ich rozgryza, rozgniata ani dzieli.
Kapsułki produktu leczniczego Hycamtin mog by przyjmowane z jedzeniem lub bez jedzenia (patrz
punkt 5.2).
Kolejne dawki
Nie nale y ponownie podawa topotekanu do momentu, kiedy liczba granulocytów nie osi gnie warto ci
≥ 1 x 109/l, liczba płytek ≥ 100 x 109/l, a stenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (po transfuzji krwi, jeeli jest to
konieczne).
Standardowa praktyka onkologiczna w zakresie postpowania w przypadku neutropenii obejmuje albo
dodatkowe podawanie innych produktów leczniczych (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki topotekanu w
celu utrzymania odpowiedniej liczby granulocytów obojtnochłonnych.
Jeli wybrano redukcj dawki u pacjentów z cik neutropeni (liczba granulocytów obojtnochłonnych
< 0,5 x 109/l) trwajc siedem dni lub dłuej, albo cik neutropeni z towarzysz!c" gor#czk$ lub infekcj%,
b&d' u pacjentów, u których opó(niono leczenie z powodu neutropenii, nale)y zmniejszy* dawk+ o
0,4 mg/m2 pc./dob,, tj. do 1,9 mg/m2 pc./dob- (lub je.li to konieczne zmniejszy/ kolejne dawki do
1,5 mg/m2 pc./dob0).
Podobnie nale1y zredukowa2 dawki, je3eli liczba płytek krwi spada poni4ej 25 x 109/l. W badaniach
klinicznych podawanie topotekanu było przerywane w sytuacji, kiedy konieczne było zmniejszenie
dawki poni5ej 1,5 mg/m2 pc./dob6.
W przypadku pacjentów z biegunk7 stopnia 3. lub 4. nale8y zredukowa9 dawk: o 0,4 mg/m2 pc./dob;
w czasie nast<pnych kursów (patrz punkt 4.4). Pacjenci z biegunk= stopnia 2. mog> wymaga?
wdro@enia tych samych zaleceA dotyczBcych modyfikacji dawki.
Istotne jest wczesne zastosowanie leków przeciwbiegunkowych. W przypadku biegunki o ciCDkim
przebiegu moEe byF konieczne podanie doustne bGdH doIylne elektrolitów i płynów oraz przerwanie
leczenia topotekanem (patrz punkty 4.4 i 4.8).
Szczególne grupy pacjentów
Pacjenci z zaburzeniami czynnoJci nerek
Zalecana dawka doustna topotekanu w monoterapii u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuca,
z klirensem kreatyniny miKdzy 30 a 49 ml/min wynosi 1,9 mg/m2 na dobL przez piMN kolejnych dni. W
razie dobrej tolerancji, w kolejnych cyklach dawkO moPna zwiQkszyR do 2,3 mg/m2 na dobS (patrz
punkt 5.2).
Ograniczone dane od koreaTskich pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niU 50 ml/min
wskazujV, We konieczne moXe byY dalsze zmniejszenie dawki (patrz punkt 5.2).
Nie sZ dost[pne wystarczaj\ce dane pozwalaj]ce okre^li_ zalecenia dotycz`ce dawkowania u
pacjentów z klirensem kreatyniny < 30 ml/min.
Pacjenci z zaburzeniami czynnoaci wbtroby
Nie przeprowadzono badac farmakokinetyki produktu leczniczego HYCAMTIN w postaci kapsułek u
pacjentów z zaburzeniem czynnodci wetroby. Nie ma wystarczajfcych danych aby okreglih zalecenia
dotyczice dawkowania produktu leczniczego HYCAMTIN w postaci kapsułek w tej grupie pacjentów
(patrz punkt 4.4).
Dzieci i młodziej
Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1 i 5.2, ale brak zalecek dotyczlcych dawkowania.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie stwierdzono rómnin w zakresie skutecznooci u pacjentów w wieku powypej 65 lat w porównaniu
do młodszych dorosłych pacjentów. Jednakqe w dwóch badaniach, w których stosowano topotekan

zarówno doustnie, jak i dorylnie, stwierdzono zwiskszenie cztstouci wystvpowania biegunki
zwiwzanej ze stosowaniem leku u pacjentów w wieku powyxej 65 lat otrzymujycych topotekan
doustnie w porównaniu do pacjentów w wieku ponizej 65 lat (patrz punkty 4.4 i 4.8).
4.3

Przeciwwskazania

−
−
−

Ci{|ka nadwra}liwo~ na substancj czynn lub na którkolwiek substancj pomocnicz
wymienion w punkcie 6.1
Karmienie piersi (patrz punkt 4.6)
Cikie zahamowanie czynnoci szpiku kostnego przed rozpoczciem pierwszego kursu,
manifestujce si liczb granulocytów obojtnochłonnych < 1,5 x 109/l i (lub) liczb płytek krwi
< 100 x 109/l.

4.4

Specjalne ostrzeenia i rodki ostronoci dotyczce stosowania

Hematologiczne objawy toksyczne s zalene od wielkoci dawki. Naley regularnie kontrolowa pełn
morfologi krwi włcznie z liczb płytek krwi (patrz punkt 4.2).
Tak jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan moe spowodowa ci ¡k¢ mielosupresj£. U
pacjentów leczonych topotekanem zgłaszano przypadki mielosupresji prowadz¤cej do posocznicy oraz
przypadki zgonów z powodu posocznicy (patrz punkt 4.8).
Neutropenia wywołana zastosowaniem topotekanu mo¥e prowadzi¦ do zapalenia okr§¨nicy w
przebiegu neutropenii (ang. neutropenic colitis). W trakcie bada© klinicznych topotekanu zgłaszano
zgony z powodu zapalenia okrª«nicy w przebiegu neutropenii. U pacjentów, u których stwierdzono
gor¬czk, neutropeni® oraz charakterystyczny ból brzucha nale¯y wzi°± pod uwag² mo³liwo´µ
wyst¶pienia zapalenia okr·¸nicy w przebiegu neutropenii.
Podczas stosowania topotekanu zgłaszano przypadki ¹ródmiº»szowej choroby płuc (ang. interstitial
lung disease – ILD), niekiedy ko¼cz½ce si¾ zgonem (patrz punkt 4.8). Czynnikami ryzyka s¿:
wystÀpienie ÁródmiÂÃszowej choroby płuc w przeszłoÄci, włóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja
narzÅdów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujÆce, stosowanie substancji pneumotoksycznych
i (lub) czynników wzrostu kolonii. NaleÇy obserwowaÈ pacjentów w kierunku wystÉpienia objawów
ze strony układu oddechowego wskazujÊcych na rozwój ËródmiÌÍszowej choroby płuc (np. kaszel,
gorÎczka, dusznoÏÐ i (lub) niedotlenienie) a w przypadku potwierdzenia rozpoznania ÑródmiÒÓszowej
choroby płuc naleÔy przerwaÕ leczenie topotekanem.
Leczenie topotekanem w monoterapii lub topotekanem z cisplatynÖ jest cz×sto zwiØzane z
wystÙpieniem istotnej klinicznie małopłytkowoÚci. NaleÛy o tym pamiÜtaÝ przepisujÞc produkt
HYCAMTIN, np. gdy rozwaßa sià rozpoczácie terapii u pacjentów ze zwiâkszonym ryzykiem
krwawienia zwiãzanego z obecnoäciå guza.
Zgodnie z przewidywaniami pacjenci w złym stanie ogólnym (PS > 1) (ang. performance status – PS)
słabiej reagujæ na leczenie i zwiçksza siè u nich czéstoêë wystìpowania powikłaí takich jak gorîczka,
infekcje i posocznica (patrz punkt 4.8). W trakcie leczenia bardzo waïna jest systematyczna ocena stanu
ogólnego pacjenta w celu oceny, czy nie pogorszył sið on do PS = 3.
Topotekan jest czñòciowo eliminowany przez nerki i zaburzenia czynnoóci nerek mogô powodowaõ
zwiökszenie ekspozycji na topotekan. Nie okre÷lono zaleceø dotyczùcych stosowania topotekanu doustnie u
pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niú 30 ml/min.. Stosowanie topotekanu nie jest zalecane u
tych pacjentów (patrz punkt 4.2).
W małej grupie pacjentów z zaburzeniem czynnoûci wütroby (stýþenie bilirubiny w surowicy w
zakresie od 1,5 do 10,0 mg/dl) stosowano topotekan doÿylnie, w dawce 1,5 mg/m2 pc./dob, przez pi 
dni co trzy tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak nie ma wystarczajcych
danych, aby okreli zalecenia dotyczce dawkowania dla tej grupy pacjentów. Dane dotyczce
stosowania topotekanu u pacjentów z ci kim zaburzeniem czynno ci w troby (st enie bilirubiny w

surowicy > 10 mg/dl) s niewystarczajce. Stosowanie topotekanu u tych pacjentów nie jest zalecane
(patrz punkt 4.2).
Podczas stosowania topotekanu doustnie zgłaszano wystpowanie biegunki, w tym przypadki
biegunki o cikim przebiegu, wymagajcej hospitalizacji. Biegunka zwizana z doustnym
stosowaniem topotekanu moe wystpi w tym samym czasie co neutropenia wywołana stosowaniem
leku i jej nastpstwa. Istotne jest poinformowanie pacjenta przed rozpoczciem podawania leku o tych
działaniach niepodanych oraz wczesne wdroenie leczenia po wystpieniu pierwszych objawów
biegunki. Biegunka wywołana leczeniem przeciwnowotworowym (ang. cancer treatment-induced
diarrhoea CTID) zwizana jest z istotn zachorowalno ci! i mo"e by# stanem zagro$enia %ycia. W
przypadku wyst&pienia biegunki podczas leczenia topotekanem doustnie zaleca si', aby lekarz
zastosował intensywne post(powanie w celu opanowania biegunki. Kliniczne wytyczne opisuj)ce
intensywne post*powanie w celu opanowania CTID obejmuj+ specjalne zalecenia dotycz,ce
informowania pacjentów, rozpoznawania wczesnych objawów ostrzegawczych, stosowania leków
przeciwbiegunkowych i antybiotyków, zmian w zakresie przyjmowanych płynów i diety oraz potrzeby
hospitalizacji (patrz punkty 4.2 i 4.8).
W nast-puj.cych sytuacjach klinicznych nale/y rozwa0y1 stosowanie topotekanu do2ylnie:
niekontrolowane wymioty, zaburzenia połykania, niekontrolowana biegunka, stany kliniczne oraz
stosowanie leków, które mog3 zaburzy4 motoryk5 przewodu pokarmowego i wchłanianie leku.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano bada6 dotycz7cych interakcji farmakokinetycznych in vivo u ludzi.
Topotekan nie hamuje enzymów cytochromu P-450 u ludzi (patrz punkt 5.2). W badaniu
populacyjnym po podaniu do8ylnym, jednoczesne podawanie granisetronu, ondansetronu, morfiny lub
kortykosteroidów nie wpływało znacz9co na farmakokinetyk: całkowitego topotekanu (postaci
aktywnej i nieaktywnej).
Topotekan jest substratem zarówno dla ABCB1 (P-glikoproteina) jak i ABCG2 (BCRP). Podczas
jednoczesnego stosowania topotekanu doustnie oraz inhibitorów ABCB1 i ABCG2 stwierdzono
zwi;kszon< ekspozycj= na topotekan.
Jednoczesne stosowanie topotekanu doustnie oraz cyklosporyny A (inhibitor ABCB1, ABCC1
[MRP-1], i CYP3A4) powodowało zwi>kszenie AUC topotekanu o około 2 do 2,5-razy w porównaniu
z grup? kontroln@.
Podczas jednoczesnego stosowania topotekanu doustnie oraz substancji bAdBcej inhibitorem ABCB1
lub ABCG2 naleCy uwaDnie obserwowaE pacjenta, czy nie wystFpujG działania niepoHIdane (patrz
punkt 5.2).
W trakcie skojarzonej chemioterapii z uJyciem topotekanu i innych leków, moKe byL konieczne
zmniejszenie dawki kaMdego produktu leczniczego w celu poprawienia tolerancji leczenia. JednakNe,
podczas leczenia skojarzonego z preparatami platyny wystOpuje zmienna interakcja uzalePniona od
tego, czy preparat platyny jest podawany w dniu 1. czy 5. stosowania topotekanu. JeQeli cisplatyna lub
karboplatyna jest podawana w dniu 1. stosowania topotekanu, to aby poprawiR tolerancjS, naleTy
podawaU mniejsze dawki obu leków w porównaniu do dawek, które moVna zastosowaW w przypadku
podawania preparatu platyny w dniu 5. stosowania topotekanu. Aktualnie doXwiadczenie dotyczYce
skojarzonego stosowania topotekanu i innej chemioterapii jest ograniczone.
Farmakokinetyka topotekanu zasadniczo nie ulegała zmianie podczas jednoczesnego stosowania z
ranitydynZ.

4.6

Wpływ na płodno[\, ci]^_ i laktacj`

Kobiety w wieku rozrodczym /Antykoncepcja u mabczyzn i kobiet
W badaniach nieklinicznych topotekan wykazywał działanie letalne na zarodek i płód oraz powodował
wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3). Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan
moce powodowad uszkodzenie płodu i dlatego kobietom w wieku rozrodczym naleey zalecif, aby unikały
zajgcia w cihij podczas leczenia topotekanem.
Podobnie jak w przypadku kakdej chemioterapii z ulyciem leków cytotoksycznych, pacjentom stosujmcym
topotekan i ich partnerom naleny zalecio stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.
Cipqa
Jerli topotekan jest stosowany w czasie cisty lub w przypadku zajucia w civwx w czasie leczenia
topotekanem, pacjentka musi zostay poinformowana o mozliwym zagro{eniu dla płodu.
Karmienie piersi|
Stosowanie topotekanu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersi} (patrz punkt 4.3). Nie wiadomo
czy topotekan wydzielany jest z mlekiem matki. W przypadku rozpocz~cia leczenia topotekanem karmienie
piersi naley przerwa.
Płodno
W badaniach toksycznoci reprodukcyjnej u szczurów nie stwierdzono wpływu na płodno  ani u
samców, ani u samic (patrz punkt 5.3). Jednake, podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze,
topotekan wykazuje działanie genotoksyczne i nie mona wykluczy jego wpływu na płodno,
równie u mczyzn.
4.7

Wpływ na zdolno prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono bada nad wpływem produktu na zdolno prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Wymagana jest jednak ostrono w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn,
jeli utrzymuje si osłabienie i zmczenie.
4.8

Działania niepodane

W badaniach klinicznych obejmujcych pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca
stwierdzono, e toksycznoci ograniczaj c¡ dawk¢ topotekanu stosowanego w monoterapii, jest
toksyczno£¤ hematologiczna. Toksyczno¥¦ ta była przewidywalna i odwracalna. Nie stwierdzono
kumulowania si§ toksyczno¨ci hematologicznej i niehematologicznej.
Cz©stoª« wyst¬powania hematologicznych i niehematologicznych działa niepo®¯danych
wymienionych poni°ej okre±lono na podstawie zdarze² niepo³´danych, uznanych za
zwiµzane/prawdopodobnie zwi¶zane ze stosowaniem topotekanu doustnie.

Działania niepo·¸dane wymienione poni¹ej zostały sklasyfikowane w zaleºno»ci od narz¼dów i
bezwzgl½dnej cz¾sto¿ci wystÀpowania (wszystkie zgłoszone zdarzenia). CzÁstoÂÃ wystÄpowania
okreÅlono w nastÆpujÇcy sposób: bardzo czÈsto (É 1/10),czÊsto (Ë 1/100 do < 1/10), niezbyt czÌsto
(Í 1/1000 do < 1/100), rzadko (Î 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i czÏstoÐÑ
nieznana (nie moÒe byÓ okreÔlona na podstawie dostÕpnych danych).
W obrÖbie ka×dej grupy o okreØlonej czÙstoÚci wystÛpowania objawy niepoÜÝdane sÞ wymienione
zgodnie ze zmniejszajßcym sià nasileniem.
Zakaáenia i zaraâenia pasoãytnicze
Bardzo czästo
Zakaåenie
Czæsto
Posocznica1
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo czçsto
Gorèczka neutropeniczna, neutropenia (patrz „Zaburzenia éołêdka i jelit”),
małopłytkowoëì, niedokrwistoíî, leukopenia
Czïsto
Pancytopenia
Czðstoñò nieznana
Cióôkie krwawienie (zwiõzane z małopłytkowoöci÷)
Zaburzenia układu immunologicznego
Czøsto
Reakcje nadwraùliwoúci, w tym wysypka
Rzadko
Reakcja anafilaktyczna, obrzûk naczynioruchowy, pokrzywka
Zaburzenia metabolizmu i odüywiania
Bardzo czýsto
Jadłowstrþt (który moÿe by ciki)
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i ródpiersia
Rzadko
ródmiszowa choroba płuc (w niektórych przypadkach zakoczona zgonem)
Zaburzenia ołdka i jelit
Bardzo cz sto
Nudno ci, wymioty i biegunka (wszystkie mog by cikie), co moe
prowadzi do odwodnienia (patrz punkt 4.2 i 4.4)
Czsto
Bóle brzucha2, zaparcie, zapalenie błon luzowych, niestrawno
Czsto nieznana
Perforacja przewodu pokarmowego
Zaburzenia wtroby i dróg ółciowych
Czsto
Hiperbilirubinemia
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Bardzo czsto
Łysienie
Czsto
wid
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Bardzo cz sto
Zm!czenie
Cz"sto
Osłabienie, gor#czka, złe samopoczucie
Cz$sto%& nieznana
Zapalenie błony 'luzowej
1
U pacjentów leczonych topotekanem zgłaszano przypadki zgonów z powodu posocznicy (patrz
punkt 4.4).
2
Zapalenie okr()nicy w przebiegu neutropenii, w tym przypadki zako*czone zgonem, zgłaszano jako
powikłanie neutropenii wywołanej zastosowaniem topotekanu (patrz punkt 4.4)
Działania niepo+,dane opisane powy-ej mog. wyst/powa0 z wi1ksz2 cz3sto4ci5 u pacjentów w złym
stanie ogólnym (patrz punkt 4.4).
Dane dotycz6ce bezpiecze7stwa stosowania przedstawiono na podstawie zintegrowanej bazy danych
uzyskanych od 682 pacjentów z nawrotowym rakiem płuca, u których podano 2536 kursów
monoterapii topotekanem doustnie (275 pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca i
407 pacjentów z nawrotowym rakiem niedrobnokomórkowym płuca).
Hematologiczne
Neutropenia
Ci89ka neutropenia (stopie: 4 - liczba granulocytów oboj;tnochłonnych < 0,5 x 109/l) wyst<piła u
32 % pacjentów w 13 % kursów. Mediana czasu do wyst=pienia ci>?kiej neutropenii wynosiła 12 dni,

a mediana czasu trwania 7 dni. W 34 % kursów, w których wyst@piła ciABka neutropenia, trwała ona
> 7 dni. W kursie 1. czCstoDE wnosiła 20 %, by w 4. kursie osiFgnGH czIstoJK 8 %. ZakaLenie,
posocznica i neutropenia z gorMczkN wystOpiły u 17 %, 2 %, i 4 % pacjentów odpowiednio. Zgon z
powodu posocznicy nastPpił u 1 % pacjentów. Zgłaszano przypadki pancytopenii. Hematologiczne
czynniki wzrostu zastosowano u 19 % pacjentów w 8 % kursów.
MałopłytkowoQR
CiSTka małopłytkowoUV (stopieW 4 - liczba płytek krwi < 10 x 109/l) wystXpiła u 6 % pacjentów w 2 %
kursów. Mediana czasu do wystYpienia ciZ[kiej małopłytkowo\ci wynosiła 15 dni, a mediana czasu
trwania 2,5 dnia. W 18 % kursów, w których wyst]piła ci^_ka małopłytkowo`a, trwała ona >7 dni.
Umiarkowana małopłytkowobc (stopied 3 - liczba płytek krwi pomiedzy 10,0 i 50,0 x 109/l) wystfpiła
u 29 % pacjentów w 14 % kursów. Przetoczenie masy płytkowej wykonano u 10 % pacjentów w 4 %
kursów. Zgłoszenia dotyczgce znaczhcych nastipstw małopłytkowojci, w tym zgonów z powodu
krwawienia zwikzanego z obecnolcim guza, były rzadkie.
Niedokrwistono
Umiarkowana do cipqkiej niedokrwistors (stopiet 3 i 4 - Hb ≤ 8,0 g/dl) wystupiła u 25 % pacjentów (12 %
kursów). Mediana czasu do wystvpienia umiarkowanej do ciwxkiej niedokrwistoyci wynosiła 12 dni, a
mediana czasu trwania 7 dni. W 46 % kursów, w których wystzpiła umiarkowana do ci{|kiej
niedokrwisto}~, trwała ona >7 dni. Przetoczenie masy erytrocytarnej wykonano u 30 % pacjentów (13 %
kursów). Erytropoetyn zastosowano u 10 % pacjentów w 8 % kursów.
Niehematologiczne
Najczciej zgłaszanymi niehematologicznymi działaniami niepodanymi, były nudnoci (37 %), biegunka
(29 %), zm czenie (26 %), wymioty (24 %), łysienie (21 %) i anoreksja (18 %). Uwzgldniono wszystkie
przypadki niezalenie od zwizku przyczynowo skutkowego. Cikie przypadki (Stopie 3/4) zgłaszane
jako zwizane / prawdopodobnie zwizane ze stosowaniem topotekanu wystpowały z czstoci:
biegunka 5 % (patrz punkt 4.4), zmczenie 4 %, wymioty 3 %, nudnoci 3 % i anoreksja 2 %.
Całkowita czsto biegunki zwizanej ze stosowaniem leku wynosiła 22 %, w tym 4 % w stopniu 3 i 0,4 %
w stopniu 4. Biegunka zwizana ze stosowaniem leku wystpowała czciej u pacjentów w wieku ≥65 lat
(28 %) w porównaniu do pacjentów w wieku poniej 65 lat (19 %).
Całkowite wyłysienie zwizane / prawdopodobnie zwizane ze stosowaniem topotekanu
obserwowano u 9 % pacjentów, a cz ciowe wyłysienie zwi¡zane / prawdopodobnie zwi¢zane ze
stosowaniem topotekanu u 11 % pacjentów.
Interwencje terapeutyczne zwi£zane z wyst¤pieniem niehematologicznych działa¥ niepo¦§danych
obejmowały podawanie leków przeciwwymiotnych, które zastosowano u 47 % pacjentów w 38 %
kursów oraz leków przeciwbiegunkowych, które zastosowano u 15 % pacjentów w 6 % kursów.
Antagonista receptorów 5 HT3 był zastosowany u 30 % pacjentów w 24 % kursów. Loperamid był
zastosowany u 13 % pacjentów w 5 % kursów. Mediana czasu do wyst¨pienia biegunki Stopnia 2. lub
wi©kszego wynosiła 9 dni.
Zgłaszanie podejrzewanych działaª 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 nale²³ce do fachowego personelu medycznego powinny zgłasza´
wszelkie podejrzewane działania niepoµ¶dane za po·rednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w zał¸czniku V.
4.9

Przedawkowanie

Donoszono o przypadkach przedawkowania u pacjentów leczonych topotekanem w postaci kapsułek
(do 5-krotno¹ci zalecanej dawki) i topotekanem w postaci doºylnej (do 10-krotno»ci zalecanej dawki).

Objawy obserwowane po przedawkowaniu odpowiadały znanym działaniom niepo¼½danym
zwi¾zanym z zastosowaniem topotekanu (patrz punkt 4.8). Podstawowymi powikłaniami
przedawkowania s¿ zahamowanie czynnoÀci szpiku kostnego i zapalenie Áluzówek. Ponadto, w razie
przedawkowania topotekanu w postaci doÂylnej, obserwowano zwiÃkszenie aktywnoÄci enzymów
wÅtrobowych.
Nie jest znane antidotum w razie przedawkowania topotekanu. Dalsze postÆpowanie powinno byÇ
zgodne ze wskazaniami klinicznymi lub zaleceniami krajowego centrum zatruÈ, o ile moÉliwe jest
uzyskanie takich zaleceÊ.
5.

WŁAËCIWOÌCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

WłaÍciwoÎci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inne leki przeciwnowotworowe, kod ATC:
L01XX17.
Mechanizm działania
Przeciwnowotworowe działanie topotekanu polega na hamowaniu topoizomerazy-I – enzymu
uczestniczÏcego w replikacji DNA poprzez zmniejszanie napiÐcia torsyjnego przed poruszajÑcymi siÒ
widełkami replikacyjnymi. Topotekan hamuje działanie topoizomerazy-I poprzez stabilizowanie
kowalencyjnego kompleksu enzymu i rozdzielonych nici DNA, bÓdÔcego etapem poÕrednim w
procesie katalitycznym. NastÖpstwem hamowania topoizomerazy-I przez topotekan jest wywoływanie
p×kniØÙ pojedynczych nici DNA zwiÚzanego z białkiem w komórce.
SkutecznoÛÜ kliniczna i bezpieczeÝstwo stosowania
Nawrotowy rak drobnokomórkowy płuca
W badaniu III fazy (badanie 478) oceniano skutecznoÞß leczenia topotekanem podawanym doustnie i
stosowanej jednoczeànie najlepszej terapii wspomagajácej (ang. Best Supportive Care BSC) (n = 71)
w porównaniu do stosowania jedynie BSC (n = 70), u pacjentów z nawrotem choroby po leczeniu
pierwszego rzutu (âredni czas do nawrotu od leczenia pierwszego rzutu: 84 dni w grupie pacjentów
otrzymujãcych doustnie topotekan plus BSC, 90 dni w grupie samej BSC), u których ponowne
leczenie chemioterapiä stosowanå doæylnie uznano za nieodpowiednie. W grupie pacjentów, u których
stosowano topotekan doustnie plus BSC stwierdzono statystycznie istotnç poprawè w zakresie czasu
przeéycia (ang. overall survival) w porównaniu do grupy BSC (test log-rank p = 0,0104).
Nieskorygowany współczynnik ryzyka w grupie pacjentów otrzymujêcych topotekan doustnie plus
BSC w porównaniu do grupy BSC wynosił 0,64 (95 % CI: 0,45; 0,90). ëredni czas przeìycia w grupie
pacjentów leczonych doustnym topotekanem plus BSC wynosił 25,9 tygodnia (95 % CI: 18,3; 31,6),
natomiast w grupie pacjentów, u których stosowano jedynie BSC - 13,9 tygodnia
(95 % CI: 11,1; 18,6) (p = 0,0104).
Samodzielne rejestrowanie objawów dokonywane przez pacjentów bez zaílepienia, w oparciu o skalî
oceny objawów, uwidoczniło zgodnï tendencjð w zakresie złagodzenia objawów u pacjentów
otrzymujñcych topotekan doustnie plus BSC.
Przeprowadzono jedno badanie fazy II (badanie 065) i jedno badanie fazy III (badanie 396) oceniajòce
skutecznoóô topotekanu podawanego doustnie w porównaniu do topotekanu podawanego doõylnie u
pacjentów z nawrotem choroby ≥ 90 dni po zakoöczeniu jednego wcze÷niejszego schematu
chemioterapii (patrz Tabela 1). Na podstawie samodzielnego rejestrowania objawów dokonywanego
przez pacjentów, bez zaølepienia, w oparciu o skalù oceny objawów, w obydwu badaniach wykazano,
úe zarówno doustne jak i doûylne stosowanie topotekanu zwiüzane było z podobnym zmniejszeniem
nasilenia objawów u pacjentów z wraýliwym na topotekan rakiem drobnokomórkowym płuca.

Tabela 1.

Podsumowanie danych dotyczþcych czasu przeÿycia, odsetka odpowiedzi i czasu do
progresji u pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca leczonych
topotekanem podawanym doustnie lub doylnie.
Badanie 065
Topotekan
podawany
doustnie
(N = 52)
32,3

Topotekan
podawany
do ylnie
(N = 54)
25,1

Mediana czasu przeycia
(tygodnie)
(95 % CI)
(26,3; 40,9)
(21,1; 33,0)
Współczynnik ryzyka
0,88 (0,59; 1,31)
(95 % CI)
23,1
14,8
Odsetek odpowiedzi (%)
(95 % CI)
(11,6; 34,5)
(5,3; 24,3)
8,3 (-6,6; 23,1)
Rónica w odsetku
odpowiedzi (95% CI)
14,9
13,1
Mediana czasu do
progresji (tygodnie)
(95 % CI)
(8,3; 21,3)
(11,6; 18,3)
Współczynnik ryzyka
0,90 (0,60; 1,35)
(95 % CI)
N = Całkowita liczba leczonych pacjentów.
CI = Przedział ufnoci.

Badanie 396
Topotekan
podawany
doustnie
(N = 153)
33,0

Topotekan
podawany
doylnie
(N = 151)
35,0

(29,1; 42,4)
(31,0; 37,1)
0,88 (0,7; 1,11)
18,3
21,9
(12,2; 24,4)
(15,3; 28,5)
-3,6 (-12,6; 5,5)
11,9

14,6

(9,7; 14,1)
(13,3; 18,9)
1,21 (0,96; 1,53)

Dzieci i młodzie
Skuteczno i bezpiecze stwo stosowania topotekanu doustnie u dzieci i młodzie y nie zostały
ustalone.
5.2

Wła ciwo ci farmakokinetyczne

Dystrybucja
Farmakokinetyk topotekanu po podaniu doustnym oceniano u pacjentów z rakiem, podczas
stosowania dawek 1,2 do 3,1 mg/m2 pc./dob i 4 mg/m2 pc./dob, podawanych codziennie przez
5 dni. Biodostpno topotekanu (całkowitego i w postaci laktonu) u ludzi wynosi około 40 %.
Maksymalne stenia w osoczu topotekanu całkowitego (tj. zarówno w postaci laktonu, jak i
pochodnej karboksylowej) oraz topotekanu w postaci laktonu (czsteczka aktywna) wystpuj po
około 2,0 godzinach i 1,5 godziny odpowiednio, i zmniejszaj si dwuwykładniczo, ze rednim
okresem półtrwania około 3,0 do 6,0 godzin. Całkowita ekspozycja (AUC) zwiksza si w
przyblieniu proporcjonalnie do dawki. Po podaniu wielokrotnym dawek dobowych kumulacja
topotekanu jest niewielka lub nie nastpuje. Nie stwierdzono równie zmiany farmakokinetyki
topotekanu po podaniu wielokrotnym. W badaniach nieklinicznych wykazano, e wi!zanie topotekanu
z białkami osocza jest małe (35 %) a dystrybucja pomi"dzy komórkami krwi i osoczem jest prawie
jednorodna.
Metabolizm
Głównym mechanizmem eliminacji topotekanu jest hydroliza pier#cienia laktonowego do pochodnej
karboksylowej o otwartym pier$cieniu. Poza hydroliz% topotekan jest usuwany głównie przez nerki i w
niewielkiej cz&'ci metabolizowany do N-demetylowej pochodnej (SB-209780), której obecno()
stwierdzono w osoczu, w moczu i w kale.

Eliminacja
Całkowity odzysk lekopochodnego materiału po podaniu pi*ciu dobowych dawek topotekanu wynosił 49 %
do 72 % (+rednio 57%) dawki podanej doustnie. Około 20 % było wydalane w moczu jako całkowity
topotekan a 2 % jako N-demetylowa pochodna topotekanu. Wydalanie całkowitego topotekanu z kałem
wynosiło 33 %, natomiast 1,5 % stanowiła pochodna N-demetylowa topotekanu. Ogólnie, N-demetylowa
pochodna topotekanu stanowiła ,rednio mniej ni- 6 % (zakres 4-8 %) całkowitego materiału
lekopochodnego wykrywanego w moczu i kale. W moczu wykryto O-glukuronidy topotekanu i Ndemetylowej pochodnej topotekanu. .redni stosunek osoczowego AUC metabolitu i topotekanu był
mniejszy ni/ 10% zarówno dla topotekanu całkowitego, jak i laktonu.
In vitro topotekan nie hamuje ani ludzkich izoenzymów cytochromu P-450 takich, jak: CYP1A2, CYP2A6,
CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A lub CYP4A, ani ludzkich enzymów cytoplazmatycznych
takich jak dihydropirymidyna czy oksydaza ksantynowa.
Podczas jednoczesnego stosowania elacidaru (GF120918), inhibitora ABCB1 (P-gp) i ABCG2
(BCRP) w dawkach od 100 do 1000 mg i topotekanu doustnie, AUC0-0 topotekanu w postaci laktonu i
topotekanu całkowitego było zwi1kszone około 2,5 razy (patrz wskazówki w punkcie 4.5).
Doustne podawanie cyklosporyny A (15 mg/kg), b2d3cej inhibitorem cz4steczek transportuj5cych
ABCB1 (P-gp) i ABCC1 (MRP-1) oraz metabolizuj6cego enzymu CYP3A4, w ci7gu 4 godzin po
doustnym podaniu topotekanu powodowało zwi8kszenie znormalizowanego w stosunku do dawki
AUC0-24h topotekanu w postaci laktonu i topotekanu całkowitego około 2,0 i 2,5 razy odpowiednio
(patrz punkt 4.5).
Stopie9 ekspozycji był podobny po posiłku z du:; zawarto<ci= tłuszczów i na czczo, ale czas tmax był
wydłu>ony z 1,5 do 3 godzin (topotekan w postaci laktonu) i z 3 do 4 godzin (topotekan całkowity).
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynno?ci w@troby
Nie badano farmakokinetyki topotekanu podawanego doustnie u pacjentów z zaburzeniami czynnoAci
wBtroby (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Zaburzenia czynnoCci nerek
Wyniki analizy typu cross-study wskazujD, Ee ekspozycja na topotekan w postaci laktonu, aktywnej
postaci topotekanu powstajFcej po jego podaniu, jest zwiGkszona u pacjentów z zaburzeniami
czynnoHci nerek. WartoIci Jredniej geometrycznej znormalizowanego wzglKdem dawki AUC(0-∞)
topotekanu w postaci laktonu wynosiły 9,4, 11,1 i 12,0 ng*h/ml odpowiednio u pacjentów z
klirensem kreatyniny wiLkszym niM 80 ml/min, od 50 do 80 ml/min i od 30 do 49 ml/min. W tej
analizie klirens kreatyniny został oznaczony metodN Cockcrofta-Gaulta. Podobne wyniki uzyskano
obliczajOc wskaPnik przesQczania kłRbuszkowego (ml/min) wykorzystujSc wzór MDRD skorygowany
wzglTdem masy ciała. Pacjenci z klirensem kreatyniny > 60 ml/min zostali włUczeni do badaV
skutecznoWci i bezpieczeXstwa topotekanu. Z tego wzglYdu zastosowanie standardowej dawki
poczZtkowej u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynno[ci nerek uznaje si\ za uzasadnione (patrz
punkt 4.2).
U korea]skich pacjentów z zaburzeniami czynno^ci nerek ekspozycja była zazwyczaj wi_ksza ni` u
pacjentów niepochodzacych z Azji, z tym samym stopniem zaburzeb czynnocci nerek. Znaczenie
kliniczne tej obserwacji jest niejasne. Wartodci eredniej geometrycznej znormalizowanego wzglfdem
dawki AUC(0-∞) topotekanu w postaci laktonu u pacjentów koreagskich wynosiły 7,9, 12,9 i
19,7 ng*h/ml odpowiednio u pacjentów z klirensem kreatyniny wihkszym nii 80 ml/min, od 50 do
80 ml/min i od 30 do 49 ml/min (patrz punkty 4.2 i 4.4). Nie ma danych uzyskanych u pacjentów z
zaburzeniami czynnojci nerek pochodzenia azjatyckiego innych nik Korealczycy.

Płem
W analizie typu cross-study danych uzyskanych od 217 pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi
wykazano, ne płeo nie wpływa w stopniu istotnym klinicznie na farmakokinetykp produktu
leczniczego HYCAMTIN w postaci kapsułek.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeqstwie

W wyniku swojego mechanizmu działania, topotekan jest genotoksyczny w stosunku do komórek
ssaków (komórki chłoniaka mysiego i ludzkie limfocyty) in vitro i mysich komórek szpiku kostnego
in vivo. Topotekan wykazywał działanie letalne na zarodki i płody, kiedy był podawany szczurom i
królikom.
W badaniach toksycznorci reprodukcyjnej topotekanu u szczurów nie stwierdzono wpływu na
płodnost ani u samców, ani u samic. Jednakue u samic obserwowano jajeczkowanie mnogie i
niewielkie zwivkszenie strat przedimplantacyjnych.
Potencjalne działanie rakotwórcze topotekanu nie było badane.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

HYCAMTIN 0,25 mg kapsułki twarde
Zawartowx kapsułki
Uwodorniony olej roylinny
Glicerolu monostearynian
Kapsułka
zelatyna

Tytanu dwutlenek (E171)
Opaska uszczelniaj{ca
|elatyna

Czarny tusz
}elaza tlenek czarny (E172)

Szelak
Etanol bezwodny – szczegółowe informacje patrz ulotka
Glikol propylenowy
Alkohol izopropylowy
Butanol
St~ony roztwór amoniaku
Potasu wodorotlenek
HYCAMTIN 1 mg kapsułki twarde
Zawarto kapsułki
Uwodorniony olej rolinny
Glicerolu monostearynian
Kapsułka
elatyna

Tytanu dwutlenek (E171)
elaza tlenek czerwony (E172)

Opaska uszczelniaj ca
elatyna

Czarny tusz
elaza tlenek czarny (E172)

Szelak
Etanol bezwodny – szczegółowe informacje patrz ulotka
Glikol propylenowy
Alkohol izopropylowy
Butanol
Stony roztwór amoniaku
Potasu wodorotlenek
6.2

Niezgodnoci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres wanoci

3 lata.
6.4

Specjalne rodki ostronoci podczas przechowywania

Przechowywa w lodówce (2ºC - 8ºC).
Nie zamraa.
Przechowywa blistry w opakowaniu zewntrznym w celu ochrony przed wiatłem.
6.5

Rodzaj i zawarto opakowania

Białe blistry z polichlorku winylu / polichlorotrifluoroetylenu zamknite foli z aluminium /
politeraftalanu etylenu (PET) / papieru. Blistry zamknite s foli zabezpieczajc przed otwarciem
przez dzieci.
Kady blister zawiera 10 kapsułek.
6.6

Szczególne rodki ostro¡no¢ci dotycz£ce usuwania i przygotowania leku do stosowania

Kapsułek produktu leczniczego HYCAMTIN nie nale¤y otwiera¥ ani rozgniata¦.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale§y usun¨© zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJªCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

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

8.

NUMERY POZWOLE« NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

HYCAMTIN 0,25 mg kapsułki twarde
EU/1/96/027/006
HYCAMTIN 1 mg kapsułki twarde
EU/1/96/027/007
9.

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 listopada 1996
Data ostatniego przedłuenia pozwolenia: 20 listopada 2006
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ®¯CIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2018
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym s° dost±pne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

