ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tyverb 250 mg tabletki powlekane
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Kada tabletka powlekana zawiera jednowodny ditozylan lapatynibu, w iloci odpowiadajcej 250 mg
lapatynibu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka).
Owalne, obustronnie wypukłe, ółte tabletki powlekane z napisem „GS XJG” wytłoczonym na jednej
stronie.
4.
4.1

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
Wskazania do stosowania

Tyverb jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z rakiem piersi, u których nowotwór wykazuje
nadekspresj receptora HER2 (ErbB2):
•

w skojarzeniu z kapecytabin u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z
przerzutami, z progresj choroby po wcze niejszym leczeniu, które musi zawiera antracykliny
i taksany oraz po leczeniu trastuzumabem raka piersi z przerzutami (patrz punkt 5.1).

•

w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór
nie wykazuje ekspresji receptorów dla hormonów, z progresj choroby po uprzednim leczeniu
trastuzumabem z chemioterapi (patrz punkt 5.1).

•

w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy u pacjentek po menopauzie z rakiem piersi z
przerzutami, u których nowotwór wykazuje ekspresj receptorów dla hormonów i u których nie
jest planowane aktualnie zastosowanie chemioterapii. Pacjentki uczestniczce w badaniu
rejestracyjnym nie były uprzednio leczone trastuzumabem lub inhibitorem aromatazy (patrz
punkty 4.4 i 5.1). Nie ma danych o skutecznoci tego leczenia skojarzonego w porównaniu do
leczenia trastuzumabem w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy w tej populacji pacjentów.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem Tyverb moe by rozpoczynane wyłcznie przez lekarza dowiadczonego w
stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
Nowotwory z nadekspresj receptora HER2 (ErbB2) identyfikowane s na podstawie wyników bada
IHC3+, lub IHC2+ z amplifikacj genu lub samej amplifikacji genu. Status HER2 naley oznacza za
pomoc odpowiednio walidowanych testów.
Dawkowanie
Dawkowanie w leczeniu skojarzonym produktem Tyverb i kapecytabin
Zalecana dawka produktu Tyverb to 1250 mg (tj. pi tabletek) raz na dob, w leczeniu ci głym.

Zalecana dawka kapecytabiny to 2000 mg/m2 pc./dob!, przyjmowane w 2 dawkach podzielonych co
12 godzin, w dniach 1-14 w cyklach 21 dniowych (patrz punkt 5.1). Kapecytabin" nale#y przyjmowa$
z jedzeniem lub w ci%gu 30 minut po jedzeniu. Nale&y zapozna' si( z pełnymi informacjami
dotycz)cymi stosowania kapecytabiny.
Dawkowanie w leczeniu skojarzonym produktem Tyverb i trastuzumabem
Zalecana dawka produktu Tyverb to 1000 mg (tj. cztery tabletki) raz na dob*, w leczeniu ci+głym.
Zalecana dawka trastuzumabu to 4 mg/kg podane w postaci do,ylnej dawki nasycaj-cej, a nast.pnie
2 mg/kg do/ylnie, raz na tydzie0 (patrz punkt 5.1). Nale1y zapozna2 si3 z charakterystyk4 produktu
leczniczego zawieraj5cego trastuzumab.
Dawkowanie w leczeniu skojarzonym produktem Tyverb i inhibitorem aromatazy
Zalecana dawka produktu Tyverb to 1500 mg (tj. sze67 tabletek) raz na dob8, w leczeniu ci9głym.
W celu uzyskania informacji odno:nie dawkowania inhibitora aromatazy podawanego w leczeniu
skojarzonym nale;y zapozna< si= z pełnymi informacjami dotycz>cymi jego stosowania.
Opó?nienie podania dawki i zmniejszenie dawki
Zaburzenia serca
Nale@y zaprzestaA stosowania produktu Tyverb w przypadku wystBpienia objawów zmniejszenia
frakcji wyrzutowej lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction - LVEF) 3. stopnia lub
wiCkszego według klasyfikacji National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse
Events (NCI CTCAE) lub jeDli LVEF zmniejszy siE do poziomu poniFej dolnej granicy przyjGtej
normy (patrz punkt 4.4). MoHna rozpoczIJ ponowne stosowanie produktu Tyverb w zmniejszonej
dawce (750 mg na dobK w przypadku stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem, 1000 mg na dobL w
przypadku stosowania w skojarzeniu z kapecytabinM lub 1250 mg na dobN w przypadku stosowania w
skojarzeniu z inhibitorem aromatazy) po upływie co najmniej 2 tygodni, pod warunkiem, Oe wartoPQ
LVEF powróci do normy i u pacjenta nie bRdzie objawów klinicznych zmniejszenia frakcji.

SródmiTUszowa choroba płuc / zapalenie płuc
NaleVy przerwaW stosowanie produktu Tyverb w przypadku wystXpienia objawów płucnych 3. stopnia
lub wiYkszego według klasyfikacji NCI CTCAE (patrz punkt 4.4).
Biegunka
Podawanie produktu Tyverb powinno zostaZ przerwane u pacjentów z biegunk[ stopnia 3. według
klasyfikacji NCI CTCAE lub stopnia 1. lub 2. z cechami powikła\ (umiarkowane lub ci]^kie skurcze
w jamie brzusznej, nudno_ci lub wymioty stopnia 2. lub wy`szego według klasyfikacji NCI CTCAE,
obniaony stan sprawnobci, gorcczka, posocznica, neutropenia, krew w stolcu lub odwodnienie) (patrz
punkty 4.4 i 4.8). Produkt Tyverb modna ponownie włeczyf do leczenia w mniejszej dawce
(zmniejszenie z 1000 mg/dobg do 750 mg/dobh, z 1250 mg na dobi do 1000 mg/dobj lub z 1500 mg/
dobk do 1250 mg/dobl), gdy biegunka osimgnie stopien 1 lub nioszy. Nalepy zaprzestaq podawania
produktu Tyverb u pacjentów z biegunkr stopnia 4. według klasyfikacji NCI CTCAE.
Inne toksycznosci
Nalety rozwauyv przerwanie lub zaprzestanie stosowania produktu Tyverb w przypadku wystwpienia
objawów toksycznoxci 2. stopnia lub wiykszego według klasyfikacji NCI CTCAE. Ponowne
stosowanie mozna rozpocz{|, kiedy nasilenie objawów toksyczno}ci zmniejszy si~ do stopnia 1. lub
poniej, stosujc dawk 1000 mg na dob w przypadku stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem,

1250 mg/dob w przypadku stosowania w skojarzeniu z kapecytabin lub 1500 mg/dob w przypadku
stosowania w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy. Jeli objawy toksycznoci pojawiaj si ponownie,
naley zastosowa produkt Tyverb w mniejszej dawce (750 mg na dob w przypadku stosowania w
skojarzeniu z trastuzumabem, 1000 mg/dob w przypadku stosowania w skojarzeniu z kapecytabin
lub 1250 mg/dob w przypadku stosowania w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy).
Zaburzenia czynnoci nerek
Nie ma potrzeby modyfikacji dawek leku u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami
czynnoci nerek. Naley zachowa ostrono u pacjentów z cikimi zaburzeniami czynnoci nerek,
poniewa nie ma dowiadczenia ze stosowaniem produktu Tyverb w tej populacji (patrz punkt 5.2).
Zaburzenia czynnoci wtroby
Jeli u pacjenta wystpuj ci¡¢kie zaburzenia czynno£ci w¤troby, nale¥y przerwa¦ stosowanie
produktu Tyverb i nie nale§y stosowa¨ go ponownie (patrz punkt 4.4).
Nale©y zachowaª ostro«no¬ w przypadku stosowania produktu Tyverb u pacjentów z
umiarkowanymi do ci®¯kich zaburzeniami czynno°ci w±troby ze wzgl²du na zwi³kszon´ ekspozycjµ
na produkt leczniczy. Nie ma wystarczaj¶cych danych pozwalaj·cych na ustalenie zalece¸
dotycz¹cych modyfikacji dawek u pacjentów z zaburzeniami czynnoºci w»troby (patrz punkt 5.2).
Pacjenci w podeszłym wieku
Dane dotycz¼ce stosowania produktu Tyverb w skojarzeniu z kapecytabin½ i produktu Tyverb w
skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów w wieku ¾ 65 lat s¿ ograniczone.
W badaniu III fazy z zastosowaniem produktu Tyverb w skojarzeniu z letrozolem u pacjentek z
rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór wykazywał ekspresjÀ receptorów hormonalnych
(ITT N = 642) 44% pacjentek było w wieku Á 65 lat. Ogólnie, nie stwierdzono róÂnic w zakresie
skutecznoÃci i bezpieczeÄstwa leczenia skojarzonego produktem Tyverb z letrozolem u tych pacjentek
i u pacjentek w wieku < 65lat.
Dzieci i młodzieÅ
Nie okreÆlono bezpieczeÇstwa stosowania ani skutecznoÈci produktu leczniczego Tyverb u dzieci
i młodzieÉy w wieku poniÊej 18 lat. Dane nie sË dostÌpne.
Sposób podawania
Tyverb stosuje siÍ doustnie.
Dawka dobowa produktu Tyverb nie powinna byÎ dzielona. Tyverb naleÏy przyjmowaÐ przynajmniej
godzinÑ przed lub przynajmniej godzinÒ po posiłku. W celu zminimalizowania zmiennoÓci u
poszczególnych pacjentów, czas przyjmowania produktu Tyverb naleÔy ujednoliciÕ w odniesieniu do
przyjmowanych posiłków, na przykład zawsze przyjmowaÖ godzin× przed posiłkiem (patrz punkty 4.5
i 5.2 w celu uzyskania informacji dotyczØcych wchłaniania).
Nie naleÙy uzupełniaÚ pominiÛtej dawki, naleÜy przyjÝÞ kolejnß zaplanowanà dawká dobowâ (patrz
punkt 4.9).
Naleãy zapoznaä siå charakterystykami produktów leczniczych przyjmowanych w skojarzeniu w celu
uzyskania szczegółowych informacji o ich dawkowaniu, włæczajçc w to zmniejszanie dawek,
przeciwwskazania i bezpieczeèstwo stosowania.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwraéliwoêë na substancjì czynní lub na którîkolwiek substancjï pomocniczð wymienionñ w
punkcie 6.1.
4.4

Specjalne ostrzeòenia i órodki ostroônoõci dotyczöce stosowania

Z danych wynika, ÷e zastosowanie produktu Tyverb w skojarzeniu z chemioterapiø jest mniej
skuteczne niù leczenie trastuzumabem w skojarzeniu z chemioterapiú.
Kardiotoksycznoûü
Istniejý doniesienia o zmniejszeniu frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) w czasie stosowania
lapatynibu (patrz punkt 4.8). Nie oceniano stosowania lapatynibu u pacjentów z objawowþ
niewydolnoÿci kr enia. Naley zachowa ostrono w przypadku stosowania produktu Tyverb u
pacjentów ze schorzeniami, które mog pogarsza czynno lewej komory (dotyczy to równie
jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi, mog cymi mie działanie kardiotoksyczne).
Naley przeprowadzi ocen czynnoci serca, w tym ocen LVEF u wszystkich pacjentów przed
rozpoczciem leczenia produktem Tyverb, aby upewni si, e wartoci LVEF mieszcz si w
granicach przyjtej normy. Podczas leczenia produktem Tyverb naley kontrolowa LVEF, aby
upewni si, e nie nast!puje zmniejszenie LVEF poni"ej akceptowalnego poziomu (patrz punkt 4.2).
W niektórych przypadkach, zmniejszenie LVEF mo#e by$ znaczne i mo%e prowadzi& do
niewydolno'ci kr()enia. Istniej* doniesienia o przypadkach +miertelnych, zwi,zek przyczynowoskutkowy zgonu z leczeniem nie jest pewny. W badaniach prowadzonych w ramach programu
rozwoju klinicznego lapatynibu zdarzenia sercowe, w tym zmniejszenie LVEF, obserwowano u 1%
pacjentów. Objawowe zmniejszenie LVEF zaobserwowano u około 0,3% pacjentów, którzy
otrzymywali lapatynib. Jednak-e, w głównym badaniu, w którym stosowano lapatynib w skojarzeniu z
trastuzumabem w leczeniu choroby rozsianej, cz.sto/0 wyst1powania zdarze2 sercowych, w tym
zmniejszenia LVEF, była wi3ksza (7%) w porównaniu do stosowania lapatynibu w monoterapii (2%).
Zdarzenia sercowe zaobserwowane w tym badaniu były porównywalne pod wzgl4dem charakterystyki
i nasilenia do tych obserwowanych wcze5niej podczas leczenia lapatynibem.
W specjalnym badaniu skrzy6owanym, kontrolowanym placebo, prowadzonym u pacjentów z
zaawansowanymi guzami litymi wykazano wydłu7enie odst8pu QTc zale9ne od st:;enia.
Nale<y zachowa= ostro>no?@ w przypadku stosowania produktu Tyverb u pacjentów w stanie, któremu
moAe towarzyszyB wydłuCenie odstDpu QT (włEczajFc w to hipokaliemiG, hipomagnezemiH i zespół
wrodzonego wydłuIonego odstJpu QT), w przypadku jednoczesnego stosowania z innymi produktami
leczniczymi, które mogK powodowaL wydłuMenie odstNpu QT lub w stanach, które powodujO
zwiPkszenie ekspozycji na lapatynib, takich jak jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4.
NaleQy skorygowaR hipokaliemiS lub hipomagnezemiT przed rozpoczUciem leczenia. Przed leczeniem
oraz jeden do dwóch tygodni po rozpoczVciu leczenia produktem Tyverb naleWy wykonaX badanie
elektrokardiograficzne z pomiarem odstYpu QT. Wykonanie badania elektrokardiograficznego naleZy
równie[ rozwa\y] w sytuacji wskaza^ klinicznych, np. po rozpocz_ciu jednoczesnego leczenia
mog`cego wpływaa na odstbp QT lub mogccego wchodzid w interakcje z lapatynibem.
eródmifgszowa choroba płuc i zapalenie płuc

Istniejh doniesienia o toksycznoici płucnej w trakcie stosowania lapatynibu, w tym jródmiklszowej
choroby płuc (ang. interstitial lung disease) i zapalenia płuc (patrz punkt 4.8). Nalemy obserwowan
pacjentów, czy nie wystopujp objawy toksycznoqci płucnej (dusznors, kaszel, gortczka) i przerwau
leczenie u pacjentów, u których wystvpiw objawy 3. stopnia lub wixkszego wg NCI CTCAE.
Toksycznoyz płucna mo{e by| ci}~ka i prowadzi do niewydolnoci oddechowej. Istniej doniesienia
o przypadkach miertelnych, ich zwizek przyczynowo-skutkowy z leczeniem jest niepewny.

Hepatotoksyczno
W czasie stosowania produktu Tyverb odnotowano wystpowanie hepatotoksycznoci, w rzadkich
przypadkach zakoczone zgonem. Hepatotoksyczno moe wystpi w cigu kilku dni lub miesicy
od rozpoczcia leczenia. Przed rozpoczciem leczenia naley poinformowa pacjentów o moliwym
działaniu hepatotoksycznym. Naley monitorowa czynno wtroby (aminotransferazy, bilirubina,
fosfataza zasadowa) przed rozpoczciem leczenia i w miesicznych odstpach czasu w trakcie terapii,
lub tak czsto, jak to jest klinicznie wskazane. Jeli u pacjenta wystpuj ci¡¢kie zaburzenia czynno£ci
w¤troby, nale¥y przerwa¦ stosowanie produktu Tyverb i nie nale§y stosowa¨ go ponownie. U
pacjentów b©dªcych nosicielami alleli HLA DQA1*02:01 i DRB1*07:01 wyst«puje zwi¬kszone
ryzyko hepatotoksycznoci zwi®zanej ze stosowaniem produktu Tyverb. W du¯ym, randomizowanym
badaniu klinicznym z zastosowaniem produktu Tyverb w monoterapii (n=1194), skumulowana
cz°sto±² wyst³powania ci´µkich uszkodze¶ w·troby (ALT >5 razy górna granica normy, stopie¸ 3 wg
NCI CTCAE) po 1 roku stosowania wyniosła w sumie 2,8%. Cz¹stoº» skumulowana u nosicieli alleli
DQA1*02:01 i DRB1*07:01 wyniosła 10,3%, a u pacjentów nie b¼d½cych nosicielami tych alleli
wyniosła 0,5%. Nosicielstwo alleli HLA zwi¾kszaj¿cych ryzyko hepatotoksycznoÀci jest czÁste (15 do
25%) w populacjach kaukaskiej, azjatyckiej, afrykaÂskiej i latynoskiej, ale rzadsze (1%) w populacji
japoÃskiej.
NaleÄy zachowaÅ ostroÆnoÇÈ w przypadku stosowania produktu Tyverb u pacjentów z
umiarkowanymi lub ciÉÊkimi zaburzeniami czynnoËci wÌtroby oraz z ciÍÎkimi zaburzeniami
czynnoÏci nerek (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Biegunka
Podczas stosowania produktu Tyverb donoszono o wystÐpowaniu biegunki, w tym biegunki o ciÑÒkim
przebiegu (patrz punkt 4.8). Biegunka moÓe zagraÔaÕ Öyciu, je×li towarzyszØ jej odwodnienie,
niewydolnoÙÚ nerek, neutropenia i (lub) zaburzenia równowagi elektrolitowej, i obserwowano
przypadki zgonów. Biegunka wystÛpuje przewaÜnie na poczÝtku leczenia produktem Tyverb i u
prawie połowy pacjentów z biegunkÞ pojawia siß ona w ciàgu pierwszych 6 dni leczenia i trwa zwykle
4-5 dni. Biegunka zwiázana ze stosowaniem produktu Tyverb jest zwykle niskiego stopnia, a ciâãka
biegunka stopnia 3. i 4. według klasyfikacji NCI TCTCAE wystäpuje odpowiednio u <10% i <1%
pacjentów. Na poczåtku leczenia u pacjentów naleæy oceniç czèstoéê oddawania stolca i inne objawy
(takie jak gorëczka, bolesne skurcze, nudnoìci, wymioty, zawroty głowy, pragnienie), aby móc
zaobserwowaí zmiany w trakcie leczenia, co moîe pomóc zidentyfikowaï pacjentów, u których
ryzyko biegunki jest wiðksze. Naleñy poinformowaò pacjentów o koniecznoóci natychmiastowego
zgłaszania wszelkich zmian czôstoõci oddawania stolca. W przypadku biegunki o potencjalnie ciö÷kim
przebiegu naleøy rozwaùyú badanie liczby granulocytów obojûtnochłonnych oraz temperatury ciała.
Istotne jest wczesne zastosowanie przeciwbiegunkowych produktów leczniczych w celu opanowania
biegunki. W przypadku biegunki o ciüýkim przebiegu moþe byÿ konieczne podanie doustne bd
doylne elektrolitów i płynów, zastosowanie antybiotyków, takich jak fluorochinolony (w
szczególnoci, je li biegunka trwa dłuej ni 24 godziny, obecna jest gorczka lub neutropenia stopnia
3. lub 4.) oraz przerwanie lub zaprzestanie leczenia produktem Tyverb (patrz punkt 4.2 - opónienie
podania dawki i zmniejszenie dawki – biegunka).
Ci kie reakcje skórne
W zwi zku ze stosowaniem produktu Tyverb obserwowano ci kie reakcje skórne. W razie
podejrzewania rumienia wielopostaciowego lub zagraajcych yciu reakcji takich jak zespół
Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka (np. postpujca wysypka skórna, czsto z
pcherzami lub zmianami na błonach luzowych), leczenie produktem Tyverb naley zakoczy.
Jednoczesne stosowanie inhibitorów lub leków indukujcych CYP3A4
Naley unika jednoczesnego stosowania leków indukujcych CYP3A4 ze wzgldu na ryzyko
zmniejszenia ekspozycji na lapatynib (patrz punkt 4.5).

Naley unika jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP3A4 ze wzgl du na ryzyko
zwi!kszenia ekspozycji na lapatynib (patrz punkt 4.5).
Nale"y unika# spo$ywania soku grejpfrutowego podczas leczenia produktem Tyverb (patrz punkt 4.5).
Nale%y unika& jednoczesnego stosowania produktu Tyverb i podawanych doustnie produktów
leczniczych z małym indeksem terapeutycznym, b'd(cych substratami CYP3A4 i (lub) CYP2C8
(patrz punkt 4.5).
Nale)y unika* jednoczesnego stosowania substancji zwi+kszaj,cych pH soku -oł.dkowego, poniewa/
mo0e zmniejszy1 si2 rozpuszczalno34 i wchłanianie lapatynibu (patrz punkt 4.5).
4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na lapatynib
Lapatynib jest metabolizowany głównie przez CYP3A (patrz punkt 5.2).
U zdrowych ochotników otrzymuj5cych ketokonazol, silny inhibitor CYP3A4, w dawce 200 mg dwa
razy na dob6, przez 7 dni, systemowa ekspozycja na lapatynib (100 mg na dob7) zwi8kszyła si9 o
około 3,6 razy, a okres półtrwania zwi:kszył si; 1,7 razy. Nale<y unika= jednoczesnego podawania
produktu Tyverb i silnych inhibitorów CYP3A4 (np. rytonawir, sakwinawir, telitromycyna,
ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, posakonazol, nefazodon). Nale>y zachowa? ostro@noAB w
przypadku jednoczesnego stosowania produktu Tyverb i umiarkowanych inhibitorów CYP3A4 i
naleCy uwaDnie obserwowaE, czy nie wystFpujG kliniczne objawy niepoHIdane.
U zdrowych ochotników otrzymujJcych karbamazepinK, induktor CYP3A4, w dawce 100 mg dwa
razy na dobL przez 3 dni i 200 mg dwa razy na dobM przez 17 dni systemowa ekspozycja na lapatynib
zmniejszyła siN o około 72%. NaleOy unikaP jednoczesnego stosowania produktu Tyverb i induktorów
CYP3A4 (np. ryfampicyna, ryfabutyna, karbamazepina, fenytoina lub ziele dziurawca).
Lapatynib jest substratem dla białek transportowych Pgp i BCRP. Inhibitory (ketokonazol,
itrakonazol, chinidyna, werapamil, cyklosporyna i erytromycyna) i induktory (ryfampicyna i ziele
dziurawca) tych białek mogQ zmieniaR ekspozycjS i (lub) dystrybucjT lapatynibu (patrz punkt 5.2).
RozpuszczalnoUV lapatynibu jest zaleWna od pH. NaleXy unikaY jednoczesnego stosowania substancji
zwiZkszaj[cych pH soku \oł]dkowego, poniewa^ mo_e zmniejszy` sia rozpuszczalnobc i wchłanianie
lapatynibu. Uprzednie leczenie z zastosowaniem inhibitora pompy protonowej (esomeprazol)
spowodowało zmniejszenie ekspozycji na lapatynib drednio o 27% (zakres: 6% do 49%). Działanie to
ulega osłabieniu wraz z wiekiem od około 40 do 60 lat.
Wpływ lapatynibu na inne produkty lecznicze
Lapatynib hamuje CYP3A4 in vitro w stefeniach uzyskiwanych w warunkach klinicznych. Podczas
skojarzonego stosowania produktu Tyverb i midazolamu podawanego doustnie stwierdzono
zwigkszenie wartohci AUC midazolamu o 45%. Nie stwierdzono klinicznie istotnego zwiikszenia
wartojci AUC w przypadku dokylnego podawania midazolamu. Nalely unikam jednoczesnego
stosowania produktu Tyverb i podawanych doustnie produktów leczniczych z małym indeksem
terapeutycznym, bndocych substratami CYP3A4 (np. cyzapryd, pimozyd, chinidyna) (patrz punkty 4.4
i 5.2).
Lapatynib hamuje CYP2C8 in vitro w stpqeniach uzyskiwanych w warunkach klinicznych. Nalery
unikas jednoczesnego stosowania produktu Tyverb i produktów leczniczych z małym indeksem
terapeutycznym, btducych substratami CYP2C8 (np. repaglinid) (patrz punkty 4.4 i 5.2).
Podczas skojarzonego stosowania produktu Tyverb z podawanym dovylnie paklitakselem zwiwksza six
ekspozycja na paklitaksel o 23% z powodu hamowania przez lapatynib CYP2C8 i (lub) Pgp. W

trakcie baday klinicznych z zastosowaniem leczenia skojarzonego obserwowano zwizkszenie
cz{sto|ci i ci}~koci biegunki oraz neutropenii. Zalecana jest ostrono w przypadku jednoczesnego
stosowania lapatynibu i paklitakselu.
Skojarzone stosowanie lapatynibu z podawanym doylnie docetakselem nie wpływa w znaczcy
sposób na AUC oraz Cmax obu aktywnych substancji. Jednak e zwiksza si czsto wystpowania
neutropenii indukowanej docetakselem.
Podczas skojarzonego stosowania produktu Tyverb i irynotekanu (jako element schematu FOLFIRI)
stwierdzono zwikszenie o około 40% wartoci AUC substancji SN-38, bdcej aktywnym
metabolitem irynotekanu. Dokładny mechanizm tej interakcji nie jest znany, prawdopodobnie wynika
ona z hamowania przez lapatynib jednego lub wikszej liczby białek transportujcych. W przypadku
skojarzonego stosowania produktu Tyverb i irynotekanu naley bardzo starannie monitorowa
wystpowanie działa niepodanych i rozway zmniejszenie dawki irynotekanu.
Lapatynib hamuje białko transportowe Pgp in vitro w steniach uzyskiwanych w warunkach
klinicznych. Skojarzone stosowanie lapatynibu z doustnie podawan digoksyn zwizane jest z blisko
80% zwikszeniem AUC digoksyny. Nale y zachowa¡ ostro¢no£¤, kiedy lapatynib stosowany jest
jednocze¥nie z produktami leczniczymi z małym indeksem terapeutycznym, b¦d§cymi substratami dla
Pgp i nale¨y rozwa©yª zmniejszenie dawki substratu dla Pgp.
Lapatynib hamuje białka transportowe BCRP i OATP1B1 in vitro. Kliniczne znaczenie tego efektu nie
było oceniane. Nie mo«na wykluczy¬, e lapatynib mo®e wpływa¯ na farmakokinetyk° substratów
BCRP (np. topotekan) i OATP1B1 (rozuwastatyna) (patrz punkt 5.2).
Skojarzone stosowanie produktu Tyverb z kapecytabin±, letrozolem lub trastuzumabem nie zmienia w
znacz²cy sposób farmakokinetyki tych leków (w tym metabolitów kapecytabiny) ani lapatynibu.
Interakcje z jedzeniem i piciem
Biodost³pno´µ lapatynibu jest wi¶ksza do około 4 razy w obecno·ci jedzenia, zale¸nie np. od
zawarto¹ci tłuszczu w posiłku. Ponadto, w zaleºno»ci od rodzaju po¼ywienia biodost½pno¾¿ jest
w przybliÀeniu 2-3 razy wiÁksza, gdy lapatynib jest przyjmowany 1 godzinÂ po posiłku w porównaniu
do przyjmowania 1 godzinÃ przed pierwszym posiłkiem danego dnia (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Sok grejpfrutowy moÄe hamowaÅ CYP3A4 w Æcianie jelita i zwiÇkszaÈ biodostÉpnoÊË lapatynibu, i
dlatego naleÌy go unikaÍ podczas leczenia produktem Tyverb.
4.6

Wpływ na płodnoÎÏ, ciÐÑÒ i laktacjÓ

Kobiety w wieku rozrodczym
Kobietom w wieku rozrodczym naleÔy zaleciÕ stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji oraz
unikanie zajÖcia w ci×ØÙ w trakcie leczenia produktem Tyverb oraz przez co najmniej 5 dni od
przyjÚcia ostatniej dawki.
CiÛÜa
Brak wystarczajÝcych danych dotyczÞcych stosowania produktu Tyverb u kobiet w cißày. Badania na
zwierzátach wykazały toksycznoâã reprodukcyjnä (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla człowieka nie jest
znane.
Produktu Tyverb nie wolno stosowaå w okresie ciæçy, jeèli nie jest to bezwzglédnie konieczne.
Karmienie piersiê
Bezpieczeëstwo stosowania produktu Tyverb w czasie karmienia piersiì nie zostało ustalone. Nie

wiadomo, czy lapatynib przenika do ludzkiego mleka. U szczurów obserwowano opóínienie wzrostu
w przypadku ekspozycji młodych na lapatynib poprzez mleko matki. Naleîy przerwaï karmienie
piersið u kobiet leczonych produktem Tyverb oraz przez co najmniej 5 dni od przyjñcia ostatniej
dawki.
Płodnoòó
Brak wystarczajôcych danych dotyczõcych stosowania produktu Tyverb u kobiet w wieku
rozrodczym.
4.7

Wpływ na zdolnoö÷ prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tyverb nie ma wpływu na zdolnoøù prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Właúciwoûci
farmakologiczne lapatynibu nie dajü podstaw do przewidywania negatywnego wpływu na tego typu
aktywnoýci. W przypadku rozpatrywania zdolnoþci pacjenta do wykonywania czynnoÿci
wymagajcych umiejtnoci oceny sytuacji oraz zdolno ci motorycznych i poznawczych, naley bra
pod uwag stan kliniczny pacjenta i profil bezpieczestwa lapatynibu.
4.8

Działania niepo dane

Podsumowanie profilu bezpiecze stwa
Bezpiecze stwo stosowania lapatynibu oceniano w monoterapii i w terapii skojarzonej z innymi
rodzajami chemioterapii, w leczeniu ró nego typu nowotworów u ponad 20 000 pacjentek, wł czajc
w to 198 pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z kapecytabin, 149 pacjentek, które
otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z trastuzumabem i 654 pacjentki, które otrzymywały lapatynib
w skojarzeniu z letrozolem (patrz punkt 5.1).
Najczstsze objawy niepodane (>25%) podczas leczenia lapatynibem to zaburzenia ołdka i jelit
(biegunka, nudnoci i wymioty) oraz wysypka. Zespół dłoniowo-podeszwowy (ang. palmar-plantar
erythrodysesthesia - PPE) był równie czsty (≥25%) w przypadku stosowania lapatynibu w
skojarzeniu z kapecytabin. Czsto wystpowania zespołu dłoniowo-podeszwowego była podobna
w obu grupach pacjentów, zarówno otrzymujcych lapatynib w skojarzeniu kapecytabin, jak i
otrzymujcych sam kapecytabin!. Biegunka była najcz"stszym objawem niepo#$danym
powoduj%cym przerwanie leczenia, zarówno w przypadku leczenia lapatynibem w skojarzeniu z
kapecytabin&, jak i lapatynibem w skojarzeniu z letrozolem.
Nie zaobserwowano dodatkowych działa' niepo()danych, które mo*na by powi+za, ze skojarzonym
leczeniem lapatynibem i trastuzumabem. Stwierdzono zwi-kszenie cz.sto/ci wyst0powania
kardiotoksyczno1ci, jednak zdarzenia te były porównywalne pod wzgl2dem charakterystyki i nasilenia
do tych zaobserwowanych w ramach programu rozwoju klinicznego lapatynibu (patrz punkt 4.4 –
kardiotoksyczno34). Dane te oparte s5 na ekspozycji na leczenie skojarzone u 149 pacjentek w badaniu
głównym.
Tabelaryczne zestawienie działa6 niepo78danych
Nast9puj:ce objawy niepo;<dane zostały zgłoszone jako maj=ce zwi>zek przyczynowy ze
stosowaniem lapatynibu w monoterapii lub lapatynibu w skojarzeniu z kapecytabin?, trastuzumabem
lub letrozolem.
Cz@stoAB wystCpowania okreDlono w nastEpujFcy sposób: bardzo czGsto (≥1/10), czHsto (≥1/100 do
<1/10), niezbyt czIsto (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko
(<1/10 000), czJstoKL nieznana (nie moMe byN okreOlona na podstawie dostPpnych danych).
W obrQbie kaRdej grupy o okreSlonej czTstoUci wystVpowania objawy niepoWXdane sY wymienione
zgodnie ze zmniejszajZcym si[ nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko
Reakcje nadwra\liwo]ci, w tym reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.3)
Zaburzenia metabolizmu i od^ywienia
Bardzo cz_sto
Anoreksja
Zaburzenia psychiczne
Bardzo cz`sto
Bezsennoab*
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo czcsto
Bóle głowy†
Czdsto
Bóle głowy*
Zaburzenia serca
Czesto
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory (patrz punkt 4.2 –
zmniejszenie dawki - zaburzenia serca i punkt 4.4).
Czfstogh nieznana Arytmie komorowe/torsade de pointes, wydłuienie QT w badaniu EKG**
Zaburzenia naczyniowe
Bardzo czjsto
Uderzenia gorkca†
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i lródpiersia
Bardzo czmsto
Krwawienie z nosa†. kaszel†, dusznono†.
Niezbyt czpsto
qródmirsszowa choroba płuc/zapalenie płuc.
Cztstouv nieznana Twtnicze nadcixnienie płucne**.
Zaburzenia yołzdka i jelit
Bardzo cz{sto
Biegunka, która mo|e prowadzi} do odwodnienia (patrz punkt 4.2 opó~nienie podania dawki i zmniejszenie dawki - inne toksycznoci oraz
punkt 4.4), nudnoci, wymioty, dyspepsja*, zapalenie błony luzowej jamy
ustnej*, zaparcia*, ból brzucha*.
Czsto
Zaparcia†
Zaburzenia wtroby i dróg ółciowych
Cz sto
Hiperbilirubinemia, hepatotoksyczno (patrz punkt 4.4).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Bardzo czsto
Wysypka (w tym Dermatitis acneiformis) (patrz punkt 4.2 - opónienie
podania dawki i zmniejszenie dawki - inne toksycznoci), sucho skóry*†,
zespół dłoniowo-podeszwowy*, łysienie†, wid†.
Czsto
Zaburzenia paznokci, w tym zanokcica.
Czsto nieznana Cikie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i martwica
toksyczno-rozpływna naskórka (TEN)**
Zaburzenia miniowo-szkieletowe i tkanki łcznej
Bardzo czsto
Bóle koczyn*†, ból pleców*†, bóle stawów†.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Bardzo czsto
Zmczenie, zapalenie błon luzowych*, astenia†.
*
Objawy niepodane obserwowane w czasie stosowania laptynibu w skojarzeniu z kapecytabin
†
Objawy niepo ¡dane obserwowane w czasie stosowania lapatynibu w skojarzeniu z letrozolem
**
Działania niepo¢£dane ze zgłosze¤ spontanicznych i pi¥miennictwa
Opis wybranych działa¦ niepo§¨danych
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory i wydłu©enie odstªpu QT
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory stwierdzono u około 1% pacjentów otrzymuj«cych
lapatynib i było ono bezobjawowe w ponad 70% przypadków. Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej
komory przemijało lub zmniejszało si¬ w ponad 70% przypadków, z czego w około 60% po
przerwaniu leczenia lapatynibem, a w około 40% przypadków w czasie kontynuacji leczenia
lapatynibem. Objawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory obserwowano u około 0,3%
pacjentów otrzymujcych lapatynib w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi
przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi. Obserwowane działania niepo®¯dane obejmuj°:
duszno±², niewydolno³´ serca i kołatanie serca. Ogółem u 58% tych pacjentów objawy ustµpiły.
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory obserwowano u 2,5% pacjentów, którzy otrzymywali

lapatynib w skojarzeniu z kapecytabin¶, w porównaniu z 1% u pacjentów otrzymuj·cych sam¸
kapecytabin¹. Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory obserwowano u 3,1% pacjentek, które
otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z letrozolem, w porównaniu z 1,3% u pacjentek otrzymujºcych
letrozol z placebo. Obni»enie LVEF zaobserwowano u 6,7% pacjentów, którzy otrzymywali lapatynib
w skojarzeniu z trastuzumabem, w porównaniu do 2,1% pacjentów, którzy otrzymywali lapatynib w
monoterapii.
W badaniu po¼wi½conym QT u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi odnotowano zale¾ne od
st¿Àenia, wydłuÁenie odstÂpu QTcF (maksymalna Ãrednia ÄÅQTcF 8,75 ms; 90% CI 4,08; 13,42)
(patrz punkt 4.4).
Biegunka
Biegunka wystÆpiła u około 65% pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z
kapecytabinÇ, u 64% pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z letrozolem i u 62%
pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z trastuzumabem. W wiÈkszoÉci przypadków
biegunka była stopnia 1. lub 2. i nie była przyczynÊ przerwania terapii lapatynibem. Wczesne
zastosowanie leków przeciwbiegunkowych wpływa korzystnie na przebieg biegunki (patrz punkt 4.4).
JednakËe, zaobserwowano kilka przypadków ostrej niewydolnoÌci nerek w nastÍpstwie ciÎÏkiego
odwodnienia w przebiegu biegunki.
Wysypka
WysypkÐ stwierdzono u około 28% pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z
kapecytabinÑ, u 45% pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z letrozolem i u 23%
pacjentek, które otrzymywały lapatynib w skojarzeniu z trastuzumabem. Wysypka miała zazwyczaj
niewielki stopieÒ nasilenia i nie powodowała przerwania terapii lapatynibem. NaleÓy oceniÔ stan
skóry pacjentki przed rozpoczÕciem leczenia i regularnie w czasie jego trwania. W przypadku
wystÖpienia reakcji skórnej nale×y zaleciØ pacjentkom unikanie ekspozycji na Ùwiatło słoneczne oraz
stosowanie kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym o wartoÚci współczynnika Sun Protection
Factor (SPF) ≥ 30. W przypadku wystÛpienia reakcji skórnej naleÜy dokonywaÝ badania całego ciała
w trakcie kaÞdej wizyty pacjentki, aß do upływu miesiàca po ustápieniu objawów. Pacjentki z
rozległymi lub nieustâpujãcymi reakcjami skórnymi naleäy skierowaå na konsultacjæ dermatologicznç.
Hepatotoksycznoèé
Ryzyko hepatotoksycznoêci wywołanej stosowaniem lapatynibu było zwiëzane z nosicielstwem alleli
HLA DQA1*02:01 i DRB1*07:01 (patrz punkt 4.4).
Zgłaszanie podejrzewanych działaì niepoíîdanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działaï
niepoðñdanych. Umoòliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyóci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby naleôõce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaö
wszelkie podejrzewane działania niepo÷ødane za poùrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepoúûdanych Działaü Produktów Leczniczych Urzýdu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Aleje 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

Nie ma znanej odtrutki przeciwko zahamowaniu fosforylacji tyrozyny receptorów EGFR (ErbB1) i
(lub) HER2 (ErbB2). Maksymalna dawka doustna lapatynibu, która była podawana w badaniach
klinicznych wynosiła 1800 mg na dobþ.

U pacjentów leczonych produktem Tyverb zgłaszano przypadki bezobjawowego i objawowego
przedawkowania. Objawy wystÿpujce u pacjentów, którzy przyjli do 5000 mg lapatynibu
obejmowały znane działania niepo dane lapatynibu (patrz punkt 4.8) i w niektórych przypadkach
stan zapalny skóry głowy i (lub) zapalenie błon luzowych. W przypadku jednego pacjenta, który
przyjł 9000 mg produktu Tyverb wystpiła tachykardia zatokowa (bez innych zmian w zapisie EKG).
Lapatynib jest w niewielkim stopniu wydzielany przez nerki i silnie wie si z białkami osocza,
dlatego hemodializa nie jest skuteczn metod zwi kszania eliminacji lapatynibu.
Post powanie w przypadku przedawkowania naley dostosowa do stanu klinicznego pacjenta oraz
zalece krajowego centrum do spraw zatru, jeli s dostpne.
5.

WŁACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, inne leki przeciwnowotworowe, inhibitory
kinazy białkowej, kod ATC: L01XE07
Mechanizm działania
Lapatynib, 4-anilinochinazolina, jest inhibitorem wewntrzkomórkowych domen kinazy tyrozynowej
obydwu receptorów EGFR (ErbB1) i HER2 (ErbB2) (szacowane wartoci Kiapp 3nM i 13nM,
odpowiednio) z powolnym wskanikiem uwalniania receptorów (okres półtrwania wikszy ni lub
równy 300 minut). Lapatynib hamuje wzrost komórek kontrolowany przez receptory ErbB w
badaniach in vitro i w rónych modelach zwierzcych.
Skojarzenie lapatynibu z trastuzumabem mo e charakteryzowa! si" komplementarnymi
mechanizmami działania oraz nie nakładaj#cymi si$ na siebie mechanizmami oporno%ci. Hamuj&cy
wpływ lapatynibu na wzrost komórek oceniany był w liniach komórkowych kondycjonowanych za
pomoc' trastuzumabu. Lapatynib zachowywał znacz(c) aktywno*+ wobec linii komórkowych raka
piersi wykazuj,cych amplifikacje genu HER2, wyselekcjonowanych ze wzgl-du na ich długotrwały
wzrost in vitro w medium zawieraj.cym trastuzumab i wykazywał synergizm w skojarzeniu z
trastuzumabem w tych liniach komórkowych.
Skuteczno/0 kliniczna i bezpiecze1stwo stosowania
Leczenie skojarzone produktem Tyverb i kapecytabin2
Skuteczno34 i bezpiecze5stwo stosowania produktu Tyverb w skojarzeniu z kapecytabin6 u pacjentów
z rakiem piersi, w dobrym stanie ogólnym, oceniano w randomizowanym badaniu III fazy. Do
rekrutacji kwalifikowano pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub z rakiem piersi z
przerzutami, u których nowotwory wykazywały nadekspresj7 receptora HER2 (ErbB2), z progresj8 po
wcze9niejszej terapii zawieraj:cej taksany, antracykliny i trastuzumab. Frakcj; wyrzutow< lewej
komory oceniano u wszystkich pacjentów (echokardiografia [ECHO] lub wielobramkowa angiografia
radioizotopowa [MUGA]) przed rozpocz=ciem leczenia produktem Tyverb, w celu upewnienia si>, ?e
pocz@tkowa wartoAB LVEF mieCci siD w granicach przyjEtej normy. W badaniu klinicznym w czasie
leczenia produktem Tyverb kontrolowano LVEF w odstFpach około oGmiotygodniowych, w celu
upewnienia siH, Ie nie nastJpiło zmniejszenie poniKej dolnej granicy przyjLtej normy. W wiMkszoNci
przypadków zmniejszenia LVEF (wiOcej niP 60% przypadków) wystQpiło ono w czasie pierwszych
dziewiRciu tygodni leczenia, jednakSe dane dotyczTce długotrwałej ekspozycji sU ograniczone.
Pacjentów zrandomizowano do grupy otrzymujVcej Tyverb w dawce 1250 mg raz na dobW (w leczeniu
ciXgłym) i kapecytabinY (2000 mg/m2 pc. w dniach 1-14, co 21 dni), lub kapecytabinZ w monoterapii
(2500 mg/m2 pc. w dniach 1-14, co 21 dni). Pierwszorz[dowym punktem ko\cowym był czas do

progresji (ang. Time to Progression - TTP). Ocen] przeprowadzali badacze oraz niezale^ny panel
ekspertów na podstawie danych za_lepionych w odniesieniu do stosowanego leczenia. Badanie
przerwano po przeprowadzeniu zaplanowanej wcze`niej okresowej analizy, która wykazała poprawa
w zakresie TTP u pacjentów otrzymujbcych Tyverb z kapecytabinc. Pomiddzy date okresowej analizy
i zakofczeniem rekrutacji włgczono do badania kolejnych 75 pacjentów. W Tabeli 1 przedstawiono
analizh danych z dnia wstrzymania rekrutacji, przeprowadzoni przez badaczy.
Tabela 1

Czas do progresji choroby – dane z badania EGF100151 (Tyverb / kapecytabina)
Ocena badaczy

Liczba zdarzem TTP
Mediana czasu do
progresji, tygodnie
Współczynnik ryzyka
(95% CI)
Wartono p

Tyverb (1250 mg/dobj) +
kapecytabina (2000 mg/m2
pc./dobk, w dniach 1-14 co 21
dni)
(N = 198)
121
23,9

Kapecytabina (2500 mg/m2
pc./dobl, w dniach 1-14 co 21
dni)
(N = 201)
126
18,3

0,72
(0,56; 0,92)
0,008

Analiza danych przeprowadzona przez niezalepny panel ekspertów równieq wykazała, re podawanie
produktu Tyverb w skojarzeniu z kapecytabins znacztco statystycznie zwiukszyło czas do progresji
(współczynnik ryzyka 0,57 [95% CI 0,43; 0,77] p = 0,0001) w porównaniu do monoterapii
kapecytabinv.
W Tabeli 2 przedstawiono wyniki uaktualnionej analizy danych dotyczwcych całkowitego przexycia
do 28 wrzeynia 2007.
Tabela 2

Całkowite przezycie – dane z badania EGF100151 (Tyverb / kapecytabina)

Liczba zmarłych
pacjentów
Mediana całkowitego
prze~ycia, tygodnie
Współczynnik ryzyka
(95% CI)
Warto p

Tyverb (1250 mg/dob{) +
kapecytabina (2000 mg/m2
pc./dob|, w dniach 1-14 co 21
dni)
(N = 207)
148

Kapecytabina (2500 mg/m2
pc./dob}, w dniach 1-14 co 21
dni)
(N = 201)
154

74,0

65,9
0,9
(0,71; 1,12)
0,3

W grupie pacjentów otrzymujcych leczenie skojarzone stwierdzono 4 przypadki (2%) progresji w
obrbie orodkowego układu nerwowego w porównaniu z 13 przypadkami (6%) w grupie
otrzymujcej kapecytabin w monoterapii.
Dostpne s dane dotyczce skutecznoci i bezpieczestwa produktu Tyverb w skojarzeniu z
kapecytabin w porównaniu do trastuzumabu w skojarzeniu z kapecytabin. W randomizowanym
badaniu III fazy (EGF111438) (N = 540) porównano wpływ dwóch schematów leczenia na czsto
wystpowania zajcia OUN jako pierwszej lokalizacji niepowodzenia leczenia u kobiet z rakiem piersi
z przerzutami z nadmiern ekspresj receptora HER2. Pacjentki były randomizowane do grupy
otrzymujcej Tyverb w dawce 1250 mg na dob (w leczeniu cigłym) i kapecytabin (2000 mg/m2 pc.
na dob w dniach 1-14, co 21 dni) lub do grupy otrzymujcej trastuzumab (dawka nasycajca 8 mg/kg,

a nastpnie 6 mg/kg co 3 tygodnie) i kapecytabin (2500 mg/m2 pc. na dob w dniach 1-14, co 21 dni).
Randomizacj stratyfikowano w zaleno ci od uprzedniego leczenia trastuzumabem oraz od liczby
zastosowanych uprzedniego terapii w chorobie rozsianej. Badanie zostało wstrzymane, poniewa¡ w
analizie etapowej (N = 475) wykazano nisk¢ cz£sto¤¥ wyst¦powania progresji w OUN i wi§ksz¨
skuteczno©ª w ramieniu otrzymuj«cym trastuzumab w skojarzeniu z kapecytabin¬ pod wzgldem
czasu prze®ycia wolnego od progresji choroby oraz czasu prze¯ycia całkowitego (patrz wyniki analizy
ko°cowej w Tabeli 3).
W ramieniu otrzymuj±cym Tyverb w skojarzeniu z kapecytabin² u 8 pacjentek (3,2%) OUN stanowił
pierwsz³ lokalizacj´ wznowy w porównaniu z 12 pacjentkami (4,8%) w ramieniu otrzymujµcym
trastuzumab w skojarzeniu z kapecytabin¶.
Wpływ lapatynibu n przerzuty do OUN
W zakresie obiektywnych odpowiedzi, lapatynib wykazał niewielk· skuteczno¸¹ w leczeniu
potwierdzonych przerzutów do OUN. Obserwowana aktywnoº» w zapobieganiu przerzutom do OUN
u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami i we wczesnym stadium choroby była ograniczona.
Tabela 3

Analiza ocenianych przez badaczy czasu prze¼ycia wolnego od progresji choroby i

prze½ycia całkowitego
Czas prze¾ycia wolny od progresji
Czas prze¿ycia całkowitego
choroby oceniany przez badaczy
Tyverb
Trastuzumab
Tyverb
Trastuzumab
(1250 mg na (dawka nasycajÇca
(1250 mg na
(dawka
dobÅ) +
8 mg/kg, a nastÈpnie
dobÀ) +
nasycajÂca
kapecytabina
8 mg/kg, a
kapecytabina
infuzja
(2000 mg/m2
nastÃpnie infuzja (2000 mg/m2
6 mg/kg co trzy
pc./dobÁ, w
6 mg/kg co trzy
pc./dobÆ, w
tygodnie) +
dniach 1-14 co
dniach 1-14 co
kapecytabina
tygodnie) +
21 dni)
kapecytabina
21 dni)
(2500 mg/m2 na
2
dobÉ, w dniach 1-14,
(2500 mg/m na
dobÄ, w dniach 1co 21 dni)
14, co 21 dni)
Populacja ITT
N
271
269
271
269
Liczba pacjentek
160 (59)
134 (50)
70 (26)
58 (22)
(%), u których
wystÊpiło
zdarzenie1
Estymacja
Kaplana-Meiera,
miesiËcea
Mediana (95% CI)
6,6 (5,7; 8,1)
8,0 (6,1; 8,9)
22,7 (19,5; -)
27,3 (23,7; -)
Stratyfikowany
współczynnik
ryzykab
HR (95% CI)
1,30 (1,04; 1,64)
1,34 (0,95; 1,90)
WartoÌÍ p
0,021
0,095
Pacjentki, które wczeÎniej otrzymywały trastuzumab*
N
167
159
167
159
Liczba pacjentek
103 (62)
86 (54)
43 (26)
38 (24)
(%), u których
wystÏpiło
zdarzenie1
Mediana (95% CI)
6,6 (5,7; 8,3)
6,1 (5,7; 8,0)
22,7 (20,1; -)
27,3 (22,5; 33,6)
HR (95% CI)
1,13 (0,85; 1,50)
1,18 (0,76; 1,83)
Pacjentki, które wczeÐniej nie otrzymywały trastuzumabu*
N
104
110
104
110
Liczba pacjentek
57 (55)
48 (44)
27 (26)
20 (18)
(%), u których
wystÑpiło
zdarzenie1
Mediana (95% CI)
6,3 (5,6; 8,1)
10,9 (8,3; 15,0)
NE2 (14,6; -)
NE2 (21,6; -)
HR (95% CI)
1,70 (1,15; 2,50)
1,67 (0,94; 2,96)
CI = przedział ufnoÒci
a. Czas przeÓycia wolny od progresji choroby zdefiniowano jako czas od randomizacji do momentu
pierwszej progresji lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub momentu cenzorowania obserwacji.
b. Estymacja Pike’a współczynnika ryzyka terapii, <1 wskazuje na mniejsze ryzyko stosowania
produktu Tyverb w skojarzeniu z kapecytabinÔ w porównaniu do trastuzumabu w skojarzeniu z
kapecytabinÕ
1. Zdarzenie w ocenie czasu przeÖycia wolnego od progresji choroby oznacza progresj× lub zgon, a
zdarzenie w ocenie przeØycia całkowitego oznacza zgon z jakiejkolwiek przyczyny
2. NE = mediana nie osiÙgniÚta
* analiza post hoc

Leczenie skojarzone produktem Tyverb i trastuzumabem
SkutecznoÛÜ i bezpieczeÝstwo stosowania lapatynibu w skojarzeniu z trastuzumabem w leczeniu raka
piersi z przerzutami badano w randomizowanym badaniu klinicznym. Do badania włÞczono pacjentki
z rakiem piersi z przerzutami IV. stopnia, wykazujßcym amplifikacjà genu ErbB2 (lub nadekspresjá
białka), które leczono uprzednio antracyklinami i taksanami. Ponadto, zgodnie z protokołem, badacze
mieli zgłaszaâ pacjentki, u których wystãpiła progresja choroby po ostatnim zastosowaniu
trastuzumabu w chorobie rozsianej. Mediana przebytych terapii z zastosowaniem trastuzumabu
wynosiła 3. Pacjentki były randomizowane do grupy otrzymujäcej doustnie lapatynib w dawce
1000 mg raz na dobå i 4 mg/kg trastuzumabu w postaci doæylnej dawki nasycajçcej, a nastèpnie
doéylnie 2 mg/kg raz na tydzieê (N = 148) lub doustnie lapatynib w dawce 1 500 mg raz na dobë (N =
148). Pacjentki z obiektywnì progresjí choroby po przynajmniej 4 tygodniach leczenia lapatynibem w
monoterapii spełniały kryteria przejîcia do grupy z leczeniem skojarzonym. Ze 148 pacjentek
otrzymujïcych monoterapið, u 77 (52%) w momencie progresji choroby podjñto decyzjò o
zastosowaniu leczenia skojarzonego.
Czas przeóycia bez progresji choroby (ang. Progression free survival, PFS) był pierwszorzôdowym
punktem koõcowym badania, a wskaönik odpowiedzi i czas prze÷ycia całkowitego (ang. Overall
survival , OS) drugorzødowymi punktami koùcowymi. Mediana wieku wynosiła 51 lat, a 13%
pacjentek było w wieku 65 lat lub wiúcej. Dziewiûüdziesiýt cztery procent (94%) naleþało do rasy
kaukaskiej. Wiÿkszo pacjentek w obu ramionach badania miała przerzuty do narzdów
mi szowych (w sumie 215 [73%] pacjentek). Ponadto, u 150 [50%] nowotwór nie wykazywał
ekspresji receptorów dla hormonów. Podsumowanie punktów kocowych odnoszcych si do
skutecznoci oraz dane dotycz ce czasu prze ycia całkowitego zamieszczono w Tabeli 4. Analiza
podgrup oparta na predefiniowanym czynniku stratyfikacyjnym (status ekspresji receptorów dla
hormonów w komórkach nowotworu) jest przedstawiony w Tabeli 5.
Tabela 4

Czas prze ycia bez progresji choroby oraz czas prze ycia całkowitego (produkt
Tyverb w skojarzeniu z trastuzumabem)
Lapatynib w skojarzeniu
Lapatinib w monoterapii
(N = 148 )
z trastuzumabem
(N = 148)
12,0
8,1
(8,1, 16,0)
(7,6, 9,0)
0,73 (0,57, 0,93)
0,008
10,3
6,9
(5,9, 16,4)
(3,4, 12,3)
105
113
14,0
9,5
(11,9, 17,2)
(7,6, 12,0)

Mediana PFS1, tygodnie
(95% CI)
Współczynnik ryzyka (95% CI)
Warto  P
Wskanik odpowiedzi, %
(95% CI)
Zgon
Mediana czasu przeycia całkowitego1,
miesice
(95% CI)
0,74 (0,57, 0,97)
Wspóczynnik ryzyka (95% CI)
0,026
Warto P
PFS = czas przeycia bez progresji choroby; CI = przedział ufnoci.
1
Estymacja Kaplana-Meiera

Tabela 5

Podsumowanie czasu przeycia bez progresji choroby oraz czasu przeycia
całkowitego w badaniach u pacjentek z niewykazujcym ekspresji receptorów dla
hormonów

Lapatynib +Trastuzumab
Lapatynib
Współczynnik ryzyka
(95% CI)

Mediana PFS
15,4 tygodnia (8,4, 16,9)

Mediana OS
17,2 miesica (13,9, 19,2)

8,2 tygodnia (7,4, 9,3)
0,73 (0,52, 1,03)

8,9 miesica (6,7, 11,8)
0,62 (0,42, 0,90)

Leczenie skojarzone produktem Tyverb i letrozolem
Badano stosowanie produktu Tyverb w skojarzeniu z letrozolem w leczeniu pacjentek po menopauzie
z zawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór wykazywał
ekspresj receptorów hormonalnych (receptora estrogenowego [ER] i (lub) receptora progesteronu
[PgR]).
Badanie III fazy (EGF30008) było randomizowane, kontrolowane placebo i prowadzone metod
podwójnie lepej próby. Do badania włczano pacjentki, które nie były uprzednio leczone z powodu
raka z przerzutami.
W grupie pacjentek, u których nowotwór wykazywał nadekspresj receptora HER2, wł czono do
badania tylko 2 pacjentki leczone uprzednio trastuzumabem, 2 pacjentki leczone uprzednio
inhibitorem aromatazy, natomiast około połowa pacjentek otrzymała w przeszło!ci tamoksyfen.
Pacjentki były przydzielane losowo do grupy otrzymuj"cej letrozol w dawce 2,5 mg raz na dob# oraz
Tyverb w dawce 1500 mg raz na dob$ albo letrozol i placebo. Randomizacj% stratyfikowano pod
wzgl&dem umiejscowienia choroby i czasu, jaki upłyn'ł od zako(czenia stosowanego uprzednio
adjuwantowego leczenia anty-estrogenowego. Status receptora HER2 oznaczono retrospektywnie w
centralnych badaniach laboratoryjnych. Spo)ród wszystkich pacjentek podlegaj*cych randomizacji u
219 pacjentek nowotwór wykazywał nadekspresj+ receptora HER2. Ta grupa pacjentek stanowiła
populacj, pierwotnie wskazan- do przeprowadzenia analizy skuteczno.ci. U 952 pacjentek nowotwór
nie wykazywał nadekspresji receptora HER2, natomiast u 115 pacjentek status receptora HER2 nie
został potwierdzony (brak próbki guza, brak wyniku badania lub inna przyczyna).
U pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór wykazywał nadekspresj/ receptora
HER2, czas prze0ycia bez progresji choroby (PFS) okre1lony przez badacza był znacz2co dłu3szy w
grupie otrzymuj4cej letrozol i Tyverb w porównaniu z grup5 otrzymuj6c7 letrozol i placebo. W
populacji pacjentek, u których nowotwór nie wykazywał nadekspresji receptora HER2 nie
stwierdzono korzy8ci w odniesieniu do PFS podczas stosowania letrozolu i produktu Tyverb w
porównaniu ze stosowaniem letrozolu i placebo (patrz Tabela 6).

Tabela 6

Czas prze9ycia bez progresji choroby – dane z badania EGF30008 (Tyverb /
letrozol)
Populacja z nadekspresj: HER2
N = 111
N = 108
Tyverb 1500 Letrozol 2,5 mg
mg / na dob;
/ na dob= +
+ Letrozol
placebo
2,5 mg / na
dob<
35,4
13,0
(24,1; 39,4)
(12,0; 23,7)
0,71 (0,53; 0,96)

Populacja bez nadekspresji
HER2
N = 478
N = 474
Tyverb 1500 Letrozol 2,5 mg
mg / na dob>
/ na dob@ +
+ Letrozol
placebo
2,5 mg / na
dob?
59,7
58,3
(48,6; 69,7)
(47,9; 62,0)
0,90 (0,77; 1,05)

Mediana PFS, tygodnie
(95% CI)
Współczynnik
ryzyka
0,019
0,188
WartoAB P
27,9%
14,8%
32,6%
31,6%
WskaCnik obiektywnych
odpowiedzi (ORR)
0,4 (0,2; 0,9)
0,9 (0,7; 1,3)
Iloraz szans
0,021
0,26
WartoDE P
47,7%
28,7%
58,2%
31,6%
WskaFnik korzyGci
klinicznej (CBR)
0,4 (0,2; 0,8)
1,0 (0,7; 1,2)
Iloraz szans
0,003
0,199
WartoHI P
CI = przedział ufnoJci nadekspresja HER2 = IHC 3+ i (lub) pozytywny wynik FISH; brak
nadekspresji HER2 = IHC 0, 1+ lub 2+ i (lub) negatywny wynik FISH
WskaKnik korzyLci klinicznej zdefiniowano jako całkowitM lub czNOciowP odpowiedQ oraz
stabilizacjR choroby przez ≥ 6 miesiScy.

W chwili przeprowadzenia koTcowej analizy PFS (z medianU czasu obserwacji wynoszVcW 2,64 roku)
nie były dostXpne wystarczajYce dane dotyczZce prze[ycia ogólnego i nie stwierdzono istotnej ró\nicy
pomi]dzy grupami otrzymuj^cymi ró_ne leczenie w populacji z nadekspresj` receptora HER2; nie
uległo to zmianie podczas dodatkowej obserwacji (mediana czasu obserwacji wynoszaca >7,5 roku;
Tabela 7).

Tabela 7

Czas przebycia całkowitego (OS) – wyniki badania EGF30008 (wyłccznie w
populacji z nadekspresjd receptora HER2)

Tyverb 1500 mg na dobe +
Letrozol 2,5 mg ma dobg
letrozol 2,5 mg na dobf
+ placebo
N = 111
N = 108
Zaplanowana wczehniej analiza OS (przeprowadzona na etapie koicowej analizy PFS, 03
czerwca 2008)
2,64
2,64
Mediana czasu obserwacji (lata)
50 (45)
54 (50)
Zgon (%)
0,77 (0,52, 1,14); 0,185
Współczynnik ryzykaa (95% CI),
wartojk pb
Kolcowa analiza OS (analiza post-hoc, 07 sierpnia 2013)
7,78
7,55
Mediana czasu obserwacji (lata)
86
(77)
78
(72)
Zgon (%)
0,97 (0,07, 1,33); 0,848
Współczynnik ryzyka (95% CI),
wartomn p
Mediana wyników analizy Kaplana-Meiera; Współczynnik ryzyka i wartoop p modelu regresji Coxa
dostosowane do istotnych czynników prognostycznych.
a.
Estymacja współczynnika ryzyka terapii, gdzie <1 oznacza mniejsze ryzyko dla 2,5 mg
letrozolu + 1500 mg lapatynibu w porównaniu do 2,5 mg letrozolu + placebo.
b.
P-wartoqr modelu regresji Coxa, w zalesnotci od ogniska choroby i potwierdzonego w trakcie
kwalifikacji do wczeuniejszego leczenia uzupełniajvcego.
Elektrofizjologia serca
Wpływ lapatynibu na odstwp QT był oceniany w pojedynczo zaxlepionym badaniu skrzyyowanym,
kontrolowanym placebo z pojedynczz sekwencj{ (placebo i aktywne leczenie) u pacjentów z
zaawansowanymi guzami litymi (EGF114271) (n=58). Podczas 4-dniowego okresu leczenia
pacjentom podano trzy dawki odpowiadaj|ce placebo w odst}pach co 12 godzin rano i wieczorem w
dniu 1. oraz rano w dniu 2. Nast~pnie w ten sam sposób podawano trzy dawki lapatynibu w wysokoci
2 000 mg. Pomiary, w tym zapis elektrokardiograficzny (EKG) i pobranie próbek do bada
farmakokinetycznych były wykonywane na pocztku badania oraz w tych samych punktach
czasowych w dniu 2. i w dniu 4.
W populacji moliwej do oceny (n=37) obserwowano maksymalny redni  QTcF (90% CI) 8,75 ms
(4,08; 13,42) po 10 godzinach od przyjcia trzeciej dawki lapatynibu w wysokoci 2 000 mg. Warto
QTcF przekroczyła próg 5 ms, a górna granica 90% CI przekroczyła próg 10 ms w wielu punktach
czasowych. Wyniki otrzymane w populacji do oceny farmakodynamiki (n=52) były zgodne z
wynikami otrzymanymi w populacji moliwej do oceny [maksymalna warto QTcF (90% CI)
7,91 ms (4,13; 11,68) obserwowana 10 godzin po przyjciu trzeciej dawki lapatynibu 2 000 mg].
Istnieje dodatnia korelacja midzy steniami lapatynibu w osoczu a QTcF. Lapatynib osigał
maksymalne rednie stenie wynoszce 3920 (3450-4460) ng/ml (rednia geometryczna/95% CI),
przekraczajc redni geometryczn Cmax ss i warto¡ci 95% CI obserwowane po zastosowaniu
zatwierdzonych schematów dawkowania. Mo¢na spodziewa£ si¤ dodatkowego zwi¥kszenia
maksymalnej ekspozycji na lapatynib, je¦li lapatynib b§dzie wielokrotnie przyjmowany z pokarmem
(patrz punkt 4.2 i 5.2) lub jednocze¨nie z silnymi inhibitorami CYP3A4. Gdy lapatynib jest stosowany
w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4, nale©y spodziewaª si«, ¬e odstp QTc wydłu®y si¯ o
16,1 ms (12,6-20,3 ms), co wykazano w prognozowaniu opartym na modelu predykcyjnym (patrz
punkt 4.4).
Wpływ °ywno±ci na ekspozycj² lapatynibu
Biodost³pno´µ i przez to st¶·enie lapatynibu w osoczu s¸ zwi¹kszone przez poºywienie, w zale»no¼ci
od jego zawarto½ci oraz tego, kiedy posiłek został przyj¾ty. Podawanie lapatynibu jedn¿ godzinÀ po

posiłku powoduje w przybliÁeniu 2-3 krotne zwiÂkszenie ekspozycji ogólnoustrojowej w porównaniu
do podawania jednÃ godzinÄ przed posiłkiem (patrz punkty 4.5 i 5.2).
Europejska Agencja Leków uchyliła obowiÅzek dołÆczania wyników badaÇ produktu leczniczego
Tyverb we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieÈy w leczeniu raku piersi (stosowanie u
dzieci i młodzieÉy, patrz punkt 4.2).
5.2

WłaÊciwoËci farmakokinetyczne

Wchłanianie
Całkowita biodostÌpnoÍÎ lapatynibu po podaniu doustnym jest nieznana, ale jest niepełna i zmienna
(około 70% współczynnik zmiennoÏci w AUC). StÐÑenia w surowicy pojawiajÒ siÓ z medianÔ czasu
opóÕnienia 0,25 godziny (zakres od 0 do 1,5 godziny). Maksymalne stÖ×enie osoczowe (Cmax)
lapatynibu osiØgane jest około 4 godzin po podaniu. W stanie stacjonarnym podczas codziennego
stosowania dawki 1250 mg Ùrednia geometryczna (współczynnik zmiennoÚci) wartoÛci Cmax wynosi
2,43 (76%) µg/ml i wartoÜci AUC 36,2 (79%) µg*hr/ml.
Systemowa ekspozycja na lapatynib zwiÝksza siÞ, kiedy podawany jest on razem z jedzeniem.
Wartoßci AUC były odpowiednio około 3 razy i 4 razy wiàksze (Cmax około 2,5 i 3 razy wiáksze),
kiedy lapatynib podawany był z jedzeniem o małej zawartoâci tłuszczu (5% tłuszczu [500 kalorii]) lub
z jedzeniem o duãej zawartoäci tłuszczu (50% tłuszczu [1000 kalorii]), w porównaniu z podawaniem
na czczo. Ekspozycja ogólnoustrojowa na lapatynib jest takåe uzaleæniona od czasu podania
w stosunku do spoçycia posiłku. W porównaniu do podawania 1 godzinè przed éniadaniem
niskotłuszczowym, êrednie wartoëci AUC były odpowiednio, w przybliìeniu 2- i 3-krotnie wiíksze,
kiedy lapatynib był podawany 1 godzinî po nisko- lub wysokotłuszczowym posiłku.
Dystrybucja
Lapatynib silnie wiïðe siñ (wiòcej nió 99%) z albuminami i alfa-1 kwaônymi glikoproteinami. Badania
in vitro wskazujõ, öe lapatynib jest substratem dla białek transportuj÷cych BCRP (ABCG1) i pglikoproteiny (ABCB1). Wykazano in vitro, øe lapatynib w klinicznie istotnych stùúeniach hamuje te
pompy transportujûce, podobnie jak transporter wychwytu wütrobowego OATP 1B1, (wartoýci IC50
były równe 2,3 µg/ml). Kliniczne znaczenie tych działaþ dla farmakokinetyki innych produktów
leczniczych czy aktywnoÿci farmakologicznej innych przeciwnowotworowych produktów leczniczych
nie jest znane.
Metabolizm
Lapatynib jest intensywnie metabolizowany, głównie przez CYP3A4 i CYP3A5, z małym udziałem
CYP2C19 i CYP2C8, do rónych utlenionych metabolitów, z których aden nie stanowi wicej ni
14% dawki wydalanej z kałem lub 10% stenia lapatynibu w osoczu.
Lapatynib w klinicznie istotnych steniach hamuje in vitro CYP3A (Ki 0,6 do 2,3 µg/ml) i CYP2C8
(0,3 µg/ml). Lapatynib nie hamuje w istotny sposób nastpuj cych enzymów ludzkich mikrosomów
w trobowych: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 i CYP2D6 czy enzymów UGT (in vitro warto ci IC50
były wi ksze lub równe 6,9 µg/ml).
Eliminacja
Okres półtrwania lapatynibu mierzony po podaniu pojedynczej dawki zwi ksza si wraz ze
zwikszeniem dawki. Jednake, podczas codziennego dawkowaniu lapatynibu stan stacjonarny
uzyskuje si w cigu 6 do 7 dni, co wskazuje na efektywny okres półtrwania 24 godziny. Lapatynib
jest głównie eliminowany drog metabolizmu przez CYP3A4/5. Wydzielanie do ółci moe równie
mie udział w eliminacji. Zasadnicz drog wydalania lapatynibu i jego metabolitów jest kał. Ilo
niezmienionego lapatynibu w kale osiga median 27% (zakres od 3 do 67%) dawki podanej doustnie.
Mniej ni 2% dawki podanej doustnie jest wydalane z moczem (w postaci lapatynibu i jego

metabolitów).
Zaburzenia czynnoci nerek
Nie przeprowadzono specyficznych bada dotycz!cych farmakokinetyki lapatynibu u pacjentów z
zaburzeniami czynno"ci nerek ani u pacjentów poddawanych hemodializie. Dost#pne dane wskazuj$,
%e nie ma potrzeby modyfikacji dawki leku u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych
zaburzeniami czynno&ci nerek.
Zaburzenia czynno'ci w(troby
Badano farmakokinetyk) lapatynibu u pacjentów z umiarkowanymi (n = 8) lub ci*+kimi (n = 4)
zaburzeniami czynno,ci w-troby (odpowiednio, 7-9 punktów w skali Child-Pugh i powy.ej 9
punktów) i u 8 zdrowych ochotników w grupie kontrolnej. Systemowa ekspozycja (AUC) na lapatynib
po podaniu pojedynczej doustnej dawki 100 mg zwi/kszyła si0 o około 56% i 85% u pacjentów z
umiarkowanymi i ci12kimi zaburzeniami czynno3ci w4troby, odpowiednio. Nale5y zachowa6
szczególn7 ostro8no9: podczas stosowania lapatynibu u pacjentów z zaburzeniami czynno;ci w<troby
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
5.3

Przedkliniczne dane o bezpiecze=stwie

Badano działanie lapatynibu u ci>?arnych szczurów i królików, którym podawano doustnie dawki 30,
60, 120 mg/kg mc./dob@. Nie stwierdzono działania teratogennego, jednakAe u szczurów po
zastosowaniu dawki ≥60 mg/kg mc./dobB (4-krotnoCD oczekiwanej klinicznie ekspozycji u ludzi)
stwierdzono mniejsze anomalie (lewostronne połoEenie tFtnicy pGpowinowej, Hebro szyjne,
przedwczesne kostnienie). U królików stosowanie lapatynibu zwiIzane było z toksycznoJciK matczynL
po zastosowaniu dawek 60 i 120 mg/kg mc./dobM (8% i 23% oczekiwanej klinicznie ekspozycji u
ludzi, odpowiednio) i poronieniami po zastosowaniu dawki 120 mg/kg mc./dobN. Po zastosowaniu
dawek ≥60 mg/kg mc./dobO stwierdzano zmniejszenie masy płodów i mniejsze zaburzenia układu
szkieletowego. W badaniu prenatalnego i postnatalnego rozwoju u szczurów, obserwowano
zmniejszenie przePycia młodych pomiQdzy dniem narodzin i 21. dniem Rycia po zastosowaniu dawki
60 mg/kg mc./dobS lub wiTkszej (5-krotnoUV oczekiwanej klinicznie ekspozycji u ludzi). NajwiWksza
dawka nie dajXca takich efektów wynosiła w tym badaniu 20 mg/kg mc./dobY.
W badaniach rakotwórczoZci po doustnym podaniu lapatynibu odnotowano ci[\kie zmiany skórne po
podaniu najwi]kszych badanych dawek, po których ekspozycja na lek oceniana na podstawie AUC
była do dwóch razy wi^ksza u myszy i samców szczurów i do 15 razy wi_ksza u samic szczurów w
porównaniu z ekspozycj` u ludzi po podaniu lapatynibu w dawce 1250 mg raz na doba. Nie
stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów w niektórych grupach stwierdzono
zwibkszenie czcstodci wystepowania łagodnych naczyniaków krezkowych wfzłów chłonnych w
porównaniu z grupg kontrolnh. Stwierdzono równiei zwijkszenie czkstolci wystmpowania zawałów
nerki oraz martwicy brodawek nerkowych u samic szczurów po ekspozycji 7 i 10 razy winkszej w
porównaniu z ekspozycjo u ludzi po podaniu lapatynibu w dawce 1250 mg raz na dobp. Znaczenie
tych wyników dla ludzi nie zostało okreqlone.
U szczurów nie stwierdzono wpływu na czynnors gonad mtskich i uevskich, kojarzenie siw lub
płodnoxy po zastosowaniu dawek do 120 mg/kg mc./dobz (samice) i do 180 mg/kg mc./dob{ (samce)
(8-krotno|} i 3-krotno~ oczekiwanej klinicznie ekspozycji u ludzi). Wpływ na płodno człowieka
nie jest znany.
Nie stwierdzono działania klastogennego ani mutagennego lapatynibu w serii testów obejmujcych
test aberracji chromosomów chomika chiskiego, płytkowy test Amesa, test aberracji chromosomów
ludzkich limfocytów i test aberracji chromosomów szpiku kostnego szczura in vivo.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdze tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon (K30)
Glikolan sodowy skrobi (Typ A)
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol (400)
Polisorbat 80
elaza tlenek ółty (E172)
elaza tlenek czerwony (E172)
6.2

Niezgodnoci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres wanoci

Blistry
2 lata
Butelki
3 lata
6.4

Specjalne rodki ostronoci przy przechowywaniu

Nie przechowywa w temperaturze powyej 30ºC.
6.5

Rodzaj i zawarto opakowania

Tyverb jest dostpny w blistrach lub w butelkach.
Blistry
Dawkowanie w leczeniu skojarzonym Tyverb / kapecytabina
Kade opakowanie produktu leczniczego Tyverb zawiera 70 tabletek powlekanych w blistrach
(poliamid / aluminium / polichlorek winylu / aluminium) po 10 tabletek kady. Kady blister ma na
rodku perforacj umoliwiajc podzielenie go na czci zawierajce dobow dawk 5 tabletek.
Opakowanie zbiorcze zawiera 140 tabletek powlekanych (2 opakowania po 70 tabletek).
Dawkowanie w leczeniu skojarzonym Tyverb / inhibitor aromatazy
Ka de opakowanie produktu leczniczego Tyverb zawiera 84 tabletki powlekane w blistrach (poliamid
/ aluminium / polichlorek winylu / aluminium) po 12 tabletek ka¡dy. Ka¢dy blister ma na £rodku
perforacj¤ umo¥liwiaj¦c§ podzielenie go na cz¨©ci zawierajªce dobow« dawk¬ 6 tabletek.
Butelki
Tyverb jest równie dost®pny w butelkach z polietylenu o wysokiej g¯sto°ci (HDPE) z
polipropylenowym zamkni±ciem zabezpieczaj²cym przed dost³pem dzieci, zawieraj´cych 70, 84, 105
lub 140 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkoµci opakowa¶ musz· znajdowa¸ si¹ w obrocie.

6.6

Szczególne ºrodki ostro»no¼ci dotycz½ce usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale¾y usun¿À zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÁCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

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

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Â) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/07/440/001-007
9.

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

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10 czerwca 2008
Data ostatniego przedłuÄenia pozwolenia: 17 luty 2015
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZÅÆCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09/2019
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym sÇ dostÈpne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

