H PRAC ολοκλήρωσε την ανασκόπηση του Zydelig
και θέτει τις αναθεωρημένες συστάσεις σχετικά με
τη χρήση του.
Η

Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) έχει ολοκληρώσει την ανασκόπηση του Zydelig (idelalisib),
επιβεβαιώνοντας ότι τα οφέλη του φαρμάκου υπερτερούν των κινδύνων κατά τη θεραπεία
δύο αιματολογικού τύπου καρκίνων, της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ΧΛΛ) και του
οζώδους λεμφώματος. Εντούτοις, η PRAC επιβεβαίωσε την ύπαρξη του κινδύνου σοβαρών
λοιμώξεων με το Zydelig, συμπεριλαμβανομένου της πνευμονίας Pneumocystis jirovecii και
η επιτροπή έχει ανανεώσει τις συστάσεις της για τη διαχείριση του κινδύνου αυτού που
τέθηκε στην αρχή της ανασκόπησης1.
Η ανασκόπηση άρχισε μετά μεγαλύτερο ρυθμό σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που
σχετίζονταν με λοιμώξεις όπως η πνευμονία, οι οποίες παρατηρήθηκαν σε τρεις κλινικές
δοκιμές σε ασθενείς που έλαβαν είτε Zydelig είτε εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία)
επιπρόσθετα με άλλα φάρμακα για το καρκίνο. Παρόλο που στις μελέτες αυτές το φάρμακο
δεν χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως

είναι στο παρόν στάδιο αδειοδοτημένο, ο

κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης θεωρείται σχετικός με την εγκεκριμένη χρήση του φαρμάκου
και η PRAC συστήνει ότι όλοι οι ασθενείς υπό θεραπεία με Zydelig θα πρέπει να λαμβάνουν
αντιβιοτικά για τη πρόληψη της πνευμονίας Pneumocystis jirovecii κατά τη διάρκεια της
θεραπείας και για 2 μέχρι 6 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας. Επίσης οι ασθενείς θα
πρέπει να παρακολουθούνται για λοιμώξεις και να πραγματοποιούν τακτικές εξετάσεις
αίματος των λευκών αιμοσφαιρίων αφού τα χαμηλά επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων
ενδεχομένως να αυξήσουν τον κίνδυνο λοίμωξης. Το Zydelig δε θα πρέπει να αρχίζει σε
ασθενείς με γενικευμένη λοίμωξης.
Προληπτικά, στην αρχή της ανασκόπησης η PRAC είχε συστήσει να μην αρχίζει το Zydelig
σε ασθενείς με προηγούμενη μη θεραπεμένη ΧΛΛ, των οποίων τα καρκινικά κύτταρα
φέρουν συσγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις (εξάλειψη του 17p ή ΤΡ53 μετάλλαξη). Η
PRAC τώρα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Zydelig μπορεί να αρχίζει, και πάλι, σε αυτούς
τους ασθενείς με την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε άλλη
εναλλακτική θεραπεία και ότι ακολουθούνται τα συμφωνηθέντα μέτρα για πρόληψη
λοίμωξης.
Οι συστάσεις της PRAC θα μεταβιβαστούν τώρα στην Επιτροπή για Φαρμακευτικά Προϊόντα
Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του ΕΜΑ για υιοθέτηση της τελικής απόφασης του ΕΜΑ.
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/03/news_det
ail_002490.jsp&mid=WC0b01ac058001d126

Περισσότερα σχετικά με το φάρμακο
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Zydelig είναι αδειοδοτημένο για:


χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη
θεραπεία και σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία και οι οποίοι
φέρουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις στα καρκινικά τους κύτταρα ( εξάλειψη
17p ή TP53 μετάλλαξη) που τους καθιστούν μη κατάλληλους για θεραπεία με ένα
συνδυασμό
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Περισσότερες πληροφορίες για τις εγκεκριμένες χρήσεις του Zydelig μπορείτε να βρείτε
εδώ.
Περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία.
Η ανασκόπηση του Zydelig άρχισε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 11
Μαρτίου 2016, υπό το άρθρο 20 του Κανονισμού (EΚ) αρ. 726/2004.
Η ανασκόπηση έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή ΦαρμακοεπαγρύπνησηςΑξιολόγησης Κινδύνου (PRAC), την υπεύθυνη επιτροπή για την αξιολόγηση των θεμάτων
ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, η οποία έχει κάνει μια σειρά
συστάσεων. Οι συστάσεις της PRAC θα διαβιβαστούν τώρα στην Επιτροπή Φαρμακευτικών
Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP), την υπεύθυνη για θέματα σχετικά με τα φάρμακα
ανθρώπινης χρήσης, η οποία θα υιοθετήσει την τελική γνώμη του ΕΜΑ. Το τελικό στάδιο
της διαδικασίας ανασκόπησης είναι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας νομικά
δεσμευτικής απόφασης που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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