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Tiirkern turvallisuustietoa terveydenhuoltohenkil6st811e  vasti in@ (bevasitsumabi) 
-valmisteen ja sunitinibimaleaatin ei-hyvlksytystfl yhdistelmUoidosta 

Tam8 ki j e  sialtda uutta tdrkew turvallisuustietoa, joka liittyy bevasitsumabin ja sunitinibimaleaatin 
yhdistelmlhoitoon. Bevasitsumabia ei ole hyvaksytty MytetMv5lksi yhdistelmahoitona sunitinibimaleaatin 
kanssa miswan indikaatiossa. Tahdn mennesa on kertynyt rajallinen rn8ara kliinistd tutkimustietoa 
bevasitsumabin ja sunitinibimaleaatin yhdistelm8hoidostaI joten yhdistelman turvallisuudesta ei voida 
tehda lopullisia johtopalOksia. 

Tiedot koskevat haittavaikutuksien ilmenemistd tutkijal8htOisessa faasi I:n annosriippuvuustutkimuksessa, 
jossa bevasitsumabia ja eri sunitinibimaleaattiannoksia annettiin yhdistelmahoitona metastasoitunutta 
munuaissyOpM (mRCC) sairastaville potilaille. Suurimmalla sunitinibirnaleaattiannoksella (50 mg kerran 
paivassa) 5 potilaalla 12:sta esiintyi mikroangiopaattiseen hemolyyttiseen anemiaan (MAHA) viittaavia 
IaboratorioIOydOksia. 

Tarnan tiedotteen 18hetMmisestd syOvin hoitoon erikoistuneille IaBkBreille (mm. onkologit, gastrokirurgit, 
gynekologiset onkologit, keuhkolaakarit ja thorax-kirurgit) on sovittu Laakelaitoksen ja Euroopan 
llakeviraston kanssa. 

Listltietoa bevasitsumabin ia sunitinibimaleaatin vhdistelmiihoidon turvallisuudesta 

sunitinibimaleaatin turvallisuutta ja suurinta siedettyl annosta (MTD) yhdessa bevasitsumabin kanssa 
tutkittiin kliinisessa faasi I:n IaBketutkimuksessa mRCC-potilailla. Tutkimusasetelmassa potilaat oli jaettu 
kolmeen potilasryhm8an1 joille kaikille annettiin yhta suuri annos bevasitsumabia (10 mgkg IV 2 viikon 
valein). Taman lieksi potilasryhmat saivat oraalisesti sunitinibimaleaattia nousevin annoksin, jotka olivat 
25 mg, 37,5 mg ja 50 mg paivassa 4 viikon ajan, jota seurasi 2 viikon tauko. 

Tahan mennessa tutkimuksessa on hoidettu yhteensa 25 potilasta, joista 12 potilasta on saanut 
sunitinibimaleaattia suurimmalla annoksella (50 mg kerran paivassa). TassB potilastyhmassa 5 potilaalla 
12:sta esiintyi mikroangiopaattiseen hemolyyttiseen anemiaan (MAHA) viittaavia laboratoriolOydOksi8. 
MAHA:a ei ole diagnosoitu potilasryhmissa, joissa sunitibinimaleaattiannos on ollut alhaisempi. MAHA on 
hemolyyttisen anemian yksi alatyyppi, joka saattaa olla seurausta esim. veritulppaan IiittyvBsta vauriosta 
pienisstl verisuonissa tai muusta mekaanisesta syysta, tai se saattaa liittya trombosytopeniaan ja 
punasolujen pirstoutumiseen. MAHA voidaan diagnosoida mikroskooppitutkimuksessa havaittujen 
pirstoutuneiden punasolujen perusteella yhdessa muiden laboratoriol6ydOsten kanssa, esimerkkeina 
kohonnut laktaattidehydrogenaasin (LDH) aktiivisuus ja alentunut seerumin haptoglobiini. 

NBistd viidestd tapauksesta kahta pidettiin vakavina, ja haittatapahtumina niissa esiintyi lislksi 
trombosytopeniaa, anemiaa, retikulosytoosia, alentunut seerumin haptoglobiini, lievaa nousua seerumin 
kreatiinitasossa ja korkea verenpaine seka palautuva posteriorinen leukoenkefalopatia -0ireyhtym8 (RPLS) 
ja proteinuria. Naissa kahdessa vakavassa tapauksessa tilanne palautui normaaliksi kolmen viikon siMll8 
molempien Iaakitysten lopettamisesta ilman lislhoitoja. 
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Edella mainitun tiedon perusteella lopetettiin amerikkalaisen Genentech-Iaakeyrityksen toimeksiantama 
kliininen ensilinjan faasi Il:n Iaiiketutkimus mRCC-potilailla, jossa 50 mg sunitinibimaleaattia annosteltiin 
joko bevasitsumabin kanssa tai ilman. Tutkimuksen alustavassa tarkastelussa havaittiin edella mainittujen 
lisiiksi kaksi vastaavaa MAHA-tapausta. 

Toisessa NCI:n (National Cancer Institute) toimeksiantamassa faasi I:n annosriippuvuustutkimuksessa, 
jossa sunitinibimaleaatin ja bevasitsumabin yhdistelmtihoitoa kdytettiin eri sydpatyyppien hoitoon, ei ole 
tahan mennessii raportoitu MAHA-tapauksia. 

MAHA-tapauksia ei ole rny6skiian raportoitu t&hCin mennessa kahdessa muussa Genetechin 
toimeksiantamassa tutkimuksessa, joissa vastaavaa yhdistelmahoitoa Wytettiin ei-pienisoluisessa 
keuhkosy6viiss8 ja rintasydvlsa. Naissa kahdessa Genentechin tutkimuksessa sunitinibimaleaatin 
annostelu poikkeaa edella mainituista, sill& sit6 annettiin eri annoksina aina 37,5 mg:aan saakka yhdessa 
bevasitsumabin kanssa. Mdemmat tutkimukset kuitenkin lopetettiin huonon siedettavyyden vuoksi, 
erityisesti myelosuppression, uupumuksen ja mahasuolikanavan komplikaatioiden takia (esimerkiksi ripuli, 
anoreksia, dehydraatio ja suutulehdus). 

Bevasitsumabia ei ole hyvaksytty kaytettaviiksi yhdistelmahoitona sunitinibimaleaatin kanssa missaan 
indikaatiossa. Bevasitsumabi  vastin in^) on hyvdksytty kdytettavaksi seuraavissa yhdistelmahoidoissa: 

metastasoitunutta paksu- tai per~suol isydp~~ sairastavien potilaiden hoitoon yhdessa 
fluoropyrimidiinipohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa. 
metastasoitunutta rintasy6pM sairastavien potilaiden ensilinjan hoitoon yhdessii paklitakselin kanssa. 
leikkaukseen soveltumatonta edennytta, metastasoitunutta tai uusiutunutta 
ei-pienisoluista keuhkosy6pZi (muu kuin levyepiteelikarsinooma hallitsevana tyyppinii) sairastavien 
potilaiden ensilinjan hoitoon yhdessd platinapohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa. 
edennytta ja/tai metastasoitunutta munuaissyopaa sairastavien potilaiden ensilinjan hoitoon yhdessl 
interferoni alfaPa:n kanssa. 

Avastinin voimassa oleva hyviiksytty valmisteyhteenveto ldytyy sairaudenhoitosivuilta osoitteesta 
www.roche.fi. 

Haittavai kutusra~ortointi 
Terveydenhoitohenkildstdn tulisi raportoida kaikki emillyt Avastinin ktiyttd6n liittyvat haittavaikutukset 
Roche 0y:n I~~keturvayksikk~n (puh. 010 554 500, faksi 010 554 5491 tai sdhkdposti 
fin1and.m susarOroche.com). Vaihtoehtoisesti haitat voidaan raportoida Makelaitokselle dhk6isesti 
(htt~:llhava.nam.fi) (FiMnet tunnukset tarvitaan). Haittavaikutusilmoitus paperilomakkeella 
(htt~:lhrvww.nam.fiu~load~omakkeet/LL72Os.~df) IahetetaCin osoitteeseen Mkelaitos, IMkkeiden 
haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00301 HELSINKI. 

Jos Teilla on kysyttAvaii Avastiniin liittyvista MAHA-tapauksista, ottakaa yhteytta osastopaallikkd Marika 
Karkkdiseen (GSM 040 756 4626, sahkdposti: marika.karkkainenOroche.com) tai country medical 
manager Anne Raamiin (GSM 0400 602 657, s~hkdposti:anne.raamiOroche.com). 

Ystavallisin terveisin 

Eeva Taimela 
laaketieteellinen johtaja 
Roche Oy 
Klovinpellontie 3, PL12 
02180 ESP00 
GSM 040 867 9124 
Email: eeva.taimela@ roche.com 
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