Kazuistiky pacientov
s pokročilým bazocelulárnym
karcinómom (BCC)

Kazuistiky pacientov s pokročilým bazocelulárnym karcinómom (BCC)
z pivotálnej štúdie ERIVANCE1
Anna, 80 rokov

Viliam, 77 rokov

Linda, 58 rokov

Miestne pokročilý BCC na spánku

Lokálne pokročilý BCC na čele, uchu a

Lokálne pokročilý BCC na líci a predlaktí

prednej tibiálnej oblasti

Anna bola ošetrená: C. William Hanke, MD, FACP

Viliam bol ošetrený: Kenneth Mark, MD

Centrum laserovej a kožnej chirurgie v Indiane

Klinický odborný asistent, Dermatologická klinika,

Carmel, IN

New York University, New York, NY

Kazuistiky so štúdie ERIVANCE ukazujú výsledky liečby u konkrétnych pacientov, prípady boli naposledy overené pri dokončení zberu klinických údajov.
Vhodnosť pacientov bola založená na hodnotení vedúceho štúdie. Kazuistiky z klinickej praxe obsahujú klinické informácie a fotografie dokumentujúce liečbu s
Erivedge individuálneho pacienta, tieto údaje neboli podrobené následnej analýze. Individuálne výsledky sa môžu líšiť. Tieto kazuistiky slúžia iba na všeobecné
informačné účely a ich cieľom nie je poskytnúť lekársku pomoc. Pri diagnostike a liečbe svojich pacientov by ste mali použiť svoj nezávislý lekársky úsudok.

Indikácie
Erivedge je indikovaný na liečbu dospelých s metastatickým bazocelulárnym karcinómom alebo s lokálne pokročilým bazocelulárnym karcinómom, ktorý sa
obnovil po chirurgickom zákroku alebo u pacientov, ktorí nie sú kandidátmi na chirurgický zákrok a ktorí nie sú kandidátmi na radiáciu.
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Osvedčená voľba v liečbe pokročilých foriem BCC
Erivedge bol skúmaný v kľúčovej štúdií ERIVANCE2,3
ERIVANCE bola medzinárodná, jednoramenná, 2-kohortová, otvorená štúdia fázy II, ktorá preukázala klinicky významný prínos v liečbe pokročilého BCC. Štúdia
sa uskutočnila na 104 pacientoch s metastatickým BCC (mBCC) (n = 33) alebo lokálne pokročilým BCC (laBCC) (n = 71). Zo 104 zaradených pacientov bolo 96
hodnotených na mieru objektívnej odpovede (ORR) a boli liečení Erivedge 150 mg jedenkrát denne perorálne až do progresie ochorenia, neznesiteľnej toxicity
alebo do ukončenia štúdie. Pacienti boli sledovaní na začiatku a každé 4 týždne na monitorovanie bezpečnosti a každých 8 týždňov na hodnotenie odpovede.
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PACIENT OBJEKTÍVNE ODPOVEDAJÚCI NA LIEČBU

Anna, 80-ročná pacientka liečená Erivedge v klinickej praxi1
Východiskový stav

30. deň

60. deň

90. deň

Objektívna odpoveď, hodnotená ošetrujúcim lekárom.
Nebola odobratá vzorka na biopsiu. Úplnú alebo
čiastočnú odpoveď nebolo možné určiť.

Annina anamnéza BCC

Liečba

• Anna bola diagnostikovaná s lokálne pokročilým BCC v roku 2012

• Anna začala liečbu Erivedge v decembri 2012 a liečila sa 3 mesiace
– V klinickej štúdií ERIVANCE bol priemerný priebeh liečby 10,2

Dôvody, prečo bola Anna vhodná na liečbu s Erivedge

mesiaca (rozsah 0,7 až 18,7 mesiaca) vrátane lokálne pokročilých BCC a

• Anna nebola kandidátkou na chirurgický zákrok kvôli predpokladanej

metastatických BCC kohortov2

značnej chorobnosti a/alebo deformácii
• Nebola kandidátkou na rádioterapiu kvôli predpokladanej značnej

• Liečba bola prerušená kvôli neúnosným vedľajším účinkom (znížená chuť do
jedla a alopécia)

chorobnosti a/alebo deformácii

Klinický výsledok
Faktory, ktoré prispeli k posúdeniu vhodnosti zo strany lekára

• Podľa hodnotenia ošetrujúceho lekára bola u Anny zaznamenaná objektívna

• Veľkosť lézie: 4,3 cm x 3,8 cm

odpoveď. Nebola odobratá vzorka na biopsiu. Úplnú alebo čiastočnú

• Rozsah lézie: lézia sa rozšírila a zničila významné tkanivo

odpoveď nebolo možné určiť.

Nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou
• Anna zaznamenala svalové kŕče, alopéciu, únavu, zníženú chuť do jedla a
artralgiu
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PACIENT OBJEKTÍVNE ODPOVEDAJÚCI NA LIEČBU

Viliam, 77-ročný pacient liečený Erivedge v klinickej praxi1

Viliamova anamnéza BCC

Liečba

• Viliamovi bol diagnostikovaný lokálne pokročilý BCC v roku 2012

• Viliam začal s liečbou Erivedge v marci 2012 a liečil sa 9 mesiacov
– V klinickej štúdií ERIVANCE bol priemerný priebeh liečby 10,2 mesiaca

Dôvody, prečo bol Viliam vhodný na liečbu s Erivedge

(rozsah 0,7 až 18,7 mesiaca) vrátane lokálne pokročilých BCC

• Chirurgický zákrok bol považovaný za nevhodný z dôvodu predpokladanej

a metastatických BCC kohortov2

značnej chorobnosti a/alebo deformity
• Radiácia bolo považovaná za nevhodnú z dôvodu predpokladanej značnej

• Liečba bola prerušená kvôli neúnosným vedľajším účinkom (svalové kŕče
a strata hmotnosti)

chorobnosti a/alebo deformity

Klinický výsledok
Faktory, ktoré prispeli k posúdeniu vhodnosti zo strany lekára
• Veľkosť lézií: čelo (6,5 cm x 5,5 cm), pravé ucho (4,5 cm x 2,0 cm), ľavá
predná tibiálna oblasť (8,0 cm x 4,0 cm)

• Podľa hodnotenia ošetrujúceho lekára bola u Viliama zaznamenaná
objektívna odpoveď. Nebola odobratá vzorka na biopsiu. Úplnú alebo
čiastočnú odpoveď nebolo možné určiť.

• Rozsah lézií: lézia pravého ucha zahŕňala aj chrupavku, ľavá predná tibiálna
oblasť bola ulcerovaná a infikovaná
• Kuratívna resekcia nepravdepodobná bez rizika celkovej anestézie

Nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou
• Viliam zažil (čiastočnú) alopéciu, zápchu, zníženú chuť do jedla, svalové
kŕče a chudnutie
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Viliam, 77-ročný pacient liečený Erivedge v klinickej praxi1
Čelo (6,5 cm x 5,5 cm): infiltračný BCC
Východiskový stav

11. týždeň

6 mesiacov

9 mesiacov

6 mesiacov

9 mesiacov

6 mesiacov

9 mesiacov

Pravé ucho (4,5 cm x 2,0 cm): infiltračný BCC
Východiskový stav

11. týždeň

Ľavá predná tibiálna oblasť (8,0 cm x 4,0 cm): infiltračný BCC
Východiskový stav

11. týždeň

Objektívna odpoveď u všetkých 3 lézií, hodnotená ošetrujúcim lekárom. Nebola odobratá vzorka na biopsiu. Úplnú alebo čiastočnú odpoveď nebolo možné určiť.
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PACIENT NEODPOVEDAJÚCI NA LIEČBU

Linda, 58-ročná pacientka liečená Erivedge v štúdii ERIVANCE1
Východiskový stav

24. týždeň

Ľavé predlaktie: Nodulárny a mikronodulárny BCC
Východiskový stav

24. týždeň

Lindina anamnéza BCC

Klinický výsledok

• Linda bola pôvodne diagnostikovaná s BCC v roku 1970

• Linda neodpovedala na liečbu, ako to bolo posúdené nezávislým hodnotením

• V rokoch 2003 a 2006 podstúpila viacnásobné excízie lézií na líci a v rokoch

• Pacienti boli považovaní za neodpovedajúcich na liečbu, ak spĺňali

2002 a 2004 na predlaktí

ktorýkoľvek z nasledujúcich kriterií:
i. <30% zmenšenie veľkosti cieľových lézií alebo ≥ 20% zväčšenie veľkosti

Dôvody, prečo bola Linda vhodná na liečbu s Erivedge
• Operácia bola z medicínskeho hľadiska kontraindikovaná, pretože bolo
nepravdepodobné, že by sa rekurentná lézia dala kuratívne resekovať
• Rádioterapia bola považovaná za kontraindikovanú z dôvodu Gorlinovho
syndrómu

cieľových lézií (do merania lézie bolo zahrnuté aj jazvové tkanivo)
ii. Nová ulcerácia lézie pretrvávajúca bez dôkazu hojenia najmenej 2 týždne
iii. Nové lézie pozorované pri rádiologickom alebo fyzikálnom vyšetrení
iv. Progresia necieľových lézií pomocou RECIST*
• Vzorka z lézie na ľavej časti tváre odobratá v 24. týždni na biopsiu preukázala
dôkaz reziduálneho BCC

Liečba
• Linda začala s liečbou Erivedge v apríli 2009 a liečila sa 15 mesiacov

• Vzorka z lézie ľavého predlaktia odobratá v 24. týždni na biopsiu nepreukázala
dôkaz BCC

– V klinickej štúdií ERIVANCE bol priemerný priebeh liečby 10,2
mesiaca (rozsah 0,7 až 18,7 mesiaca) vrátane lokálne pokročilých BCC a

Nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou

metastatických BCC kohortov2

• U Lindy sa prejavila alopécia

• Liečba bola prerušená v júli 2010 na jej žiadosť

*Kritériá hodnotenia odpovede na liečbu pri solídnych nádoroch
(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)

Ľavá časť tváre: Nodulárny a mikronodulárny BCC

– V štúdii ERIVANCE boli najčastejšie nežiaduce reakcie (≥10%) svalové kŕče,
alopécia, dysgeúzia, strata hmotnosti, únava, nevoľnosť, hnačka, znížená chuť
do jedla, zápcha, artralgia, vracanie a ageúzia2
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Zvážte priebeh liečby pacientov, ktorí užívajú Erivedge vo vašej praxi
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiadúce účinky. Držte sa týchto krokov pri ich zvládnutí.

•

•

•

Začnite u pacientov s
dávkou Erivedge 150 mg
jedenkrát denne

2.

Erivedge sa môže podávať až do
progresie ochorenia alebo po objavenie
sa príznakov nežiadúcej toxicity2
V ERIVANCE, pivotnej štúdií pre
Erivedge, bolo prvé hodnotenie
odpovede na liečbu vykonané v 8.
týždni3
V súhrnnej analýze bol medián času
nástupu nežiaducich reakcií v rozmedzí
od 1,48 do 6,13 mesiaca4*

•

•

•

Už na začiatku liečby
poučte pacientov o
potenciálnych nežiaducich
účinkoch, aby ste im
pomohli porozumieť tomu,
čo môžu očakávať

Nežiaduce reakcie akéhokoľvek
stupňa, vrátane miernej až stredne
závažnej (stupeň 1 alebo 2), môžu
ovplyvniť priebeh liečby pacienta
Najčastejšími nežiaducimi reakciami
(≥10%) boli svalové kŕče, alopécia,
dysgeúzia, strata hmotnosti, únava,
nevoľnosť, hnačka, znížená chuť do
jedla, zápcha, artralgia, vracanie a
ageúzia1-3
- Všetci pacienti zaznamenali v štúdií
ERIVANCE nežiaduce reakcie určitého
stupňa
Pacienti môžu v prípade potreby využiť
stratégie manažmentu nežiaducich
reakcií2

3.

Pozastavte liečbu
Erivedge až na 8 týždňov
kvôli nežiaducim reakciám
až do zlepšenia alebo
vymiznutia

•

Prerušenie liečby pred 8 týždňami
kontinuálnej terapie sa neskúmalo2

•

Pri nežiadúcich reakciách, ktoré sa
stanú neúnosnými, môže byť potrebné
prerušenie liečby2

•

Ak sa u pacientov vyskytnú závažné
kožné nežiaduce reakcie, vrátane
Stevensovho-Johnsonovho syndrómu,
toxickej epidermálnej nekrolýzy
alebo liekovej reakcie s eozinofíliou
a systémovými príznakmi, natrvalo
ukončite liečbu Erivedge2

•

Ak sa nežiaduce reakcie opakujú a
sú naďalej neúnosné, je možné zvážiť
alebo začať ďalšie prerušenie liečby2

•

V okamihu, keď sú už nežiaduce
reakcie tolerovateľné, pokračujte
v liečbe podľa potreby s vhodnými
stratégiami manažmentu podľa
potreby2

*Medián nástupu nežiaducich reakcií nebol hodnotiteľný, ak bola
incidencia výskytu nežiaducich reakcií <50%.

1.
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Skrátená informácia o lieku Erivedge 150 mg tvrdé kapsuly:
Zloženie: každá kapsula obsahuje 150 mg vismodegibu, 71,5 mg monohydrátu laktózy a ďalšie pomocné látky. Charakteristika: Vismodegib je
inhibítor Hedgehog dráhy s malou molekulou. Indikácie: Erivedge je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so symptomatickým metastatickým
bazocelulárnym karcinómom alebo na liečbu dospelých pacientov s lokálne pokročilým bazocelulárnym karcinómom nevhodným na chirurgickú liečbu
alebo rádioterapiu.Dávkovanie: Odporúčaná dávka je jedna 150 mg kapsula užívaná jedenkrát denne. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok; gravidita alebo dojčenie; ženy v reprodukčnom veku, ktoré nedodržiavajú Program prevencie gravidity lieku Erivedge; súbežné
užívanie ľubovníka bodkovaného. Upozornenia: Erivedge môže spôsobiť embryofetálne úmrtie alebo závažné vrodené defekty, ak sa podáva tehotnej žene. Erivedge
je kontraindikovaný u ženy v reprodukčnom veku, ktorá nedodržuje Program prevencie gravidity lieku Erivedge. Vismodegib je obsiahnutý v semene. Na zabránenie
možnej expozície fétu v priebehu tehotenstva musí pacient - muž porozumieť, že Erivedge vykazuje teratogénne riziko pre nenarodené dieťa v prípade nechráneného
pohlavného styku s gravidnou ženou a musí vždy používať odporúčanú ochranu proti počatiu. Pacienti majú byť poučení, aby Erivedge nikdy nedávali nikomu inému a nepoužité
kapsule na konci liečby vrátili do lekárne. Pacienti nemajú darovať krv v priebehu užívania lieku Erivedge a počas 24 mesiacov po poslednej dávke. Interakcie: Klinicky významné
farmakokinetické (FK) interakcie medzi vismodegibom a látkami zvyšujúcimi hodnotu pH sa neočakávajú. Klinicky významné FK interakcie medzi vismodegibom a inhibítormi CYP450
ako aj medzi vismodegibom a inhibítormi P-gp sa neočakávajú. Pri podávaní vismodegibu s induktormi CYP (rifampicín, karbamazepín, fenytoín, ľubovník bodkovaný), môže byť expozícia
vismodegibu znížená. Výsledky interakčnej štúdie liečivo-liečivo uskutočnenej u pacientov s rakovinou preukázali, že systémová expozícia etinylestradiolu a noretindrónu pri súbežnom podávaní
s vismodegibom nie je zmenená. Avšak interakčná štúdia trvala len 7 dní a nie je možné vylúčiť, že vismodegib po dlhšej liečbe je induktor enzýmov, ktoré metabolizujú kontraceptívne steroidy.
Indukcia môže viesť k poklesom systémovej expozície týchto kontraceptívnych steroidov a tým zníženiu antikoncepčnej účinnosti. Nežiaduce účinky: veľmi časté: zníženie chuti do jedla, dysgeúzia,
ageúzia, nauzea, hnačka, zápcha, vracanie, alopécia, pruritus, vyrážka, svalové spazmy, artralgia bolesť v končatinách, amenorea, zníženie hmotnosti, únava, bolesť. Časté: dehydratácia, hypogeúzia, bolesť
v hornej časti brucha, bolesť brucha, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, madaróza, abnormálny rast vlasov, bolesť chrbta,bolesť svalov a kostí hrudníka, myalgia, bolesť v boku, bolesť svalov a kostí, zvýšenie
kreatínfosfokinázy v krvi, asténia. S neznámou frekvenciou: predčasná fúzia epifýz, predčasný nástup puberty, liekom indukované poškodenie pečene. Balenie: tvrdé kapsuly 28 x 150 mg. Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen,
Nemecko Zastúpenie v SR: Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, tel.: 02/52638201, fax: 02/5263 5014, www.roche.sk. Dátum aktualizácie SPC: 1.júla 2021
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