Léčba nádorů močového měchýře neprorůstajících do svaloviny

Bezprostřední instilace Mitomycinu C u každého pacienta po TUR 1
 Klíčová složka doporučení EAU pro adjuvantní léčbu 1
 Dokázáno, že proti TUR samotné významně omezuje recidivu nádoru 2
 Účinnost maximalizuje léčba do 24 hodin od operace 3

Opakované dávky Mitomycinu C jsou účinnou
a dobře snášenou volbou pro pacienty
se středním rizikem 4,5
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Zkrácená informace o léčivém přípravku Mitomycin C Kyowa
0,4 mg/ml prášek pro injekční/infuzní roztok. Složení: Jedna lahvička obsahuje mitomycinum 10 nebo 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: jedna lahvička obsahuje chlorid sodný 240 mg nebo
480 mg. Terapeutické indikace: Mitomycin C Kyowa se doporučuje
podávat u některých typů karcinomu spolu s jinými léčivými přípravky nebo po selhání primární léčby. Přípravek se používá u celé řady
onkologických onemocnění ke zlepšení subjektivních i objektivních
příznaků: 1. Kombinovaná chemoterapie solidních zhoubných nádorů:
karcinomu mammy (paliativní chemoterapie relapsu nebo pokročilého onemocnění); karcinomu plic nemalobuněčného typu - NSCLC
(neoadjuvantní chemoterapie primárně inoperabilního onemocnění,
paliativní chemoterapie pokročilého onemocnění); karcinomu jícnu,
žaludku a pankreatu (paliativní chemoterapie); kolorektálního karcinomu (paliativní chemoterapie včetně intraarteriální aplikace u jaterních metastáz); karcinomu konečníku (v kombinaci s ozařováním);
karcinomu čípku děložního (neoadjuvantní a paliativní chemoterapie).
Mitomycin C je součástí běžných chemoterapeutických schémat.
2. Intravesikální chemoterapie iniciálních stadií karcinomu
močového měchýře, stadia Ta, Tis, T1 (adjuvantní lokální terapie
po transuretrální resekci (TUR), paliativní terapie rekurencí nebo multifokálních nádorů nedostupných transuretrální resekci). 3. Kombinovaná
chemoterapie chronické myeloidní a chronické lymfatické
leukemie. Dávkování a způsob podání: Mitomycin C se aplikuje: systémově jako intravenózní injekce nebo infuze; intraarteriálně injekcí nebo
krátkodobou infuzí; intrakavitárně, resp. intravezikálně formou výplachu.
Mitomycin C Kyowa je dodáván ve formě suché substance a před použitím se ředí vodou na injekci v závislosti na obsahu léčivé látky na cílový
objem podle níže uvedené tabulky. Tím vzniká izotonický roztok vhodný
pro intravenózní nebo intraarteriální injekci. Při intravenózním podání je
nutno dávku aplikovat co nejpomaleji a velmi pečlivě a vyhnout se tak
možné extravazaci. Při intraarteriálním podání lze Mitomycin C aplikovat
přímo do nádorové tkáně. Při přípravě infuze se dále ředí fyziologickým
roztokem (0,9% roztok NaCl):
Obsah
Mitomycinu
10 mg
20 mg

Cílový objem při ředění
vodou na injekci
25 ml
50 ml

Výsledná
koncentrace NaCl
0,96 %
0,96 %

pH
5,5 – 7,0

Použití u pacientů s nádory močového měchýře: Při léčbě povrchových karcinomů močového měchýře se obvyklá dávka 20-40 mg
rekostituovaná ve 20-40 ml fyziologického roztoku instiluje do močového
měchýře uretrální cévkou jednou nebo třikrát týdně k dosažení celkového
počtu 20 dávek. Pacient ji má udržet po dobu alespoň jedné hodiny. Během této hodinové periody se má pacient každých patnáct minut otočit,
aby se MitomycinC dostal do styku se všemi oblastmi urotelu. Když se
měchýř při močení vyprazdňuje, je třeba dbát opatrnosti, aby v oblasti
slabin a genitálií nedošlo k místní kontaminaci. Pro prevenci rekurentních
povrchových nádorů močového měchýře byly vyzkoušeny různé varianty
dávkování, jako např. 20 mg ve 20 ml diluentu každé dva týdny a 40 mg
ve 40 ml diluentu jednou nebo třikrát za měsíc. V obou případech je
nutno dávkování upravit s ohledem na věk a klinický stav pacienta.
Dávkování Mitomycinu C je obvykle stanoveno příslušným chemoterapeutickým režimem. Mitomycin C se systémově a intraarteriálně podává
ve 4-8 týdenních intervalech. Při intravezikálním podání jsou intervaly
podání stanovené typem terapie. Standardní jednotlivé dávky včetně
intervalů jsou v tabulce:
Způsob podání
Dávka
intravenózní
10 – 15 mg/m2
intraarteriální
10 mg/m2
20 – 40 mg
20 – 40 mg
intravezikální
20 – 40 mg

Interval
pozn.
4 – 8 týdnů
4 – 8 týdnů
1 týden
léčba rekurence nebo multifokálního tu, nedostupného
2 dny
TUR, celkem 20 aplikací
(aplikace 3x týdně)
adjuvantní terapie po TUR,
1 – 3 měs.
celková doba aplikace
12 měs.

* TUR = transuretrální resekce
Maximální kumulativní dávka s ohledem na níže uvedené nežádoucí
účinky je 60 mg/m2 při systémovém i intraarteriálním podání. Pro intravezikální podání není maximální kumulativní dávka omezena. U dětí
do 15 let se Mitomycin C užívá jen zcela ojediněle. Lze indikovat pouze
s ohledem na níže popsané časné a pozdní nežádoucí účinky. Dávkování
nepřesahuje 0,06 - 0,15 mg/kg. Vzhledem k možnosti kumulace myelotoxicity jsou podmínkou podání normální hodnoty v periferním krevním
obraze. Podle vývoje periferního krevního obrazu po podání Mitomycinu
C lze také v následujícím cyklu chemoterapie (po úpravě krevního obrazu
k normě) doporučit následující úpravu dávkování:
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Nadir po předchozí dávce
Leukocyty (mm-3)
≥ 4 000
3 000 – 4 000
2 000 – 3 000
< 2 000

Úprava dávek
v následujícím cyklu

Trombocyty (mm-3)
> 100 000
75 000 – 100 000
25 000 – 75 000
< 25 000

100 %
100 %
70 %
50 %

Při známkách těžké jaterní insuficience s výrazným prodloužením protrombinového času nelze Mitomycin C podat. Při renální insuficienci nelze Mitomycin C podávat při hladině sérového kreatininu vyšší než
145 μmol/l. Hladiny Mitomycinu C v séru se běžně nemonitorují. U řady
kombinovaných postupů se podává dávka 10-15 mg/m2 povrchu těla
s tím, že tato kúra se v daných intervalech opakuje tak dlouho, jak je zapotřebí. K dosažení uspokojivé odezvy je často zapotřebí dávka 40-80 mg
(0,58 – 1,2 mg/kg), a to buď v monoterapii nebo v kombinaci. Při použití
přípravku samotného nebo v rámci zvláštního kombinovaného postupu
mohou být dávky vyšší; použity už byly celkové kumulativní dávky převyšující 2 mg/kg. Snižování dávky: Vzhledem ke kumulativní myelosupresi
je nutno pacienta po každé kúře znovu vyšetřit a dávku snížit v případě,
že se projevily toxické účinky léku. Neprokázalo se, že by dávky větší než
0,6 mg/kg měly větší účinnost, naopak jsou více toxické než dávky nižší.
Progrese onemocnění: Pokud se po dvou kúrách onemocnění dále zhoršuje, je nutno podávání léku zastavit, protože v tom případě jsou vyhlídky
na odezvu minimální. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, idiosynkratická reakce na Mitomycin C Kyowa. Trombocytopenie, koagulační poruchy a zvýšená krvácivost. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Mitomycin C
Kyowa se má podávat pod dohledem lékaře zkušeného v oboru cytotoxické onkologické chemoterapie. Vinou extravazace do tkání při intravenózním podání přípravku může dojít k lokální ulceraci a celulitidě; proto je při
aplikaci nutno postupovat s nejvyšší opatrností. Pokud už k extravazaci
dojde, doporučuje se postižené místo okamžitě infiltrovat 8,4% roztokem
hydrogenuhličitanu sodného, a poté injekcí 4 mg dexamethasonu. Systémová injekce 200 mg vitaminu B6 může podpořit opětovný růst poškozených tkání. Pacienty je třeba pečlivě sledovat a podrobovat častým laboratorním zkouškám (hematologické testy, testy jaterních a ledvinových
funkcí, atd.) se zvláštním zřetelem na periferní krevní obraz včetně počtu
trombocytů. Opakování dávky je vyloučeno, pokud počet leukocytů není
vyšší než alespoň 3,0 x 109/l a počet trombocytů nepřesahuje 90 x 109 /l .
Krizové hodnoty jsou obvykle zaznamenávány čtyři týdny po léčbě a toxicita je zpravidla kumulativní, takže riziko narůstá po každé léčebné proceduře. Mohou se dostavit závažné nežádoucí reakce, jako např. útlum
kostní dřeně. Při zjištění jakékoli takové abnormality je třeba přijmout
vhodná opatření, jako např. snížit dávkování nebo pozastavit podávání
léku. Extravaskulární únik může vyvolat induraci nebo nekrózu v místě
vpichu. Intraarteriální podání léku může způsobit onemocnění kůže, jako
např. bolest, zarudnutí, erytém, puchýře, eroze a ulcerace, a v důsledku
i vést k nekróze kůže či svaloviny. Vzhledem k tomu, že přítok léčivého
roztoku do jiných než cílových oblastí při podávání do jaterní tepny může
způsobit gastroduodenální vředy, krvácení, perforaci apod., je třeba polohu konce katetru i oblast distribuce léku potvrdit radiologicky nebo jinými prostředky, a to se zřetelem na eventuální odchylku nebo posun
cévky a na rychlost infuze. Pokud se některý z uvedených symptomů objeví, je třeba podávání léku zastavit a přijmout vhodná opatření. S ohledem na občasná hlášení případů závažné ledvinové toxicity, která se objevuje po léčbě, je nutno sledovat renální funkce před zahájením léčby
a pak znovu po každé proceduře. Mitomycin C Kyowa je třeba obezřetně
podávat dětem a nemocným, pokud mají: jaterní nebo ledvinovou dysfunkci, protože lék může vyvolat nežádoucí účinky; tendenci k útlumu
kostní dřeně a krvácení, protože obojí se může lékem zhoršit; infekční
onemocnění, protože ta se mohou zhoršit v důsledku útlumu kostní dřeně; varicela, protože mohou nastat fatální systémové poruchy. Tam kde se
Mitomycin C má podávat dětem nebo pacientům v reprodukčním věku, je
nutno zvážit i jeho účinky na gonády. Bezpečnost injekcí přípravku MitomycinC Kyowa u dětí nebyla stanovena. Při podávání dětem je nutno se
zvláštní pozorností sledovat projevy jeho nežádoucích účinků. Starší pacienti mají často snížené fyziologické funkce, útlum kostní dřeně, která
může mít vleklý průběh; proto u této části populace aplikujte Mitomycin
C Kyowa opatrně a bedlivě sledujte jejich klinický stav. U pacientů léčených přípravkem Mitomycin C Kyowa souběžně s jinými antineoplastickými léky byl hlášen výskyt akutní leukemie (v některých případech
s předleukemickou fází). Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce: Základní interakcí, která se vyskytuje při podání Mitomycinu C, je vzájemná potenciace myelotoxicity při současném podání
ostatních myelotoxických cytostatik. Dále byly pozorovány i vzácnější interakce: viz SmPC. Těhotenství a kojení: Mitomycin C nesmí být použit
u těhotných žen, ani u žen, kde těhotenství nelze vyloučit. V případě podání Mitomycinu C v laktaci je nutné ukončit kojení. Nežádoucí účinky:
K hlavním nežádoucím účinkům zjištěným studiem příslušné odborné literatury patřila leukopenie diagnostikovaná u 130 (40,2%) z 323 pacientů, trombocytopenie u 75 (24,7%) ze 304 pacientů, anorexie u 58
(21,8%) z 266 pacientů, nauzea/zvracení u 41 (15,4%) z 266 pacientů,
pocity neklidu u 15 (5,6%) z 266 případů, ubývání na váze u 18 (5,5%)
z 329 případů, sklon ke krvácení u 12 (3,6%) ze 329 pacientů, a anémie
u 10 (3,0%) z 329 pacientů. Někdy se bezprostředně po léčbě objeví nauzea a zvracení, obojí však bývá mírné a netrvá dlouho. Další informace viz
SmPC. Nežádoucí účinky aplikace léku: Pokud byl lék podáván formou intravezikální instilace, byly hlášeny případy cystitidy, atrofie nebo
kontrakce močového měchýře (polakisurie, dysurie) a kalcinózy. Aplikace
léku do jaterní tepny může vyvolat poruchy jater a biliárního traktu, jako
jsou cholecystitida, cholangitida (i sklerotizující cholangitida), bilom,
nekróza žlučovodu a poruchy jaterní tkáně. Oblast aplikace léku je třeba
potvrdit radiologicky nebo jinými prostředky. Jestliže se objeví jakékoliv
podezření na výše uvedené patologie, je nutno léčbu přerušit a učinit
vhodná opatření. Po aplikaci přípravku byly hlášeny i dále uvedené nežádoucí účinky: cévní bolesti, flebitida, trombus, indurace nebo nekróza
v místě vpichu, bolest, zarudnutí, erytém, puchýře, eroze a tvorba vředů,
což může vést k nekróze kožní či svalové tkáně. Mezi další hlášené nežádoucí účinky nezmíněné v předchozím textu patří také: Infekce a infestace, novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy), poruchy krve a lymfatického systému, poruchy imunitního systému,
cévní poruchy, respirační a mediastinální poruchy, gastrointestinální poruchy, poruchy jater a žlučových cest, poruchy kůže a podkožní tkáně,
poruchy ledvin a močových cest, celkové poruchy a reakce v místě aplikace. Farmakodynamické vlastnosti: Farmakoterapeutická skupina:
cytostatika, jiná cytotoxická antibiotika ATC kód: L01DC03 Mitomycin C
Kyowa je protinádorové antibiotikum, které se v tělesných tkáních aktivuje na alkylující agens schopné rozkládat deoxyribonukleovou kyselinu
(DNA) v rakovinových buňkách tak, že vytváří s DNA komplex. Působí také
tím, že inhibuje dělení rakovinových buněk, a to formou zásahu do biosyntézy DNA. Farmakokinetické vlastnosti: Po nitrožilním podání se
Mitomycin C Kyowa in vivo rychle eliminuje ze séra. Doba potřebná
k tomu, aby se jeho sérová koncentrace snížila o 50% po vstřiknutí 30 mg
bolusu, je 17 minut. Po nitrožilní injekci 30 mg, 20 mg nebo 10 mg byly
maximální koncentrace léku v séru 2,4 µg/ml, resp. 1,7 mcg/ml, resp.
0,52 µg/ml. Na rychlost eliminace působí v první řadě metabolický proces
v játrech, i když ten probíhá i v jiných tkáních. Tato rychlost clearance je
nepřímo úměrná maximální koncentraci v séru. Má se za to, že důvodem
je saturace degradačních drah. Přibližně 10% dávky přípravku Mitomycin
C Kyowa je v nezměněné podobě vylučováno močí. Vzhledem k tomu, že
metabolické dráhy se saturují už při relativně malých dávkách, zvyšuje se
procento dávky vyloučené močí úměrně rostoucí velikosti dávky. U dětí je
vylučování nitrožilně podaného Mitomycinu C Kyowa podobné jako u dospělých pacientů. Doba použitelnosti: Miytomycin C Kyowa 10 mg:
4 roky; Mitomycin C Kyowa 20 mg: 3 roky Doba použitelnosti po prvním
otevření nebo po následující rekonstituci: Z mikrobiologického hlediska
má být přípravek po otevření použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,
doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou
v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být delší než 24 hodin při 2 až
8°C, pokud rekonstituce a ředění neproběhly za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do
25˚C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Rekonstituovaný roztok je třeba chránit před světlem a uchovávat
v chladu (viz bod 6.3 SmPC). Druh obalu a velikost balení: Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, chránič z plastické
hmoty (modrý - 10 mg, fialový - 20 mg). Velikost balení: 5 x 10 mg, 5 x
20 mg, 1 x 10 mg, 1 x 20 mg. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci: NORDIC Pharma, s.r.o., K Rybníku 475,
252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika. Registrační číslo: 44/117/83C. Datum první registrace/prodloužení registrace: Datum první registrace: 27. 4. 1983. Datum posledního prodloužení registrace: 3. 8.
2011. Datum revize textu: 11. 11. 2015. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění.
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