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Opis
Oblasť vynálezu
Farmaceutická kombinácia obsahujúca (a) zlúčeninu inhibítora fosfatidylinozitol-3-kinázy
(PI3K) vzorca (I) ako je definovaná v tomto texte alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a (b)
paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ na súbežné, oddelené alebo postupné
použitie na liečenie rakoviny hlavy a krku; farmaceutická kompozícia obsahujúca uvedenú
kombináciu; použitie uvedenej kombinácie na prípravu liečiva na liečenie rakoviny hlavy a
krku.
Doterajší stav techniky
Rakovina hlavy a krku zahŕňa všetky druhy rakoviny, ktoré vznikajú v hornej časti
aerodigestívneho traktu. Karcinómy skvamóznych buniek pochádzajúce z mukotických
povrchov predstavujú viac než 90 % prípadov. Výskyt karcinómu skvamóznych buniek hlavy
a krku (HNSCC) sa v posledných troch desaťročiach postupne zvyšuje. Ide o piatu
najrozšírenejšiu príčinu rakoviny vzhľadom na početnosť a šiestu najrozšírenejšiu príčinu
úmrtia na rakovinu na svete. Spôsoby liečenia HNSCC zahŕňajú chirurgiu, ožarovanie a
chemoterapiu. Pri pokročilom HNSCC prežíva iba 35 % až 55 % pacientov a napriek agresívnej
liečbe pacienti zostávajú bez príznakov ochorenia tri roky. Lokoregionálna recidíva sa rozvíja
u 30 % až 40 % pacientov a distančné metastázy sa vyskytujú u 12 % až 22 % pacientov.
Paliatívna liečba recidivujúceho/metastázujúceho HNSCC zostáva z veľkej časti neúčinná a
dosiahol sa len malý pokrok.
Napriek tomu, že HNSCC sa môže považovať za chemosenzitívne ochorenie, ako to dokazujú
vysoké miery odpovede na agresívne indukčné terapie (napr. kombináciu 5-FU, cisplatiny a
docetaxelu), pri recidíve sú výsledky slabé. Napriek pokroku v primárnej liečbe kombináciou
chemoterapie, chirurgie, radiačnej terapie a podpornej starostlivosti, sa miera recidívy pohybuje
v rozmedzí od 35 do 50 %. Pacienti zvyčajne recidivujú lokálne za rozvinutia príznakov takých
ako ťažkosti pri prehĺtaní, jedení a hovorení. Medián prežitia pacientov s rekurentným
ochorením je šesť mesiacov a môže dosiahnuť 10 mesiacov u pacientov s dobrým všeobecným
zdravotným stavom. Teda, zlepšenie klinického prínosu pre pacientov s rakovinou hlavy a krku
je dôležité pre zlepšenie kvality života pacienta.
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Medzinárodná prihláška WO2009/155659 opisuje kombinované terapie inhibítorov PI3K/AKT
a HDACI na liečenie karcinómu skvamóznych buniek, vrátane karcinómu skvamóznych buniek
hlavy a krku.
Rao a spol. v Seminars in Radiation Oncology, 2012, 22(3), 207-213 uvádza stratégie liečenia
karcinómov skvamóznych buniek hlavy a krku, napr. tie, ktoré sú zamerané na kľúčové
signálne dráhy, ktoré sú opísané ako zahŕňajúce PI3K/AKT/cicavčí cieľ aktivácie rapamycínu.
V súčasnosti je potrebná účinnejšia a cielenejšia liečba rakovín hlavy a krku, najmä HNSCC.
Predpokladá sa, že kombinácia zlúčeniny vzorca (I) a paklitaxelu poskytne zlepšenú a účinnú
liečbu v porovnaní s každou monoterapiou pre pacientov trpiacich rakovinou hlavy a krku,
zvlášť u tých, ktorí trpia rakovinou hlavy a krku alebo karcinómom skvamóznych buniek hlavy
a krku, ktoré sú rezistentné na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU),
terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou.
Zhrnutie vynálezu
Predkladaný vynález sa týka farmaceutickej kombinácie, ktorá obsahuje (a) zlúčeninu
inhibítora fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) vzorca (I), ako je tu definovaná, alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ a (b) paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, na
použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku. Predložený vynález tiež poskytuje
túto farmaceutickú kombináciu na toto použitie, pričom použitie je súčasné, oddelené alebo
postupné.
V jednom uskutočnení, predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kombináciu obsahujúcu
(a) zlúčeninu inhibítora fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) vzorca (I) a (b) paklitaxel alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečbe alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
V jednom uskutočnení, predkladaný vynález poskytuje KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU
na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
Taktiež sa opisuje spôsob liečenia alebo prevencie rakoviny hlavy a krku zahŕňajúci podávanie
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spoločného terapeuticky účinného množstva KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU subjektu,
ktorý to potrebuje.
V jednom uskutočnení sa predložený vynález týka farmaceutickej kompozície obsahujúcej
množstvo KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU, ktorá je spoločne terapeuticky účinná proti
rakovine hlavy a krku na použitie, ako je opísané v patentových nárokoch.
Ďalšie uskutočnenia predkladaného vynálezu sú uvedené v patentových nárokoch.
Stručný opis výkresov
Obrázok 1 zobrazuje hodnoty IC50 pre zlúčeninu A pre niekoľko rakovinových bunkových
línií.
Obrázok 2 znázorňuje výsledky podávania zlúčeniny A v skvamóznych rakovinových bunkách.
Podrobný opis vynálezu
Predkladaný vynález sa týka farmaceutickej kombinácie, ktorá obsahuje (a) zlúčeninu
inhibítora fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) vzorca (I), ako je tu definovaná, alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ a (b) paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, na
použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
Všeobecné pojmy používané v tomto texte sú definované nasledujúcim významom, pokiaľ nie
je výslovne uvedené inak:
Pojmy "obsahujúci" a "zahrnujúci" sa v tomto texte používajú v ich otvorenom a
neobmedzujúcom zmysle, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pojmy (v angličtine) "a" a "an" a "the" a podobné výrazy v kontexte opisu vynálezu (najmä v
súvislosti s nasledujúcimi patentovými nárokmi) sa majú chápať tak, že pokrývajú tak jednotné,
ako aj množné číslo, pokiaľ nie je uvedené inak alebo jednoznačne nie je v rozpore s kontextom.
Ak sa pre zlúčeniny, soli a podobne použije forma množného čísla, táto odkazuje tiež aj jednu
zlúčeninu, soľ alebo podobne.
Termín "kombinácia" alebo "farmaceutická kombinácia", ako sa používa v tomto texte, definuje
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buď fixnú kombináciu v jednej dávkovej jednotkovej forme alebo súpravu častí na
kombinované podávanie, kde zlúčenina vzorca (I), najmä zlúčenina A a paklitaxel môže môžu
byť podávané nezávisle v rovnakom čase alebo oddelene v časových intervaloch, ktoré
umožňujú, že terapeutické činidlá (t.j, zlúčenina vzorca (I), najmä zlúčenina A a paklitaxel a
ich farmaceuticky prijateľné soli) vykazujú kooperačný, napríklad synergický účinok ,
Termín "farmaceutická kompozícia" ako je definovaný v tomto texte, odkazuje na zmes alebo
roztoku obsahujúceho najmenej jedno terapeutické činidlo, ktoré sa má podávať jedincovi,
napríklad cicavcovi alebo človeku, za účelom prevencie alebo liečenia konkrétneho ochorenia
alebo stavu postihujúceho cicavca.
Termín "farmaceuticky prijateľný" je tu definovaný tak, že odkazuje na tie zlúčeniny, materiály,
kompozície a/alebo dávkové formy, ktoré sú, v rámci rozsahu zdravého lekárskeho úsudku
vhodné na kontakt s tkanivami subjektu, napríklad cicavca alebo človeka, bez nadmernej
toxicity, dráždivej alergickej reakcie a iných problémových komplikácií zodpovedajúcich
primeranému pomeru prínosu a rizika.
Termín "kombinovaný prípravok" je tu definovaný tak, že odkazuje najmä na "súpravu súčastí"
v tom zmysle, že terapeutické činidlá (a) a (b), ako sú definované vyššie, môžu byť podávané
nezávisle alebo použitím rôznych pevných kombinácií s rozlíšenými množstvami
terapeutických činidiel (a) a (b), tj súčasne alebo v rôznych časových bodoch. Časti súpravy
súčastí potom môžu byť napríklad podávané súčasne alebo chronologicky rozložené, to
znamená v rôznych časových bodoch a v rovnakých alebo rozdielnych časových intervaloch
pre ktorúkoľvek časť súpravy súčastí. Pomer celkových množstiev terapeutického činidla (a) k
terapeutickému činidlu (b), ktoré sa majú podávať v kombinovanom prípravku, sa môže meniť,
napríklad, aby sa zvládli potreby subpopulácie pacienta, ktorá má byť liečená alebo potreby
jedného pacienta.
Termín "kombinované podávanie", ako sa tu používa, je definovaný tak, že zahŕňa podávanie
vybraných terapeutických činidiel jedinému pacientovi a je mienený tak, že zahŕňa liečebné
režimy, v ktorých sa činidlá nemusia nevyhnutne podávať rovnakým spôsobom podávania
alebo v rovnakom čas.
Pojem "liečenie" alebo "liečba", ako sa tu používa, zahŕňa uľavujúce liečenie, znižovanie alebo
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zmiernenie aspoň jedného symptómu u pacienta alebo uskutočnenie oneskorenia progresie
rakoviny hlavy a krku. Napríklad, liečením môže byť zredukovanie jedného alebo viacerých
príznakov rakoviny hlavy a krku alebo úplné odstránenie rakoviny hlavy a krku. V zmysle
predkladaného vynálezu, termín "liečiť" tiež označuje zastavenie, oneskorenie nástupu (tj
obdobie pred klinickým prejavom rakoviny hlavy a krku) a/alebo zníženie rizika rozvoja alebo
zhoršenia rakovina hlavy a krku. Termín "prevencia" sa tu používa na označenie prevencie,
oneskorenia alebo liečenia, alebo všetkých menovaných úkonov podľa potreby, rozvoja alebo
zotrvávania alebo zhoršenia rakoviny hlavy a krku u subjektu.
Termín "spoločný (združený) terapeutický účinok" alebo "spoločne terapeuticky účinný"
znamená, že terapeutické činidlá môžu byť podávané oddelene (chronologicky rozloženým
spôsobom, najmä postupne-špecifickým spôsobom) v takých časových intervaloch, ktoré sú
preferované pre teplokrvné zvieratá, konkrétne ľudí, na liečenie, (predovšetkým synergickú)
interakciu (spoločný terapeutický účinok). Či je možný tento prípad, môže byť, okrem iného,
stanovené sledovaním hladín v krvi, čo ukazuje, že obe alebo všetky terapeutické činidlá sú
prítomné v krvi človeka, ktorý má byť liečený aspoň počas určitých časových intervalov.
"Účinné množstvo" kombinácie terapeutických činidiel (napr. zlúčenina vzorca (I) a paklitaxel
alebo ich farmaceuticky prijateľné soli) je množstvo dostatočné na dosiahnutie
pozorovateľného zlepšenia oproti základným klinicky pozorovateľným príznakom a
symptómov rakoviny hlavy a krku liečených kombináciou.
Pojem "subjekt" alebo "pacient", ako sa tu používa, zahŕňa zvieratá, ktoré sú schopné trpieť na
alebo sú postihnuté rakovinou hlavy a krku alebo akoukoľvek poruchou zahŕňajúcou priamo
alebo nepriamo rakovinu hlavy a krku. Medzi príklady subjektov patria cicavce, napríklad
človek, psy, kravy, kone, ošípané, ovce, kozy, mačky, myši, králiky potkany a transgénne
zvieratá iné ako človek. Vo výhodnom uskutočnení je subjektom človek, napr. človek trpiaci
na, s rizikom trpenia na alebo potenciálne schopným trpieť na rakovinu hlavy a krku.
Termín "asi" alebo "približne" zvyčajne znamená v rámci 20 %, výhodnejšie v rámci 10 % a
najvýhodnejšie stále v rámci 5 % danej hodnoty alebo rozsahu. Alternatívne, obzvlášť v
biologických systémoch, termín "okolo" znamená v rámci približne log (t.j. rádovo veľký)
výhodne v rámci faktora 2 danej hodnoty.
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Predkladaný vynález sa týka farmaceutickej kombinácie obsahujúcej (a) zlúčeninu inhibítora
fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K) vzorca (I), ako je tu definovaná, alebo jej farmaceuticky
prijateľnú soľ a (b) paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ; na súčasné, oddelené
alebo postupné použitie, na liečenie alebo prevenciu rakoviny hlavy a krku.
WO07/084786 opisuje špecifické pyrimidínové deriváty, u ktorých sa zistilo, že inhibujú
aktivitu PI3K. Zlúčenina 5-(2,6-di-morfolín-4-yl-pyrimidín-4-yl)-4-trifluórmetylpyridín-2ylamín (v tomto texte označovaná ako “ZLÚČENINA A”) má chemickú štruktúru vzorca (I)

Zlúčenina, jej soli, jej využiteľnosť ako inhibítor PI3K a syntéza zlúčeniny 5-(2,6-di-morfolín4-yl-pyrimidín-4-yl)-4-trifluórmetyl-pyridín-2-ylamín sú opísané vo WO 2007/084786,
napríklad, ako príklad 10.
Zlúčenina inhibítora fosfatidylinozitol-3-kinázy vzorca (I) môže byť prítomná vo
farmaceutickej kombinácii vo forme voľnej bázy alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.
Takéto soli sa môžu pripraviť in situ počas konečnej izolácie a čistenia zlúčenín alebo oddelene
reakciou bázických alebo kyslých funkčných skupín s vhodnou organickou alebo anorganickou
kyselinou alebo bázou. Vhodné soli zlúčeniny vzorca I zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim
spôsobom, nasledujúce: acetát, adipát, alginát, citrát, aspartát, benzoát, benzénsulfonát,
bisulfát, butyrát, gaforát, gáforsulfonát, diglukonát, cyklopentánpropionát, dodecylsulfát,
etánsulfonát, glukoheptanoát, glycerofosfát, hemi-sulfát, heptanoát, hexanoát, fumarát,
hydrochlorid, hydrobromid, hydrojodid, 2-hydroxyetánsulfonát, laktát, maleát, metánsulfonát,
nikotinát, 2-naftalénsulfonát, oxalát, pamoát, pektinát, persulfát, 3-fenylpropionát, pikrát,
pivalát, propionát, sukcinát, sulfát, tartrát, tiokyanát, p-toluénsulfonát a undekanoát. Skupiny
obsahujúce zásaditý dusík môžu byť tiež kvarternizované takými činidlami, ako sú
alkylhalogenidy, ako je metyl, etyl, propyl a butylchlorid, bromidy a jodidy; dialkylsulfáty, ako
dimetyl, dietyl, dibutyl a diamylsulfáty, halogenidy s dlhým reťazcom, ako je decyl, lauryl,
myristyl a stearylchloridy, bromidy a jodidy, aralkylhalogenidy, ako benzyl a fenetylbromidy a
ďalšie.
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Medzi príklady kyselín, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie farmaceuticky prijateľných
adičných solí s kyselinami, patria také anorganické kyseliny ako kyselina chlorovodíková,
kyselina bromovodíková, kyselina dusičná, kyselina sírová a kyselina fosforečná a také
organické kyseliny ako kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina trifluóroctová, kyselina
fumarová, kyselina vínna, kyselina šťaveľová, kyselina maleínová, kyselina metánsulfónová,
kyselina jantárová, kyselina jablčná, kyselina metánsulfónová, kyselina benzénsulfónová a
kyselina p-toluénsulfónová, kyselina citrónová a kyslé aminokyseliny, ako je kyselina
asparágová a kyselina glutámová.
Farmaceuticky prijateľné soli zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim spôsobom, katióny na báze
alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ako sú sodné, lítiové, draselné, vápenaté,
horečnaté, hlinité soli a podobne, ako aj netoxické amóniové, kvartérne amóniové a amínové
katióny, vrátane, ale bez obmedzenia na, ammónium, tetrametylamónium, tetraetylamónium,
metylamín, dimetylamín, trimetylamín, trietylamín, etylamín a podobne. Medzi ďalšie
reprezentatívne organické amíny vhodné na tvorbu adičných solí s bázami, patria dietylamín,
etyléndiamín, etanolamín, dietanolamín, piperazín, pyridín, pikolín, trietanolamín a podobne, a
bázické aminokyseliny, ako je arginín, lyzín a ornitín.
Vo výhodnom uskutočnení je zlúčenina vzorca (I) vo forme svojej hydrochloridovej soli.
Paclitaxel (TAXOL®) je prírodný produkt s protinádorovou aktivitou. Paclitaxel sa získa polosyntetickým procesom z Taxus baccata. Chemický názov pre paklitaxel j5ß, 20Epoxy1,2a,4,7ß, 10ß, 13a-hexahydroxytax-11-én-9-ón 4,10,-diacetát 2-benzoát 13-ester s
(2R,3S)-N-benzoyl-3-fenylizoserínom. Zahrnuté sú aj generické formy paklitaxelu, ako aj
rôzne dávkové formy paklitaxelu. Rôzne dávkové formy paklitaxelu zahŕňajú, ale nie
obmedzujúcim spôsobom, albumínové nanočastice paklitaxelu, ktoré sa predávajú ako
ABRAXANE® a ONXOL®.
Vyššie uvedená farmaceutická kombinácia zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
prijateľnej soli, a paklitaxelu bude označovaná ako KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU.
Pokiaľ nie je špecifikované inak, alebo pokiaľ nie je jasne naznačené textom, alebo nie je
použiteľné, odkaz na terapeutické činidlá vhodné pre KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU
zahŕňa tak voľnú bázu zlúčenín, ako aj všetky farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín.
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Predložený vynález sa týka najmä KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU, ktorá je užitočná na
oddelené, súčasné alebo postupné podávanie subjektu, ktorý to potrebuje, na liečenie alebo
prevenciu rakoviny hlavy a krku.
Taktiež je opísaný spôsob liečenia alebo prevencie rakoviny hlavy a krku zahŕňajúci podávanie
spoločného terapeuticky účinného množstva KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU subjektu,
ktorý to potrebuje.
Predložený vynález sa týka najmä KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU, ktorá je vhodná na
liečenie alebo prevenciu rakoviny hlavy a krku u subjektu, ktorý to potrebuje. V tomto
uskutočnení predloženého vynálezu sa KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU používa na
liečenie alebo prevenciu rakoviny hlavy a krku zahŕňajúce podávanie subjektu kombinovanej
terapii obsahujúcej účinné množstvo kombinácie vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej
soli a paklitaxelu. Výhodne sa tieto terapeutické činidlá podávajú v terapeuticky účinných
dávkach, ktoré pri kombinácii poskytujú priaznivý účinok. Podávanie môže byť oddelené,
simultánne alebo postupné.
V jednom uskutočnení je KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU vhodná na liečenie alebo
prevenciu rakoviny hlavy a krku. Pojem "rakovina hlavy a krku" sa tu používa na označenie
širokého spektra nádorov vznikajúcich v hornom aerodigestívnom trakte. Príklady takýchto
nádorov zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim spôsobom, rakovinu alebo nádor ústnej dutiny, pier,
hltanu (vrátane nosohltanu, orofaryngu a hypofaryngu), hrtanu, paranazálnych dutín, nosnej
dutiny, hrdla a slinných žliaz. Ďalej, v závislosti od typu nádoru a konkrétnej použitej
kombinácie, sa môže dosiahnuť zníženie objemu nádoru. KOMBINÁCIA PODĽA
VYNÁLEZU, ktorá je tu uvedená, je tiež vhodná na prevenciu metastatického šírenia nádorov
a rastu alebo vývoja mikrometastáz. Vo výhodnom uskutočnení, KOMBINÁCIA PODĽA
VYNÁLEZU opísaná v tomto texte, sa používa na liečenie alebo prevenciu rakoviny hlavy a
krku.
V ďalšom uskutočnení, rakovinou hlavy a krku je karcinóm skvamóznych buniek. Karcinóm
skvamóznych buniek hlavy a krku sa používa v tomto texte na označenie rakoviny hlavy a krku,
ktorá začína v skvamóznych bunkách. Príklady karcinómu skvamóznych buniek hlavy a krku
zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim spôsobom, rakoviny skvamóznych buniek alebo nádory ústnej
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dutiny, pier, hltana (vrátane nosohltana, orofaryngu a hypofaryngu), hrtanu, paranazálnych
dutín, nosnej dutiny, hrdla a slinných žľazy.
V ďalšom uskutočnení, rakovina hlavy a krku je rezistentná na predchádzajúcu liečbu
paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU) a/alebo terapiou na báze platiny. Výraz "rezistentný na
predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU) a/alebo terapiami na báze platiny"
je definovaný tak, že odkazuje na rakovinu alebo progresiu nádoru u pacienta trpiaceho
uvedenou rakovinou alebo nádorom počas liečenia paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU) alebo
terapiou na báze platiny. Príklady predchádzajúcich terapií na báze platiny zahŕňajú, ale nie
obmedzujúcim spôsobom, predchádzajúcu liečbu cisplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou
alebo ich kombináciou. Rakovina rezistentná na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom,
fluorouracilom (5-FU) a/alebo terapiami na báze platiny je definovaná ako rast alebo progresia
rakoviny počas užívania paklitaxelu, fluorouracilu (5-FU) a/alebo terapií na báze platiny. Vo
výhodnom uskutočnení je rakovinou hlavy a krku karcinóm skvamóznych buniek hlavy a krku,
ktorý je rezistentný na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami
na báze platiny alebo ich kombináciou.
Vo výhodnom uskutočnení, KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU, ktorá je zverejnená v
tomto texte sa používa na liečenie alebo prevenciu karcinómu skvamóznych buniek hlavy a
krku.
KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU, ktorá je zverejnená v tomto texte, je vhodná na liečenie
alebo prevenciu pacientov so slabou prognózou, najmä takých pacientov so slabou prognózou,
ktorí majú rakovinu hlavy a krku. Preto, v ďalšom uskutočnení, rakovina hlavy a krku je
karcinóm skvamóznych buniek hlavy a krku. Vo výhodnom uskutočnení je rakovinou hlavy a
krku karcinóm skvamóznych buniek hlavy a krku, ktorý je rezistentný na predchádzajúcu liečbu
paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou.
KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU je najmä vhodná na liečenie alebo prevenciu rakovín
hlavy a krku, ktoré majú genetickú zmenu dráhy fosfatidylinozitol-3-kinázy, ako je napríklad
amplifikácia PI3K alfa, somatická mutácia PIK3CA, mutácie zárodočnej línie alebo somatické
mutácie PTEN, alebo mutácie a translokácia p85-alfa, ktoré slúžia na nadmernú reguláciu
komplexu p85-p110.
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V jednom uskutočnení je teda rakovina hlavy a krku charakterizovaná amplifikáciou PI3K alfa,
somatickou mutáciou PIK3CA, mutáciami zárodočných línii alebo somatickými mutáciami
PTEN alebo mutáciami a translokáciou p85-alfa, ktoré slúžia na nadmernú reguláciu p85-p110
komplexu.
V ďalšom uskutočnení, rakovinou hlavy a krku je karcinóm skvamóznych buniek hlavy a krku,
ktorý je rezistentný na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami
na báze platiny alebo ich kombináciou a ktorý je charakterizované amplifikáciou PI3K alfa,
somatickou mutáciou PIK3CA, mutáciami zárodočných línií alebo somatickými mutáciami
PTEN alebo mutáciami a translokáciou p85-alfa, ktoré slúžia na nadmernú reguláciu komplexu
p85-p110.
Taktiež je opísaný spôsob liečenia alebo prevencie rakoviny hlavy a krku zahŕňajúci podávanie
spoločne terapeuticky účinného množstva KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU subjektu,
ktorý to potrebuje. V každom uskutočnení sa rozumie, že subjekt, ktorý potrebuje konkrétnu
liečbu, zahŕňa subjekty trpiace na alebo subjekty, ktorým je diagnostikovaná identifikovaná
rakovina hlavy a krku v takom uskutočnení.
Taktiež je opísaný spôsob liečenia alebo prevencie rakoviny hlavy a krku charakterizovaný
amplifikáciou PI3K alfa, somatickou mutáciou PIK3CA, mutáciami zárodočných línii alebo
somatickými mutáciami PTEN alebo mutáciami a translokáciou p85-alfa, zahŕňajúci podávanie
spoločne terapeuticky účinného množstva KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU subjektu,
ktorý to potrebuje.
Taktiež je opísaný spôsob liečenia alebo prevencie rakoviny hlavy a krku, ktorá je rezistentná
na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo
ich

kombináciou

zahŕňajúci podávanie

spoločne

terapeuticky

účinného

množstva

KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU subjektu, ktorý to potrebuje. V každom uskutočnení sa
rozumie, že subjekt, ktorý potrebuje konkrétnu liečbu, zahŕňa subjekty trpiace na alebo
subjekty, ktorým je diagnostikovaná identifikovaná rakovina hlavy a krku v takom uskutočnení.
Taktiež je opísaný spôsob liečenia alebo prevencie karcinómu skvamóznych buniek hlavy a
krku, ktorý je rezistentný na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU),
terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou, zahŕňajúci podávanie spoločne terapeuticky
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účinného množstva kombinácie : (a) zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej
soľ a (b) paklitaxelu subjektu, ktorý to potrebuje.
Povaha rakoviny je multifaktoriálna. Za určitých okolností sa môžu kombinovať lieky s
rôznymi mechanizmami účinku. Avšak len zvažovanie akejkoľvek kombinácie terapeutických
činidiel, ktoré majú odlišný spôsob účinku, nemusí nevyhnutne viesť ku kombináciám s
výhodnými účinkami.
Podávanie farmaceutickej kombinácie podľa vynálezu môže mať za následok nielen priaznivý
účinok, napr. synergický terapeutický účinok, napr. s ohľadom na zmiernenie, oneskorenie
progresie alebo inhibíciu symptómov, ale tiež ďalšie prekvapujúce priaznivé účinky, napr.
menej vedľajších účinkov, trvalejšiu odpoveď, zlepšenú kvalitu života alebo zníženú
chorobnosť, v porovnaní s monoterapiou používajúcou len jedno farmaceuticky terapeutické
činidlo použité v kombinácii podľa vynálezu.
Výhodne existuje aspoň jeden priaznivý účinok, napríklad vzájomné zosilnenie účinku
terapeutického činidla (a) a (b), najmä synergizmus (napr. viac ako aditívny účinok), ďalšie
výhodné účinky, menej vedľajších účinkov, kombinovaný terapeutický účinok v neúčinnej
dávke jedného alebo oboch terapeutických činidiel (a) a (b) a veľmi výhodne silný synergizmus
terapeutického činidla (a) a (b).
Termín "synergický účinok" alebo "synergizmus", ako sa tu používa, sa týka pôsobenia dvoch
terapeutických činidiel, ako je napríklad, zlúčenina vzorca I, napríklad zlúčenina A a paklitaxel,
ktoré vyvoláva účinok, napríklad spomalenie symptomatického priebehu proliferačného
ochorenia alebo jeho symptómov, ktorý je väčší ako jednotlivý prídavok účinkov každého
liečiva podávaného samostatne. Synergický účinok sa môže vypočítať, napríklad, použitím
vhodných metód, takých ako Sigmoid-Emax rovnica (Holford, N. H. G. a Scheiner, L. B., Clin.
Pharmacokinet. 6: 429 - 453 (1981)), Loeweho rovnica aditívnosti (Loewe, S. a Muischnek, H.,
Arch. Exp. Pathol Pharmacol. 114: 313-326 (1926)) a rovnica stredného efektu (Chou, T. C. a
Talalay, P., Adv. Enzyme Regul. 22: 27-55 (1984)). Každá rovnica uvedená vyššie môže byť
aplikovaná na experimentálne dáta na vytvorenie zodpovedajúceho grafu, ktorý pomôže pri
hodnotení účinkov kombinácie liečiv. Zodpovedajúce grafy spojené s vyššie uvedenými
rovnicami sú krivka koncentrácie-účinku, krivka izobologramu a krivka kombinačného indexu.
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Uvedené testovacie modely môžu preukázať, že KOMBINÁCIA PODĽA VYNÁLEZU má za
následok benefitné účinky opísané vyššie. Odborník v odbore je plne schopný vybrať príslušný
testovací model na dokázanie takýchto priaznivých účinkov. Farmakologická aktivita
KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU môže byť napríklad demonštrovaná v klinickej štúdii
alebo na zvieracom modeli, ako je v podstate opísané ďalej.
Na stanovenie synergickej interakcie medzi jednou alebo viacerými zložkami môže byť
optimálny rozsah účinku a rozmedzie absolútnej dávky každej zložky pre účinok definitívne
merané podávaním zložiek v rôznych rozsahoch pomeru hmotn./hmotn. a dávok pacientom,
ktorí potrebujú liečbu. Pre ľudí, môže zložitosť a náklady na vykonávanie klinických štúdií na
pacientoch spôsobiť, že použitie tejto formy testovania sa stáva nepraktické ako primárny
model synergie. Pozorovanie synergie u jedného druhu však môže predpovedať účinok v iných
druhoch a v existujúcich zvieracích modeloch, ako sú opísané v tomto texte, na meranie
synergického účinku a výsledky takýchto štúdií môžu byť tiež použité na predpovedanie
účinných rozsahov pomeru dávok a absolútnych dávok a plazmatických koncentrácií
požadovaných v iných druhoch použitím farmakokinetických/farmakodynamických metód.
Zistené korelácie medzi modelmi nádoru a účinkami pozorovanými u človeka naznačujú, že
synergia u zvierat môže byť demonštrovaná napríklad xenoimplantátovými modelmi alebo vo
vhodných bunkových líniách.
Vhodnými klinickými štúdiami sú napríklad otvorené nerandomizované štúdie, štúdie so
zvyšujúcou dávkou alebo multicentrické, randomizované, dvojito zaslepené, placebom
kontrolované štúdie u pacientov s rakovinou hlavy a krku. Takéto štúdie môžu dokázať aditívny
účinok alebo synergizmus aktívnych zložiek KOMBINÁCIÍ PODĽA VYNÁLEZU. Prospešné
účinky na proliferatívne ochorenia je možné určiť priamo výsledkami týchto štúdií alebo
zmenami v návrhu štúdie, ktoré sú odborníkom v odbore známe ako také. Takéto štúdie sú
najmä vhodné na porovnanie účinkov monoterapie s použitím účinných zložiek a
KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU. Výhodne sa terapeutické činidlo (a) podáva s pevnou
dávkou a dávka terapeutického činidla (b) sa zvyšuje až do dosiahnutia maximálnej tolerovanej
dávky.
Zlúčenina vzorca (I) sa výhodne podáva denne v dávke v rozmedzí od 1,0 do 30 mg/kg telesnej
hmotnosti. V jednom výhodnom uskutočnení je dávka zlúčeniny vzorca (I) v rozmedzí od asi
60 mg/deň do asi 120 mg/deň, najmä ak je teplokrvným živočíchom dospelý človek. Výhodne,
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sa dávka zlúčeniny vzorca (I) pohybuje v rozmedzí od približne 80 mg/deň do približne 100
mg/deň pre dospelého človeka. Zlúčenina vzorca (I) sa môže podávať perorálne dospelému
človeku raz denne kontinuálne (každý deň) alebo prerušovane (napr. 5 zo 7 dní) vo vhodnej
dávke.
Pre paklitaxel, rozsah dávky u dospelého človeka vhodne zodpovedá rozsahu dávok približne
15 až 200 mg/m2, napríklad, približne 50 až 175 mg/m2, približne 60 až 100 mg/m2, alebo
približne 70 až 100 mg/m2 za týždeň. Výhodne je dávka 80 mg/m2 za týždeň.
V jednom uskutočnení sa predložený vynález týka farmaceutickej kompozície alebo
kombinovaného

prípravku

obsahujúceho

spoločne

terapeuticky

účinné

množstvo

KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU a voliteľne aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič
na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku. V tejto kompozícii alebo
kombinovanom prípravku môžu byť terapeutické činidlá zlúčeniny vzorca (I), najmä
ZLÚČENINA A alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a paklitaxel, podávané spoločne v
jedinej formulácii alebo jednotkovej dávkovej forme, podávanej súbežne ale oddelene alebo
postupne akoukoľvek vhodnou cestou.
Terapeuticky účinné množstvo terapeutických činidiel KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU
sa môže podávať súčasne alebo postupne a v akomkoľvek poradí a zložky sa môžu podávať
oddelene alebo ako pevná kombinácia. Napríklad, spôsob liečenia alebo prevencie rakoviny
hlavy a krku podľa vynálezu môže zahŕňať (i) podanie prvého terapeutického činidla vo voľnej
forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli a (ii) podanie druhého terapeutického
činidla vo voľnej forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, súčasne alebo postupne
v akomkoľvek poradí, v spoločne terapeuticky účinných množstvách, výhodne v synergicky
účinných množstvách. Jednotlivé terapeutické činidlá KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU
sa môžu podávať oddelene v rôznych časoch počas liečenia alebo súbežne v rozdelených alebo
jednotlivých kombinovaných formách. Vynález sa teda má chápať tak, že zahrňuje všetky
takéto režimy súčasného alebo striedavého liečenia a termín "podávanie" sa má
zodpovedajúcim spôsobom interpretovať. Výhodne sa zlúčenina vzorca (I) a paklitaxel
podávajú oddelene.
Tu opísané farmaceutické kompozície sa môžu pripraviť spôsobom známym samým o sebe a
sú vhodné na enterálne podanie, také ako orálne alebo rektálne podanie a parenterálne
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podávanie cicavcom (teplokrvným živočíchom) vrátane človeka. Alternatívne, ak sú činidlá
podávané oddelene, jedno môže byť enterálna formulácia a druhá môže byť podávaná
parenterálne.
Nová farmaceutická kompozícia obsahuje, napríklad, od asi 10 % do asi 100 %, výhodne od asi
20 % do asi 60 % aktívnych zložiek. Farmaceutické prípravky pre kombinovanú terapiu na
enterálne alebo parenterálne podávanie sú napríklad tie, ktoré sú vo forme jednotkových dávok,
ako sú tablety potiahnuté cukrom, tablety, kapsuly alebo čapíky a ďalej ampulky. Ak nie je
uvedené inak, tieto sa pripravujú známym spôsobom, napríklad pomocou konvenčných
zmiešavacích , granulačných, cukrom-poťahujúcich, rozpúšťacích alebo lyofilizačných
procesov. Bude zrejmé, že jednotkový obsah jedného z terapeutických činidiel obsiahnutých v
individuálnej dávke každej dávkovej formy nemusí sám o sebe predstavovať účinné množstvo,
pretože nevyhnutné účinné množstvo sa dá dosiahnuť podaním viacerých dávkových jednotiek.
Pri príprave kompozícií pre perorálnu dávkovú formu sa môže použiť ktorýkoľvek z obvyklých
farmaceuticky prijateľných nosičov, ako je napríklad voda, glykoly, oleje, alkoholy,
ochucovadlá, konzervačné látky, farbivá; alebo nosiče, ako sú škroby, cukry, mikrokryštalická
celulóza, riedidlá, granulačné činidlá, lubrikanty, spojivá, dezintegračné činidlá a podobne v
prípade orálnych pevných prípravkov, ako sú, napríklad, prášky, kapsuly a tablety, pevní orálne
prípravky sú preferované pred kvapalnými prípravkami. Kvôli ich jednoduchému podaniu
predstavujú tablety a kapsuly najvýhodnejšiu orálnu dávkovú jednotkovú formu, pričom v
tomto prípade sú samozrejme použité pevné farmaceutické nosiče.
Odborník v danej oblasti techniky môže vybrať jeden alebo viacero z vyššie uvedených nosičov
vzhľadom na konkrétne požadované vlastnosti dávkovej formy bežným experimentovaním a
bez neprimeraného zaťaženia. Množstvo každého z použitých nosičov sa môže líšiť v rozsahu
obvyklom v odbore. Nasledujúce odkazy opisujú techniky a excipienty použité na formulovanie
orálnych dávkových foriem. Pozri The Handbook of Pharmaceutical Excipients, 4. vydanie,
Rowe a kol., Eds., American Pharmaceuticals Association (2003)); a Remington: The Science
and Practice of Pharmacy, 20. vydanie, Gennaro, Ed., Lippincott Williams & Wilkins (2003).
Príklady farmaceuticky prijateľných dezintegračných činidiel zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim
spôsobom, škroby; íly; celulózy; algináty; gumy; zosieťované polyméry, napríklad zosieťovaný
polyvinylpyrolidón alebo krospovidón, napríklad POLYPLASDONE XL od International
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Specialty Products (Wayne, NJ); zosieťovanú sodnú karboxymetylcelulózu alebo sodnú soľ
kroskarmelózy, napríklad AC-DI-SOL z FMC; a zosieťovanú vápenatú karboxymetylcelulózu;
sójové polysacharidy; a guarovú gumu. Dezintegračné činidlo môže byť prítomné v množstve
od približne 0% do približne 10% hmotnostných kompozície. V jednom uskutočnení je
dezintegračné činidlo prítomné v množstve od asi 0,1 % do asi 5 hmotn. % kompozície.
Príklady farmaceuticky prijateľných spojív zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim spôsobom, škroby;
celulózy a ich deriváty, napríklad mikrokryštalickú celulózu, napríklad AVICEL PH od firmy
FMC

(Philadelphia,

PA),

hydroxypropyl

celulózu

a

hydroxyletyl

celulózu

a

hydroxypropylmetyl celulózu METHOCEL od spoločnosti Dow Chemical Corp. (Midland,
MI); sacharózu; dextrózu; kukuričný sirup; polysacharidy; a želatínu. Spojivo môže byť
prítomné v množstve od približne 0 % do približne 50 %, napríklad od 2 do 20 hmotn. %
kompozície.
Medzi príklady farmaceuticky prijateľných lubrikantov a farmaceuticky prijateľných klzných
prostriedkov patria koloidný oxid kremičitý, trisilikát horečnatý, škroby, mastenec, fosforečnan
vápenatý, stearát horečnatý, stearát hlinitý, stearát vápenatý, uhličitan horečnatý, oxid
horečnatý, polyetylénglykol, prášková celulóza a mikrokryštalická celulóza. Lubrikant môže
byť prítomný v množstve od asi 0 % do asi 10 hmotn. % kompozície. V jednom uskutočnení,
môže byť lubrikant prítomný v množstve od asi 0,1 % do asi 1,5 hmotn. % kompozície. Kĺzny
prostriedok môže byť prítomný v množstve od asi 0,1 % do asi 10 hmotn. %.
Príklady farmaceuticky prijateľných plnív a farmaceuticky prijateľných riedidiel zahŕňajú, ale
nie obmedzujúcim spôsobom, cukrársky cukor, zlisovateľný cukor, dextráty, dextrín, dextrózu,
laktózu, manitol, mikrokryštalickú celulózu, práškovú celulózu, sorbitol, sacharózu a mastenec.
Plnidlo a/alebo riedidlo môže byť napríklad prítomné v množstve od asi 0 % do asi 80 hmotn.
% kompozície.
Účinná dávka každého z terapeutických činidiel používaných v KOMBINÁCII PODĽA
VYNÁLEZU sa môže meniť v závislosti od konkrétnej použitej zlúčeniny alebo farmaceutickej
kompozície, spôsobu podania, liečeného stavu a závažnosti liečeného stavu. Dávkovací režim
KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU je teda vybraný podľa rôznych faktorov, zahrnujúcich
spôsob podávania a funkciu obličiek a pečene pacienta. Klinický alebo všeobecný lekár môže
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ľahko určiť a predpísať účinné množstvo jednotlivých terapeutických činidiel potrebných na
zmiernenie, potlačenie alebo zastavenie progresie ochorenia.
Optimálne pomery, individuálne a kombinované dávky a koncentrácie terapeutických činidiel
(a) a (b) a prípadne (c) KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU, ktoré poskytujú účinnosť bez
toxicity, sú založené na kinetike dostupnosti terapeutických činidiel do cieľových miest a sú
určené použitím metód, ktoré sú odborníkom v odbore známe.
Účinná dávka každého z terapeutických činidiel môže vyžadovať častejšie podávanie jednej zo
zlúčenín v porovnaní s inými zlúčeninami v kombinácii. Preto, aby sa umožnilo vhodné
dávkovanie, balené farmaceutické produkty môžu obsahovať jednu alebo viacero dávkových
foriem, ktoré obsahujú kombináciu zlúčenín a jednu alebo viacero dávkových foriem, ktoré
obsahujú jednu z kombinácií zlúčenín, ale nie inú zlúčeninu alebo zlúčeniny kombinácie.
Ak sa terapeutické činidlá, ktoré sa používajú v KOMBINÁCII PODĽA VYNÁLEZU, aplikujú
vo forme uvedenej na trh ako samostatné lieky, ich dávkovanie a spôsob podávania môžu byť
v súlade s informáciami uvedenými na príbalovom letáku príslušného predávaného lieku, ak
nie je v tomto texte uvedené inak.
Optimálna dávka každého z terapeutických činidiel na liečenie alebo prevenciu proliferatívneho
ochorenia môže byť určená empiricky pre každého jedinca pomocou známych metód a bude
závisieť od rôznych faktorov, zahrnujúcich, ale nie obmedzujúcim spôsobom, stupeň postupu
ochorenia; vek, telesnú hmotnosť, celkové zdravie, pohlavie a stravu jednotlivca; čas a spôsob
podania; a iné lieky, ktoré jedinec užíva. Optimálne dávky môžu byť stanovené pomocou
rutinných testov a postupov, ktoré sú v odbore dobre známe.
Množstvo každého terapeutického činidla KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU, ktoré sa
môže kombinovať s nosičovými materiálmi na výrobu jednotlivej dávkovej formy, sa bude
meniť v závislosti od individuálnej liečby a konkrétneho spôsobu podávania. V niektorých
uskutočneniach jednotkové dávkové formy obsahujúce kombináciu činidiel, ako je opísaná v
tomto texte, budú obsahovať množstvá každého terapeutického činidla kombinácie, ktoré sa
typicky podávajú, keď sa terapeutické činidlá podávajú samostatne.
Frekvencia dávkovania sa môže meniť v závislosti od použitého terapeutického činidla a
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konkrétneho stavu, ktorý sa má liečiť alebo ktorému sa má predchádzať. Pacienti môžu byť
všeobecne monitorovaní na terapeutickú účinnosť použitím testov vhodných pre stav, ktorý má
byť liečený alebo ktorému sa má predchádzať, ktoré budú bežne známe odborníkom v odbore.
Predkladaný vynález poskytuje:
-

KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU na použitie pri liečení alebo prevencii
rakoviny hlavy a krku, ktorá je rezistentná na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom,
fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou;

-

KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU na použitie pri liečení alebo prevencii
karcinómu skvamóznych buniek hlavy a krku;

-

farmaceutickú kombináciu obsahujúcu ZLÚČENINU A alebo jej farmaceuticky
prijateľnú soľ a paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri
liečení alebo prevencii karcinómu skvamóznych buniek hlavy a krku, kde karcinóm
skvamóznych buniek hlavy a krku je výhodne rezistentný na predchádzajúcu liečbu
paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo ich
kombináciou.

Navyše, predkladaný vynález poskytuje komerčný obal obsahujúci ako účinné zložky
KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU spolu s inštrukciami na súčasné, oddelené alebo
postupné podávanie na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
V ďalšom uskutočnení, predkladaný vynález poskytuje komerčný obal obsahujúci ako aktívne
zložky KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU, spolu s inštrukciami na súčasné, oddelené alebo
postupné podávanie na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku, rezistentnej
na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo
ich kombináciou.
V ďalších aspektoch, predkladaný vynález poskytuje


farmaceutickú kombináciu, ktorá obsahuje (a) KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU,
pričom aktívne zložky sú prítomné v každom prípade vo voľnej forme alebo vo forme
farmaceuticky prijateľnej soli a voliteľne aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič;
na súčasné, oddelené alebo postupné použitie na liečenie alebo prevenciu rakoviny
hlavy a krku;
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farmaceutickú kombináciu, ktorá obsahuje (a) KOMBINÁCIU PODĽA VYNÁLEZU,
pričom aktívne zložky sú prítomné v každom prípade vo voľnej forme alebo vo forme
farmaceuticky prijateľnej soli a voliteľne aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič;
na súčasné, oddelené alebo postupné použitie na liečenie alebo prevenciu rakoviny
hlavy a krku, rezistentnej na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5FU), terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou;



farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu množstvo, ktoré je spoločne terapeuticky účinné
proti rakovine hlavy a krku KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU a aspoň jedného
farmaceuticky prijateľného nosiča na použitie pri liečení rakoviny hlavy a krku;



farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu množstvo, ktoré je spoločne terapeuticky účinné
proti rakovine hlavy a krku, ktorá je rezistentná na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom,
fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou,
KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič na
použitie pri liečení rakoviny hlavy a krku;



kombinovaný prípravok obsahujúci (a) jednu alebo viacero jednotkových dávkových
foriem terapeutickej zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a (b)
paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečení alebo prevencii
rakoviny hlavy a krku;



kombinovaný prípravok obsahujúci (a) jednu alebo viacero jednotkových dávkových
foriem terapeutickej zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a (b)
paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečení alebo prevencii
rakoviny hlavy a krku, rezistentnej na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom,
fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou.

Nasledujúce príklady ilustrujú vynález opísaný vyššie; nemajú však za cieľ akýmkoľvek
spôsobom obmedziť rozsah vynálezu. Pozitívne účinky KOMBINÁCIE PODĽA VYNÁLEZU
môžu byť tiež určené inými testovacími modelmi, ako tými, ktoré sú známe odborníkom v danej
oblasti techniky.
Príklad 1: Citlivosť rakovinových bunkových línii hlavy a krku na zlúčeninu A a na
kombináciu paklitaxelu a zlúčeniny A.
Ako je znázornené na obrázku 1, dve panely boli nezávisle testované na citlivosť na zlúčeninu
A. Väčšina bunkových línií vykazuje IC50 pod 1 µM v súlade s klinicky relevantnými
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koncentráciami (koncentrácia dodaná pacientom liečeným 100 mg denne sa očakáva približne
1 µM). (Červená = KRAS mutant = UMSCC-74A, žltá = mutant PI3KCA = CAL33).
Ako je znázornené na obrázku 2, liečenie xenotransplantátu FaDu (karcinóm skvamóznych
buniek hypofaryngu) zlúčeninou A v dávke 30 mg denne (ekvivalent k 100 mg denne u
pacientov) vykazuje inhibíciu pAKT v nádorovom tkanive, čo potvrdzuje zníženú reguláciu
dráhy PI3K po liečení. Liečenie paklitaxelom a zlúčeninou A v rakovinových bunkových
líniách hlavy a krku vykazuje v niektorých prípadoch kombinačný účinok s potenciálom
synergie. Bunky boli umiestnené do platne s 24 jamkami v hustote 5 x 104 až 1 x 105 buniek
na jamku a kultivované v DMEM s 10% FBS a 1% PSF. V deň po nanesení na platne (deň 1)
bola zlúčenina A - 1 μmol/l sériovo zriedená 10-násobne v 6 koncentráciách a liek bol pridaný
samotný alebo v kombinácii s jednou koncentráciou paklitaxelu 1 ng/ml. Údaje boli
porovnávané s neliečenými kontrolami. Bunky sa spočítali v deň, kedy bolo liečivo pridané a o
5 dní neskôr, a tieto dva počty boli porovnané. Bunky boli zozbierané trypsinizáciou a ihneď
boli spočítané použitím čítačky častíc Coulter Z2 (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA).
Percento

rastovej

inhibície

definované

ako

100

x

[1-(generácie

v

ošetrených

jamkách/generáciám v neošetrených kontrolách)] bolo stanovené, ako už bolo publikované v
(Finn a kol., 2009). Pokusy sa uskutočnili dvojmo. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
výsledky.
Tabuľka 1: Inhibícia rastu rakovinových buniek
% inhibícia bunkového rastu
Bunková línia

Paklitaxel
(1 ng/ml)

Zlúčenina A
(1 µM)

Kombinácia zlúčeniny A
a paklitaxelu

UMSCC5

7,6%

28%

28%

UMSCC1

4,6%

21,2%

48,5%

UMSCC11A

3,13%

21,92%

27,95%

UPCISCC153

0,0%

15,02%

16,79%

Príklad 2: Klinická štúdia
Klinická štúdia používajúca (a) inhibítor fosfatidylinozitol-3-kinázy ZLÚČENINU A alebo jej
hydrochloridovú soľ, v kombinácii s (b) paklitaxelom na liečenie pacientov s recidivujúcou
alebo metastázujúcou rakovinou HNSCC, ktorá pokročila po predchádzajúcom liečebnom
režime založenom na platine.
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Multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia fáza II
kombinácie obsahujúcej (a) ZLÚČENINU A alebo jej hydrochloridovú soľ a (b) paklitaxel sa
uskutočňuje u pacientov s recidivujúcou alebo metastázujúcou rakovinou HNSCC, ktorá
vykazovala progres po predchádzajúcom režime liečby na báze platiny. Pacienti s
histologicky/cytologicky potvrdenou HNSCC, recidivujúcim alebo metastázujúcim ochorením,
ktoré vykazuje progres po predchádzajúcej liečbe na báze platiny prvej línie, boli
randomizovaný v pomere 1 : 1 k 2 rôznym vetvám klinickej skupiny, na podávanie slepým
spôsobom jedného z dvoch liečení: a) ZLÚČENINA A alebo jej hydrochloridová soľ v
kombinácii s paklitaxelom alebo (b) placebo v kombinácii s paklitaxelom. Do štúdie bolo
zaradených približne 150 pacientov, ale účinnosť kombinovanej liečby sa môže hodnotiť s
výsledkami od menšieho počtu pacientov. Pacienti môžu byť rozdelení podľa počtu
predchádzajúcich línií liečby (1 verzus 2) a oblasti miesta vyšetrenia. Pacienti pokračujú v
liečení podliehajúcom štúdii podľa randomizácie až do progresie ochorenia (hodnotené
pomocou RECIST 1.1), neprijateľnej toxicity, úmrtia alebo prerušenia liečby z akéhokoľvek
iného dôvodu (napr. odobratie súhlasu, začiatok novej neoplastickej liečby alebo podľa
uváženia klinického lekára). Monitorovanie účinnosti a bezpečnosti bude pokračovať podľa
plánu návštev. Posúdenie nádoru sa uskutoční 4 týždne po začiatku štúdie a potom každých 6
týždňov až do rádiologického postupu.
Pre klinickú štúdiu "progresia po predchádzajúcom liečebnom režime založenom na platine" je
definovaná ako

progresia v rámci chemoterapie na báze platiny podávanej v

rekurentnom/metastázujúcom stave.
Nasledujúce zaraďujúce a vylučovacie kritériá definujú tých pacientov, ktorí majú nárok na
štúdiu:
Kritériá na zaradenie: Pacienti spôsobilí na zaradenie do tejto štúdie musia vyhovieť všetkým
nasledujúcim kritériám:
1. Pacient má ≥ 18 rokov;
2. Písomný informovaný súhlas získaný pred akýmikoľvek činnosťami súvisiacimi so
skúškou a v súlade s miestnymi nariadeniami.
3. Pacient má histologicky/cytologicky potvrdenú HNSCC.
4. Pacient má archivované alebo čerstvé nádorové tkanivo na analýzu biomarkerov
súvisiacich s PI3K.
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5. Pacienti s rekurentným alebo metastázujúcim ochorením rezistentným na chemoterapiu
na báze platiny (definovaným ako progresia v rámci chemoterapie na báze platiny
podávanej v rekurentnom/metastázujúcom stave). Predbežná liečba cetuximabom (ako
súčasť chemorádiacie, terapia prvej línie alebo udržiavacia liečba alebo ako režim
druhej línie s jediným liečivom) je povolená
6. Merateľné ochorenie ako je stanovené podľa kritérií RECIST v1.1. Ak jediným
miestom merateľného ochorenia je predtým ožiarená lézia, je požadovaná
zdokumentovaná progresia ochorenia a 4 týždňová perióda od ukončenia rádioterapie
7. Adekvátne funkčná kostná dreň a orgánová funkčnosť podľa uvedeného:
o

Absolútny počet neutrofilov (ANC) ≥ 1,5 x 109/l

o

Hemoglobín ≥ 9 g/dl (čo sa môže dosiahnuť transfúziou)

o

Trombocyty ≥ 100 x 109/l (čo môže byť dosiahnuté transfúziou)

o

INR ≤ 1,5

o

Draslík, vápnik (korigovaný na sérový albumín) a horčík v normálnych
medziach (WNL) na začatie liečenia

o

Alanín aminotransferáza (AST) a aspartát aminotransferáza (ALT) pod alebo
rovnú hornej hranici normálneho rozmedzia (alebo <3,0 x ULN, ak sú prítomné
pečeňové metastázy)

o

Celkový sérový bilirubín je nižší alebo rovný hornej hranici normálneho
rozmedzia (alebo ≤ 1,5 x ULN, ak sú prítomné pečeňové metastázy, alebo
celkový bilirubín ≤ 3,0 x ULN s priamym bilirubínom pod alebo v rámci
normálneho rozmedzia u pacientov s dobre zdokumentovaným Gilbertovým
syndrómom, ktorý je definovaný ako prítomnosť epizód nekonjugovanej
hyperbilirubinémie s normálnymi výsledkami v počte CBC (vrátane normálneho
počtu retikulocytov a krvného steru), normálne výsledky pečeňových funkčných
testov a absencia iných ovplyvňujúcich chorobných procesov v čase diagnostiky
(pozri prílohu v záverečnom protokole)

o

Sérový kreatinín ≤ 1,5 x ULN alebo vypočítaný alebo priamo meraný CrCl ≥
50% LLN (dolný limit normálu)

o

Plazmatická glukóza v plazme nalačno (FPG) ≤ 120 mg/dl alebo ≤ 6,7 mmol/l

o

HbA1c ≤ 8%

8. Stav výkonu ECOG ≤ 1
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9. Pacient je schopný prehltnúť a udržať lieky na perorálne použitie (vrátane pacientov,
ktorí sú schopní prehltnúť perorálne lieky, ale väčšinou sa živia prostredníctvom
žalúdočnej alebo jejunálnej podávacej trubice).
Kritériá vylúčenia: Pacienti spôsobilí pre túto štúdiu, nevyhovujú akémukoľvek z
nasledujúcich kritérií:
1. Pacient podstúpil predchádzajúce liečenie akýmkoľvek AKT, cicavčím cieľom
inhibítorov rapamycínu (mTOR) alebo inhibítorov dráhy fosfatidylinozitol-3-kinázy
(PI3K);
2. Pacient bol liečený taxánom ako súčasťou predchádzajúcej liečby metastázujúceho
ochorenia;
3. Pacient bol liečený viac ako jedným predchádzajúcim chemoterapeutickým režimom
pre rekurentné/metastázujúce ochorenie (t.j. chemoterapia, chemoterapia v spojení s
biologickým/cieleným

činidlom).

adjuvantnou/neoadjuvantnou

Avšak

chemoterapiou

sú

spôsobilí

a/alebo

pacienti

súbežným

liečení
režimom

chemorádioterapie, ktorý môže zahŕňať biologickú/cielenú látku, a je povolené použitie
cetuximabu v liečbe metastáz.
4. Pacient má symptomatické CNS metastázy. Pacienti s asymptomatickými CNS
metastázami sa môžu zúčastniť tejto štúdie. Pacient musí absolvovať akúkoľvek
predchádzajúcu lokálnu liečbu CNS metastáz ≥ 28 dní pred začiatkom štúdie (vrátane
rádioterapie a/alebo chirurgického zákroku) a musí mať stabilnú nízku dávku
kortikosteroidovej liečby;
5. Pacient, ktorý dostával plošne rozsiahlu rádioterapiu ≤ 4 týždne alebo plošne
obmedzené ožarovanie na zmiernenie ≤ 2 týždne pred začiatkom štúdie liečiva, alebo
pacienti, ktorí nespadali do stupňa 1 alebo v lepšom stave vzhľadom na súvisiace
vedľajšie účinky takejto terapie (okrem alopécie)
6. Pacient, ktorý nespadá do stupňa 1 alebo v lepšom stave (okrem alopécie) vzhľadom na
súvisiace vedľajšie účinky akejkoľvek predchádzajúcej antineoplastickej terapie
7. Pacient absolvoval veľký chirurgický zákrok v rámci 14 dní pred začiatkom štúdie
liečiva alebo sa u neho neobjavili hlavné vedľajšie účinky
8. Pacient v súčasnosti dostáva zvýšenú alebo chronickú liečbu (> 5 dní) pomocou
kortikosteroidov alebo iného imunosupresívneho činidla, pretože chronické podávanie
kortikosteroidov (> 5 dní) môže indukovať CYP3A4
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Nasledujúce použitia kortikosteroidov sú povolené: jednorazové dávky;
štandardná premedikácia pre paklitaxel; topické aplikácie (napríklad vyrážka),
inhalačné spreje (napríklad obštrukčné choroby dýchacích ciest), očné kvapky
alebo lokálne injekcie (napríklad intraartikulárne)

9. Pacient sa lieči na začiatku štúdie s ktorýmkoľvek z nasledujúcich liekov:


Lieky, o ktorých je známe, že sú miernymi a silnými inhibítormi alebo
induktormi

izoenzýmu CYP3A4

vrátane rastlinných

liekov (zoznam

zakázaných inhibítorov a induktorov CYP3A4, bude poskytnutý v konečnom
protokole)


Lieky so známym rizikom vyvolania Torsades de Pointes

Poznámka: Pacient musí prerušiť užívanie silných induktorov na najmenej jeden týždeň
a pred začatím liečenia musí prerušiť užívanie silných inhibítorov. Prechod na inú
medikáciu pred začatím štúdia je povolený.
10. Pacient v súčasnosti dostáva warfarín alebo iný antikoagulant odvodený od kumarínu
na liečbu, profylaxiu alebo podobne. Terapia heparínom, nízkomolekulárnym
heparínom (LMWH) alebo fondaparinuxom je povolená;
11. Pacient má známu precitlivenosť a/alebo kontraindikáciu na paclitaxel, štandardnú
predbežnú liečbu paklitaxelom alebo inými produktami obsahujúcimi Cremophor;
12. Pacienti, ktorí majú iné súbežné závažné a/alebo nekontrolované zdravotné ťažkosti,
ktoré by podľa uváženia vyšetrujúceho lekára kontraindikovali účasť pacienta na
klinickej štúdii (napríklad aktívna alebo nekontrolovaná ťažká infekcia, chronická
aktívna hepatitída, imunokompromitovaná, akútna alebo chronická pankreatitída,
nekontrolovaný vysoký krvný tlak, intersticiálna choroba pľúc atď.)
13. Pacient má známu anamnézu infekcie HIV (testovanie nie je povinné)
14. Pacient má niektorú z nasledujúcich srdcových abnormalít:


symptomatické kongestívne zlyhanie srdca,
- história zdokumentovaného kongestívneho zlyhania srdca (funkčná
klasifikácia III-IV podľa New York Heart), zdokumentovaná
kardiomyopatia,
∘ Ľahká ventrikulárna ejekčná frakcia (LVEF) <50%, stanovená

skenovaním (Multiple Gated, MUGA) alebo echokardiogramom
(ECHO)


infarkt myokardu ≤ 6 mesiacov pred registráciou,
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nestabilná angína pectoris,



závažná nekontrolovaná srdcová arytmia,



symptomatická perikarditída,



QTcF> 480 ms na skríningovom ECG (použitím vzorca QTcF)



súčasne prebiehajúce liečenie liekom, u ktorého je známe riziko predĺženia QT
intervalu alebo indukcie Torsades de Pointes a liečba nemôže byť prerušená
alebo premenená na iné lieky pred začatím štúdie liečiva. Zoznam zakázaných
liekov bude uvedený v konečnom protokole;

15. Pacient má poškodenie funkcie gastrointestinálneho traktu (GI) alebo ochorenia GI,
ktoré môžu významne zmeniť absorpciu študovaného liečiva (napr. ulcerózne
ochorenia, nekontrolovaná nevoľnosť, vracanie, hnačka, malabsorpčný syndróm alebo
resekcia tenkého čreva);
16. Pacient má na dotazníku PHQ-9 skóre ≥ 12;
17. Pacient vyberie odpoveď "1, 2 alebo 3" na otázku č. 9 v dotazníku PHQ-9 týkajúcom sa
potenciálu pre samovražedné myšlienky alebo plány (nezávisle od celkového skóre
PHQ-9);
18. Pacient má skóre stupnice nálady GAD-7 ≥ 15;
19. Pacient má medicínsky zdokumentovanú anamnézu depresie alebo aktívnu depresívnu
epizódu, bipolárnu poruchu (I alebo II), obsedantno-kompulzívnu poruchu,
schizofréniu, anamnézu pokusu o samovraždu alebo myšlienky na samovraždu (napr.
riziko poškodenia seba alebo iných); ) alebo pacienti s aktívnymi závažnými poruchami
osobnosti (definovanými podľa DSM-IV) nie sú oprávnení. Poznámka: pre pacientov s
psychotropnou liečbou, ktorá prebieha na začiatku liečby, dávka a plán sa nemajú
upravovať v priebehu predchádzajúcich 6 týždňov pred začiatkom štúdie liečiva.
20. Pacient má ≥ úzkosť stupňa 3 podľa CTCAE;
21. Pacient má iné predchádzajúce alebo súbežné zhubné nádory (okrem nasledujúcich:
adekvátne liečenú rakovinu kožných skvamóznych buniek alebo bazálnych buniek
alebo inú adekvátne liečenú in situ rakovinu alebo akúkoľvek inú rakovinu, z ktorej bol
pacient vyliečený a nebola mu diagnostikovaná počas ≥ 3 roky);
22. Pacient v minulosti nedodržiaval liečebný režim alebo bol neschopný udeliť súhlas;
23. Pacient súčasne používa iné schválené alebo skúšané antineoplastické činidlo.
24. Tehotné alebo dojčiace (laktujúce) ženy, ktorých tehotenstvo je definované ako stav
ženy po počatí a až do skončenia tehotenstva, potvrdený pozitívnym laboratórnym
testom hCG (> 5 mIU/ml). Pacienti so zvýšenou hodnotou hCG na začiatku liečby, ktorá

25

sa považuje za súvisiacu s nádorom, sú vyhovujúci, ak hladiny hCG nevykazujú
očakávané zdvojnásobenie, ak sa test opakuje o 5-7 dní neskôr alebo tehotenstvo bolo
vylúčené vaginálnym ultrazvukom;
25. Pacient, ktorý neuplatňuje vysoko účinnú antikoncepciu v priebehu štúdie a v rámci
trvania, ako je definované nižšie, po poslednej dávke štúdie liečiva:


Muži by mali počas klinického skúšania a do šiestich mesiacov po liečbe
používať efektívnu metódu antikoncepcie a nemali by splodiť dieťaťa a
odporúča sa, aby sa poradili ohľadne konzervácie spermií pred liečbou
paklitaxelom podľa príbalového letáku lieku.



Ženy vo fertilnom veku, definované ako všetky ženy fyziologicky schopné
otehotnenia, musia používať vysokoúčinnú antikoncepciu počas štúdie a
najmenej 4 týždne po poslednej dávke štúdie alebo podľa lokálnych predpisov
pre predpisovanie paklitaxelu (napr. 6 mesiacov po konečnej dávke paklitaxelu
podľa PI/SmPC vo Francúzsku a Veľkej Británie).



Vysokoúčinná antikoncepcia je definovaná ako:
1. Celková abstinencia: ak je to v súlade s preferovaným a bežným
životným štýlom subjektu. [Periodická abstinencia (napr. kalendár,
ovulácia, symptotermálna, post-ovulačná metóda) a prerušovaný
pohlavný styk nie je prijateľnou metódou antikoncepcie].
2. Ženská sterilizácia: bola vykonaná chirurgické bilaterálne odstránenie
vaječníkov (s alebo bez hysterektómie) alebo podviazanie vajcovodou
najmenej šesť týždňov pred začatím klinickej štúdie. V prípade
samotného odstránenia vaječníkov, iba vtedy, keď bol reprodukčný stav
ženy potvrdený následným posúdením hladiny hormónov
3. Sterilizácia

partnera

pacientky

(príslušnou

post-vasektómickou

dokumentáciou o absencii spermií v ejakuláte). [Pre ženy, ktoré sú
subjektami štúdie by mal byť vasektomizovaný muž jediným partnerom]
4. Použite kombináciu nasledujúcich (obidva a + b):
a. Umiestnenie vnútromaternicového zariadenia (IUD) alebo
vnútromaternicového systému (IUS)
b. Bariérové metódy antikoncepcie: kondóm alebo ženský
kondóm (membrána alebo cervikálny/pesar) so spermicídnou
penou/gélom/filmom/krémom/vaginálnym čapíkom.
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Poznámka: Metódy hormonálnej antikoncepcie (napríklad orálne,
injekčné, implantované) nie sú povolené, pretože ZLÚČENINA A
znižuje účinnosť hormonálnych kontraceptív.
26. Ženy sa považujú za post-menopauzálne a nemajú potenciál počať dieťa, ak ubehlo 12
mesiacov prirodzenej (spontánnej) amenorey s vhodným klinickým profilom (napr.
vhodný vek, anamnéza vazomotorických symptómov) alebo podstúpili chirurgickú
bilaterálnu ooporektómiu (s alebo bez hysterektómie) pred aspoň šiestimi týždňami od
začatia štúdie. V prípade samotnej ooporektómie iba vtedy, keď je reprodukčný stav
žien potvrdený sledovaním hormonálnej hladiny, a je vyhodnotený ako neplodnosť.
Skríning sa uskutočňuje v priebehu 1 až 35 dní pred začiatkom liečenia (s výnimkou
rádiologických vyšetrení nádorov, ktoré sa vykonávajú v priebehu 1 až 28 dní pred začiatkom
liečenia). Opätovný skríning je povolený len jeden krát na pacienta, ak pacient nebol
zaregistrovaný ako vstupujúci do fázy liečenia. Opakované laboratórne hodnotenia v rámci
skríningového okna sú povolené na skríning výsledkov mimo definovaného rozsahu.
Primárnym cieľom je odhadnúť liečebný účinok kombinácie zlúčeniny A alebo jej
hydrochloridovej soli v dávke raz denne a paklitaxelu na prežitie bez progresie (PFS) (na
základe lokálneho rádiologického hodnotenia) u týchto vyššie uvedených pacientov. Primárny
premenný faktor účinnosti je prežitie bez progresie ako bolo stanovené lokálnou rádiologickou
skúškou podľa RECIST v 1.1. PFS je definovaný ako čas od dátumu randomizácie až po
objektívnu progresiu nádoru alebo smrť z akejkoľvek príčiny. Dátum progresie je najskorší čas,
kedy sa pozoruje akýkoľvek stav s progresiou RECIST (t.j., rádiologická progresia alebo smrť)
s najviac jedným predchádzajúcim chýbajúcim hodnotením.
Hodnotenia nádorov sa robia na základe kritérií RECIST. Pri hodnotení nádorov je merateľnosť
definovaná ako prítomnosť najmenej jednej merateľnej uzlinovej alebo neuzlinovej lézie a ak
je

obmedzená

na

osamelú

léziu,

jej

neoplastická

povaha

je

určite

potvrdená

cytológiou/histológiou.
Sekundárne ciele zahŕňajú hodnotenie celkového prežitia (čas od randomizácie k dátumu úmrtia
v dôsledku akejkoľvek príčiny), celkovú mieru odpovede (ornácia pacientov s najlepšou
celkovou odpoveďou úplnej odpovede (CR) alebo čiastočnej odpovede (PR) na základe
hodnotenia klinického lekára); mieru kontroly ochorenia (podiel pacientov s najlepšou
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celkovou odpoveďou na CR, PR alebo stabilným ochorením (SD) na základe hodnotenia
klinického lekára a trvania odozvy (definované iba pre podskupinu odpovedí, tj pacienti s
potvrdenými CR alebo PR na základe hodnotenia klinického lekára. Ide o uplynutý čas medzi
dátumom prvej zdokumentovanej odpovede a nasledujúcim dátumom udalosti definovanej ako
prvý zdokumentovaný stav progresie alebo smrti spôsobenej rakovinou).
Po skríningu sú pacienti randomizovaní do jednej z dvoch liečebných skupín a takáto
randomizácia je dôverná. Pacienti sa liečia buď: (a) zlúčeninou A alebo jej hydrochloridovou
soľou a paklitaxelom, alebo (b) ZLÚČENINOU A - zodpovedajúcou placebu a paklitaxelom
až do progresie ochorenia, neprijateľnej toxicity, smrti alebo prerušenia štúdie z akéhokoľvek
iného dôvodu. Návštevy a pridružené hodnotenia, ktoré sa odchyľujú +/- 3 dni plánovaného
dátumu (s výnimkou dňa 1), nie sú odchýlky od protokolu. Skeny MRI/CT sa vykonávajú v
cykle 2 deň 1 (+/- 3 dni) a každých 6 týždňov (+/- 4 dni) až do progresie ochorenia, odobratia
súhlasu, straty následného sledovania, začiatku ďalšej anti-neoplastickej terapie, alebo smrti,
podľa toho, čo nastane skôr. Laboratórne vyšetrenia vykonané ako súčasť skríningového
hodnotenia a v rámci 7 dní po prvej dávke liečby podľa štúdie si nevyžadujú opakovanie v prvý
deň podávania.
ZLÚČENINA A alebo jej hydrochloridová soľ sa podáva perorálne jedenkrát denne v
kontinuálnom dávkovacom rozvrhu od 1. dňa v kombinácii s paklitaxelom podávaným raz za
týždeň v dávke 80 mg/m2 (dni 1, 8, 15 a 22) v 28-dňovom cykle. ZLÚČENINA A alebo jej
hydrochloridová soľ sa podáva v dávke 100 mg zlúčeniny A voľnej bázy.
Paklitaxel sa podáva intravenóznou infúziou. Paklitaxel sa dodáva vo forme viacdávkových
injekčných liekoviek. Paklitaxel sa zriedi použitím 0,9% chloridu sodného pre injekcie, USP;
5% dextrózy pre injekcie, USP; 5% dextrózy pre injekcie a 0,9% chloridu sodného pre injekcie,
USP alebo 5% dextrózy v Ringerovom roztoku pre injekcie do konečnej koncentrácie 0,3 až
1,2 mg/ml. Paclitaxel sa podáva každý týždeň ako 1 hodinová (± 15 minút) IV infúzia po
štandardnej premedikácii v deň 1 každého cyklu. Pred podaním paklitaxelu sa pacienti
predliečia podľa štandardnej inštitucionálnej praxe alebo podľa príbalového letáku lieku, aby
sa zabránilo závažným reakciám z precitlivenosti. Terapia zabraňujúca zvýšenej precitlivenosti
sa môže podať pred ECG každého cyklu. Možnosti zahŕňajú: Dexametazón: 20 mg podávaný
perorálne 12 a 6 hodín pred začiatkom podávania paklitaxelu alebo difenhydramínu (alebo
ekvivalentu): 50 mg IV podávanej pomocou IV približne 30-60 minút pred začiatkom
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podávania paklitaxelu alebo ranitidínu: 50 mg IV podávanej približne 30-60 minút pred
začiatkom podávania paklitaxelu alebo cimetidínu: 300 mg IV podávanej približne 30-60 minút
pred začiatkom podávania paklitaxelu. Cimetidín sa má podávať ako jednorazová dávka a len
vtedy, ak nie je možné nájsť žiadnu alternatívu. Ak sa počas podávania paklitaxelu vyskytne
precitlivenosť, môžu sa uplatniť nasledujúce pokyny na liečbu:


Pri slabých príznakoch (napr. slabé začervenanie, vyrážka, pruritus) je možné infúziu
dokončiť pod prísnym dohľadom



Pri miernych príznakoch (napr. mierne vyrážky, začervenanie, mierna nevoľnosť,
diskomfort v oblasti hrudníka, mierna hypotenzia): 1) Zastavte infúziu paklitaxelu a
podajte difenhydramín 25-50 mg IV a metylprednizolón 125 mg IV. (2) Obnoviť infúziu
paklitaxelu rýchlosťou 10 % pôvodnej dávky počas 15 minút a potom 25 % pôvodnej
dávky počas 15 minút. Ak sa nevyskytnú žiadne ďalšie príznaky, pokračujte s pôvodnou
rýchlosťou až do ukončenia infúzie.



Pri závažných symptómoch (napr. jedna alebo viacero z týchto ťažkostí: respiračná
tieseň vyžadujúca liečbu, generalizovaná urtikária, angioedém, hypotenzia vyžadujúca
terapiu): (1) Zastavte infúziu paklitaxelu a dajte difenhydramín a metylprednizón, ako
je uvedené vyššie. Použite epinefrín alebo bronchodilátory, ak je to indikované, alebo
(2) Pacientovi znovu nepodávajte paklitaxel.

ZLÚČENINA A-zodpovedajúce placebo sa bude podávať perorálne jedenkrát denne v režime
kontinuálneho dávkovania od 1. dňa.
Liečba pokračuje až do progresie ochorenia (rádiologicky potvrdená podľa RECIST v1.1) alebo
až do ukončenia liečby z akéhokoľvek iného dôvodu. Úplný liečebný cyklus je definovaný ako
28 kalendárnych dní, počas ktorých sa ZLÚČENINA A alebo jej hydrochloridová soľ alebo jej
placebo podáva raz denne a paklitaxel sa podáva raz za týždeň. Posledný deň kompletného
liečebného cyklu je 29. deň. Deň 1 nasledujúceho cyklu sa začína v deň 29. Monitorovanie
účinnosti a bezpečnosti sa vykonáva pravidelne. Posúdenie nádoru sa uskutočňuje 4 týždne po
začiatku štúdie a po každých šiestich týždňoch až do rádiologického postupu.
Účinnosť a reakcia nádoru sa určuje podľa špecifických usmernení ku kritériám hodnotenia
reakcie tuhých nádorov (RECIST) na základe RECIST verzie 1.1.
Bezpečnosť sa monitoruje fyzikálnymi vyšetreniami, vitálnymi znakmi, hmotnosťou,
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hodnotením výkonnostného stavu, ECG, zobrazovaním srdca, laboratórnymi vyšetreniami
vrátane monitorovania hladiny glukózy a hodnotením stupňa nálady pacientov, ako aj
nežiaducimi udalosťami (závažnými a nezávažnymi).
Pacienti, ktorí potrebujú ZLÚČENINU A alebo jeho hydrochloridovú soľ alebo placebo dávku
odložiť o > 28 dní, budú trvale vylúčený z klinickej štúdie liečiva. Nežiaduce účinky stupňa 4
budú mať za následok trvalé prerušenie liečby bez ohľadu na čas na zotavenie. Ďalej sa
maximálne zníženie dávky ZLÚČENINY A alebo jej hydrochloridovej soli v troch dávkach
povoľuje nasledovne a každá dávka odráža množstvo dávky voľnej bázy Zlúčeniny A:
Hladiny dávok a zníženia* dávok pre Zlúčeninu A alebo
jej hydrochloridovú soľ/placebo
Počiatočná dávka

100 mg/deň
nepretržite

Hladina dávky - 1

80 mg/deň
nepretržite

Hladina dávky - 2

100 mg/deň 5 dní
zo 7

Hladina dávky - 3

80 mg/deň 5 dní
z 7**

* Zníženie dávky by malo byť založené na najhoršej predchádzajúcej toxicite
** Zníženie dávky pod 80 mg/deň 5 dní zo 7 nie je povolené. Ak je zníženie
dávky pod dávku
Ak je požadovaná hladina -3, pacient by mal byť natrvalo vylúčený zo skupiny
ZLÚČENINA A/placebo.
Zmene z kontinuálneho režimu na prerušovaný režim (5 dní zo 7) predchádzajú 2 dni bez liečby
ZLÚČENINOU A. Úpravy dávky a prerušenie dávky sú povolené s nasledujúcimi pokynmi:
Najhoršia toxicita
(stupeň CTCAE 4,03)
HEMATOLOGICKÉ

Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
hydrochloridovú soľ/placebo

Neutropénia (ANC)
Stupeň 1 (ANC<LLN- Udržujte úroveň dávky
1,5 x 109/l)
Stupeň 2 (ANC <1,5-1,0
x 109/l)
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Stupeň 3 (ANC <1,0-0,5 Vynechajte dávku, kým nenastane ≤ stupeň 1, potom:
x 109/l)
• Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte úroveň dávky
Stupeň 4 (ANC <0,5 x
• Ak nastane v priebehu > 7 dní, potom znížte ↓ o 1
109/l)
dávkovú hladinu
Febrilná neutropénia
Vynechajte dávku, až kým príznak neodznie, potom
(ANC<1,0 x 109/l s znížiť ↓ o 1 dávkovú hladinu
jedinou teplotou ≥ 38,3
°C
alebo
s neprerušovanou
teplotou ≥38 °C dlhšie
ako jednu hodinu)
Trombocytopénia
Stupeň 1 (PLT<LLN-75 Udržujte hladinu dávky
x 109/l)
Stupeň 2 (PLT <75-50 x
109/l)
Stupeň 3 (PLT <50-25 x Vynechajte dávku, kým nenastane ≤ stupeň 1, potom:
109/l)
• Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte hladinu dávky
• Ak nastane v priebehu > 7 dní, potom znížte ↓ o 1
dávkovú hladinu
Stupeň 4 (PLT <25 x Vynechajte dávku, až kým nenastane ≤ stupeň 1,
109/l)
potom znížte o ↓ 1 dávkovú hladinu
RENÁLNE
Sérový kreatinín
Stupeň 1 (<2 x ULN)

Udržujte hladinu dávky

Stupeň 2 (2 - 3 x ULN)

Vynechajte dávku, kým nastane ≤ stupeň 1, potom:
• Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte hladinu
dávky
• Ak nastane v priebehu > 7 dní, potom sa zníži ↓
o 1 dávkovú hladinu

Stupeň 3 (> 3,0 - 6,0 x Trvalo prerušte liečbu
ULN)
ZLÚČENINA A/placebo

pacienta

zo

skupiny

Stupeň 4 (> 6,0 x ULN) Trvalo prerušte liečbu
ZLÚČENINA A/placebo

pacienta

zo

skupiny

HEPATICKÉ
Bilirubín
(*pre pacientov s Gilbertovým syndrómom tieto modifikácie dávky platia len
pre zmeny priameho bilirubínu)
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Najhoršia toxicita
(stupeň CTCAE 4,03)

Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
hydrochloridovú soľ/placebo

budú rozdelené, ak budú zvýšené
Stupeň 1 (> ULN - 1,5 x Udržujte dávkovú hladinu s LFT* monitorovanými
ULN)
podľa protokolu
Stupeň 2 (> 1,5 - 3,0 x Vynechajte dávku, kým nenastane ≤ stupeň 1, potom:
ULN) s ALT alebo AST • Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte hladinu
≤ 3,0 x ULN
dávky
• Ak nastane v priebehu> 7 dní, potom znížte ↓ o 1
dávkovú hladinu
Stupeň 3 (> 3,0 - 10,0 x Vynechajte dávku, kým nastane ≤ stupeň 1, potom:
ULN) s ALT alebo AST • Ak nastane v ≤ 7 dní, znížte ↓ 1 dávku
≤ 3,0 x ULN
• Ak nastane v priebehu> 7 dní, prerušte liečbu
pacienta zo skupiny ZLÚČENINA A/placebo

Stupeň 4 (> 10,0 x ULN) Trvalo prerušte liečbu
ZLÚČENINA A/placebo

pacienta

zo

skupiny

AST alebo ALT
Stupeň 1 (> ULN - 3,0 x Udržujte dávkovú hladinu s LFT* sledovanými podľa
ULN)
protokolu
Stupeň 2 (> 3,0 - 5,0 x Vynechajte dávku, až kým nastane ≤ stupeň 1
ULN) bez zvýšenia • Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte hladinu
celkového bilirubínu na dávky
> 2,0 x ULN
• Ak nastane v priebehu > 7 dní, potom znížte ↓ o 1
dávkovú hladinu
Stupeň 3 (> 5,0 - 20,0 x Vynechajte dávku, až kým nastane ≤ stupeň 1
ULN) bez celkového • Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte hladinu
zvýšenia bilirubínu na > dávky
2,0 x ULN
• Ak nastane v priebehu> 7 dní, potom znížte ↓ o 1
dávkovú hladinu
Stupeň 4 (> 20,0 x ULN) Vynechajte dávku, až kým nastane ≤ stupeň 1, potom
bez zvýšenia bilirubínu znížte ↓ o 1 dávkovú hladinu
na > 2,0 x ULN
AST alebo ALT a súbežný bilirubín
AST alebo ALT> 3,0 x Trvalo prerušte liečbu
ULN
a
celkový ZLÚČENINA A/placebo
bilirubín> 2,0 x ULN

pacienta

zo

skupiny
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
* (LFT zahŕňajú albumín, ALT, AST, celkový bilirubín (frakcionovaný v
prípade celkového bilirubínu > 2,0 x ULN), alkalická fosfatáza (frakcionovaná,
ak je alkalická fosfatáza stupňa 2 alebo vyššia) a GGT)
Monitorovanie pečeňovej toxicity (*pre pacientov s Gilbertovým syndrómom:
celkový a priamy bilirubín sa musí monitorovať, intenzívny monitoring sa
vzťahuje len na zmeny priameho bilirubínu, monitorovanie zahŕňa nasledujúce
LFT: albumín, ALT, AST, celkový bilirubín (frakcionovaný, ak je celkový
bilirubín > 2,0 x ULN), alkalickú fosfatázu (frakcionovanú, ak je alkalická
fosfatáza stupňa 2 alebo vyššia) a GGT):
• Cyklus 1 a 2: každý druhý týždeň (ak plán návštev umožňuje častejšie
monitorovanie, malo by sa zvážiť) alebo častejšie, ak je to klinicky indikované,
najmä u pacientov s hraničnými prijateľnými AST/ALT/ bilirubín* hodnotami
• Cyklus 3 a ďalej: mesačne alebo častejšie, ak je to klinicky indikované
V prípade akéhokoľvek výskytu zvýšenia ALT/AST/bilirubínu* nad ≥ stupeň 2,
testy pečeňových funkcií sa musia monitorovať týždenne alebo častejšie, ak je
to klinicky indikované, až kým nenastane ≤ stupeň 1
V prípade akéhokoľvek výskytu zvýšenia ALT/AST/bilirubínu* nad ≥ stupeň 3,
testy pečeňových funkcií sa musia monitorovať týždenne alebo častejšie, ak je
to klinicky indikované, až kým nenastane ≤ stupeň 1; monitorovanie by malo
potom pokračovať každý druhý týždeň alebo častejšie, ak je to klinicky
indikované až do konca liečby testovaným liekom.
Pacienti, ktorí prerušili testovanú liečbu, majú byť monitorovaní týždenne,
vrátane LFT * alebo častejšie, ak je to klinicky indikované, až kým nenastane ≤
stupeň 1 alebo stabilizácia (žiadna zmena stupňa CTCAE v priebehu 4 týždňov).
ENDOKRINNÉ/METABOLICKÉ
Plazmatická glukóza nalačno (FPG)
Stupeň 1
mg/dl)
mmol/l]

(>ULN-160 Udržujte dávkovú hladinu, každý týždeň kontrolujte
[>ULN-8,9 FPG
• iniciovať alebo zintenzívniť liečbu vhodnou
antidiabetickou liečbou podľa uváženia klinického
lekára
• poučiť pacienta, aby v priebehu štúdie dodržiaval
predpisy týkajúce sa stravovania podľa miestnych
a/alebo inštitucionálnych štandardov pre liečbu
diabetes mellitus (ako sú tie, ktoré poskytla
American Diabetes Association)
• zvážiť použitie perorálnej antihyperglykemickej
liečby, ako je metformín (alebo zintenzívniť
existujúce lieky)
• kontrolovať FPG aspoň týždenne počas 8 týždňov,
potom pokračovať v kontrole minimálne každé 2
týždne
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Stupeň 2 (>160 - 250 • Ak je asymptomatický pacient, udržiavajte dávku a
mg/dl)
[>
8,9-13,9 znova skontrolujte FPG do 24 hodín. Ak sa stupeň
mmol/l]
zhoršuje alebo zlepšuje, dodržiavajte špecifické
odporúčania. Ak zostane FPG v stupni 2:
• udržiavajte hladinu dávky a monitorujte FPG aspoň
týždenne, až kým FPG nedosiahne ≤ stupeň 1
• iniciovať alebo zintenzívniť liečenie vhodnou
antidiabetickou liečbou, ako je metformín; zvážte
pridanie druhej perorálnej látky, ak po niekoľkých
dňoch nedôjde k zlepšeniu
• poučiť pacienta, aby v priebehu štúdie dodržiaval
predpisy týkajúce sa stravovania podľa miestnych
a/alebo inštitucionálnych štandardov pre liečbu
diabetes mellitus (ako sú tie, ktoré poskytla American
Diabetes Association)
• Ak FPG nedosiahne ≤ stupeň 1 do 14
dní po zavedení vhodnej antidiabetickej liečby
znižuje dávku ZLÚČENINY A/placebo o jednu
dávkovú hladinu
• Pokračujte v antidiabetickej liečbe a kontrolujte
FPG aspoň týždenne počas 8 týždňov, potom
pokračujte v kontrole aspoň každé 2 týždne
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Stupeň 3 (>250-500 • Vynechajte Zlúčeninu A/placebo, iniciujte alebo
mg/dl)
[>13,9-27,8 zintenzívnite liečbu vhodným antidiabetickým
mmol/l]
liečivom, opätovne skontrolujte FPG do 24 hodín. Ak
sa stupeň zhoršuje alebo zlepšuje, dodržiavajte
špecifické odporúčania. Ak zostane FPG na stupni 3:
• podávať intravenózne hydratáciu a zasiahnuť
vzhľadom na elektrolyt/ketoacidóza/hyperosmolárne
poruchy, ako klinicky vhodné
• pokračujte
A/placebo

vo

vynechaní

ZLÚČENINY

• sledovať FPG najmenej dvakrát do týždňa, až
kým FPG nedosiahne ≤ stupeň 1
• Ak FPG dosiahne ≤ Stupňa 1 za 7 dní alebo
menej, potom znova spustite liečbu Zlúčeninou
A/placebom a znížte ↓ o 1 hladinu dávky
• Ak FPG dosahuje väčší stupeň ako stupeň 1 dlhšie
ako 7 dní, prerušte liečbu pacienta ZLÚČENINOU
A/placebom
• iniciovať alebo pokračovať
antidiabetikami podľa potreby

v

liečbe

•poučiť pacienta, aby dodržiaval predpisy týkajúce
sa
stravovania
podľa
miestnych
a/alebo
inštitucionálnych štandardov pre liečbu diabetes
mellitus (ako sú lieky poskytované Americkou
asociáciou pre diabetes) počas
štúdie
• zvážiť použitie perorálnej antihyperglykemickej
liečby, ako je metformín
• kontrolujte FPG najmenej týždenne počas 8
týždňov, potom pokračujte v kontrole najmenej každé
2 týždne.
Plazmatická glukóza po jedle > 250 - 500 mg/dl (>
13,9-27,8 mmol/l) sprevádzaná
príznakmi/symptómami hyperglykémie (napríklad,
zmeny v duševnom stave, nadmerný smäd, polyúria)
alebo prítomnosť krvi alebo ketónov v moči,
vynechajte liečbu Zlúčeninou A/placebom a
nasledujúce usmernenia pre liečbu v prípade stupňa
3 pre plazmatickú glukózu nalačno (FPG)
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Stupeň 4 (> 500 mg/dl) • Okamžite vynechajte zlúčeninu/placebo, iniciujte
[≥ 27,8 mmol/l]
alebo zintenzívnite liečbu vhodnou antidiabetickou
liečbou, opätovne skontrolujte do 24 hodín. Ak sa
stupeň zlepšuje, postupujte podľa konkrétnych
odporúčaní. Ak sa potvrdzuje FPG stupňa 4:
• podávať intravenózne hydratáciu a zásahy pre
elektrolyt/ketoacidózu/hyperosmolárne poruchy, ako
klinicky vhodné
• prerušiť užívanie liečiva Zlúčenina A/placebo
• poučiť pacienta, aby v priebehu štúdie dodržiaval
predpisy týkajúce sa stravovania podľa miestnych
a/alebo inštitucionálnych štandardov pre liečbu
diabetes mellitus (ako sú tie, ktoré poskytla Americká
asociácia pre Diabetes)
• zvážte použitie perorálnej anti-hyperglykemickej
látky ako je metformín
• kontrolujte FPG aspoň týždenne počas 8 týždňov,
potom pokračujte v kontrole najmenej každé 2
týždne, ak je to klinicky indikované
V prípade plazmatickej glukózy po jedle > 500 mg/dl
(>27,8 mmol/l) sprevádzanej príznakmi/symptómami
hyperglykémie (napríklad zmeny duševného stavu,
nadmerný smäd, polyúria) alebo prítomnosť krvi
alebo ketónov v moči, prerušte liečbu zlúčeninou A
a nasledujte usmernenia pre liečbu pri stupni 4 pre
plazmatickú glukózu nalačno (FPG).
SRDCOVÉ
Srdcové – systolická dysfunkcia ľavej komory
Asymptomatická
ejekčná frakcia v kľude
40-50%; alebo 10-20%
pokles oproti
východiskovej hodnote

Zachovajte dávkovú hladinu a pokračujte v liečbe
ZLÚČENINOU A s opatrnosťou

Symptomatická, citlivá
na intervenciu, ejekčná
frakcia 20-39% alebo>
20% pokles oproti
východiskovej hodnote

• Vynechajte liečbu zlúčeninou A/placebom až do
kým nastane* (ako je definované nižšie), potom
znížte ↓ o 1 dávkovú hladinu

Opakujte LVEF do 4 týždňov alebo klinicky
vhodným spôsobom

• meranie LVEF sa má zopakovať, ak nenastane* do
3 týždňov, trvalo prerušiť liečbu pacienta
ZLÚČENINOU A
* udalosť sa považuje za vyriešenú, ak je pacient bez
symptómov, má frakciu ejekcie v kľude ≥ 40% a ≤
20% zníženie oproti východiskovej hodnote
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Refrakčná alebo slabo
• Trvalo prerušiť liečbu pacienta ZLÚČENINOU
kontrolovaná ejekčná
A/placebo
frakcia <20%
Predĺženie srdcového - QTc
QTcF> 500 ms (≥ stupeň
3) alebo>60 ms zmena
oproti
východiskovej
hodnote najmenej pre
dve samostatné EKG

Prvý výskyt:
• vynechajte ZLÚČENINU A/placebo
• Vykonajte analýzu sérového draslíka a horčíka, a ak
sú pod nižšou hranicou normálnej hodnoty, upravte
pomocou doplnkov na normálne hodnoty. Súčasné
užívanie liekov sa musí prehodnotiť.
• Vykonajte opakované ECG do jednej hodiny od
prvého QTcF> 500 ms alebo> 60ms od základnej
hodnoty
• Ak QTcF zostáva> 500 ms alebo> 60 ms od
základnej hodnoty, opakujte ECG tak, ako je to
klinicky indikované, ale aspoň raz za deň, kým sa
QTcF nevráti na <480 ms. Vyhľadať kardiologickú
konzultáciu.
• Len čo sa vyrieši prolongácia QTcF môže byť
spustená liečba zlúčeninou A/placebo o jednu dávku
nižšie
Druhý výskyt:
• Trvalo prerušiť liečbu pacienta ZLÚČENINOU
A/placebo

Ďalšie kardiologické
udalosti
Stupeň 1 alebo 2

Udržujte úroveň dávky

Stupeň 3

Vynechajte dávku, až kým nenastane ≤ stupeň 1,
potom znížte ↓ o 1 dávkovú hladinu

Stupeň 4

Trvalo prerušte liečbu
ZLÚČENIN A/placebo

pacienta

za

skupiny

OSTATNÉ
Zmena nálady
* Poznámka: Pre všetky stupne, ak na otázku 9 podľa PHQ-9 je kladná odpoveď
(ako naznačuje výber „1“, „2“ alebo „3“), vynechajte testované liečivo a odkážte
pacienta na psychiatrické konzultácie aj napriek celkovému skóre dotazníka
alebo hodnotenia CTCAE s cieľom potvrdiť, či sa má študovaný liek prerušiť
alebo natrvalo prerušiť.
Stupeň 1 *

• Udržujte hladinu dávky
• Zvážte psychiatrickú konzultáciu podľa uváženia
vyšetrujúceho a zaviesť optimálny manažment
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Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Stupeň 2 *
• Vynechajte dávku, až kým nenastane ≤ stupeň 1
alebo stav základnej hodnoty
• Zvážte psychiatrickú konzultáciu podľa uváženia
vyšetrujúceho a zaviesť optimálny manažment
• Prvá udalosť: ak sa stav vyriešil do stupňa ≤ 1 alebo
do stavu základnej hodnoty, pokračujte v súbežnom
podávaní lieku a potom udržiavajte hladinu dávky
• Druhá a ďalšia udalosť: ak sa stav vyriešil do stupňa
≤ 1 alebo do stavu základnej hodnoty, pokračujte v
súbežnej liečbe a potom ↓ o 1 dávkovú hladinu
Stupeň 3*

• Vynechajte dávku, až kým nenastane ≤ stupeň 1
alebo stav základnej hodnoty
• Je potrebná psychiatrická konzultácia a zavedenie
optimálneho manažmentu
• Ak sa stav vyriešený do stupňa ≤ 1 alebo na stav
základnej hodnoty, pokračujte v súbežnom podávaní
lieku a potom ↓ o 1 dávkovú hladinu

Stupeň 4*

• Trvalo prerušiť liečbu pacienta zo skupiny
ZLÚČENINA A/placebo
• Je potrebná psychiatrická konzultácia a zavedenie
optimálneho manažmentu

vyrážka
Stupeň 1

Udržujte úroveň dávky. Zvážte začatie vhodnej
terapie pre kožnú toxicitu (ako sú antihistaminiká,
topické kortikosteroidy)

Stupeň 2

Prvý výskyt: Vynechajte dávku, kým nenastane
stupeň ≤ 1, potom:
• Ak nastane v ≤ 2 týždňoch, udržiavajte hladinu
dávky.
• Ak nastane vo viac než 2 týždňoch, znížte ↓ o 1
dávkovú hladinu.
Druhý výskyt: ↓ dávkovú hladinu
Začnite/zintenzívnite vhodnú liečbu kožnej toxicity
(ako sú antihistaminiká, topické kortikosteroidy)

38

Najhoršia toxicita
Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
(stupeň CTCAE 4,03)
hydrochloridovú soľ/placebo
Stupeň 3
Prvý výskyt: Vynechajte dávku, kým nenastane
stupeň CTCAE ≤ 1; potom ↓ 1 dávkovú hladinu.
Druhý výskyt: trvale prerušte liečbu pacienta zo
skupiny ZLÚČENINA A/placebo
Podľa diskrečnej právomoci klinických lekárov
možno získať párovú kožnú biopsiu (z postihnutej aj
neovplyvnenej
oblasti
kože
na
lokálne
histopatologické vyšetrenie), ak je to klinicky
vhodné.
Stupeň 4

Trvalo prerušte liečbu
ZLÚČENINA A/placebo

pacienta

zo

skupiny

Podľa diskrečnej právomoci klinických lekárov
možno získať párovú kožnú biopsiu (z postihnutej aj
neovplyvnenej
oblasti
kože
na
lokálne
histopatologické vyšetrenie), ak je to klinicky
vhodné.
Únava (asténia)
Stupeň 1 alebo 2

Udržujte hladinu dávky

Stupeň 3

Vynechajte dávku, kým nenastane ≤ stupeň 1, potom:
• Ak nastane v ≤ 7 dňoch, udržiavajte hladinu dávky
• Ak nastane v > 7 dňoch, ↓ 1 dávkovú hladinu

pneumónia

Stupeň 1: Podanie dávky.
Stupeň 2: Znížte Zlúčenina A/placebo o 1 dávkovú
hladinu, kým nenastane < stupeň 1. Testovaná liečba
sa môže prerušiť. Pacienti prerušia liečbu, ak sa
nepodarí dosiahnuť <stupeň 1 v priebehu 3 týždňov.
Stupeň 3: Pozdržte liečbu s Zlúčeninou A/placebo, až
kým nenastane < stupeň 1. Môže sa opätovné začatie
testovanej liečby v priebehu 3 týždňov pri zníženej
dávkovej hladine (o jednu hladinu), ak sa preukáže
klinický prínos.
Stupeň 4: Prerušte liečbu ZLÚČENINOU A/placebo.

Stomatitída/orálna
mukozitída
Stupeň 1/Tolerovateľný Udržujte úroveň dávky. Nealkoholické alebo soľné
stupeň 2
ústne vody
Netolerovateľný stupeň 2 • Prvý výskyt: udržujte až do ≤ G1 a ↓ 1 dávkovú
alebo stupeň 3
hladinu (ak je stomatitída ľahko zvládnuteľná s
optimálnym manažmentom, pokračovanie liečby na
rovnakej úrovni môže byť podľa uváženia klinického
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Najhoršia toxicita
(stupeň CTCAE 4,03)

Úpravy dávky pre ZLÚČENINU A alebo jej
hydrochloridovú soľ/placebo
lekára). Druhý výskyt: udržujte až do ≤ G1 a ↓ 1
dávkovú hladinu.

Stupeň 4

• Trvalo prerušiť liečbu pacienta zo skupiny
ZLÚČENINA A/placebo.

Ďalšie nežiaduce účinky
nehematologickej
povahy
Stupeň 1 alebo 2

Udržujte hladinu dávky

Stupeň 3

Vynechajte dávku, až kým nenastane ≤ stupeň 1,
potom ↓ 1 dávkovú hladinu

Stupeň 4

Trvalo prerušte liečbu
ZLÚČENINA A/placebo

pacienta

zo

skupiny

Poznámka: Vynechajte dávku pre zvracanie ≥ ako
stupeň 3, alebo pre nauzeu stupňa 3, len vtedy, ak
zvracanie alebo nevoľnosť nemožno kontrolovať s
optimálnym antiemetickým účinkom
Úpravy dávky paklitaxelu sú povolené pre nežiaduce vedľajšie účinky, o ktorých sa
predpokladá, že sú spôsobené paklitaxelom. Je potrebné zvážiť nasledujúce pokyny:


Paclitaxel sa má podávať len vtedy, ak je ANC> 1,500/mm3 (1,5 x 109/l) a krvné
doštičky > 100 000/mm3 (100 x 109/l).



V prípade život ohrozujúcej udalosti zvážte prerušenie liečby paklitaxelom



V prípade vedľajších účinkov, AE, stupňa 3 alebo 4 napriek lekárskemu manažmentu:
o

Ponechajte paklitaxel, kým sa príznak nedostane na stupeň 1 alebo vyšší stupeň,
potom opäť zaveďte zníženú dávku.

o

V prípade druhej epizódy toho istého vedľajšieho účinku v stupni 3 alebo 4
zvážte prerušenie liečby paklitaxelom



V prípadoch stupňa 2 nehematologických vedľajších účinkov AE (okrem alopécie),
ktoré sú pretrvávajúce aj napriek lekárskemu manažmentu, zvážte ponechanie
paklitaxelu, až kým príznak nedosiahne stupeň 1 alebo lepší, a potom znovu začnite zo
zníženou dávkou.



Minimálna dávka paklitaxelu povolená v štúdii a prvá úroveň zníženej hladiny je 65
mg/m2 (t.j. je povolené iba jedno zníženie dávky paklitaxelu na 65 mg/m2).

Okrem toho sa má dávka paklitaxelu upraviť podľa potreby, v súlade s miestnymi predpismi a
praxou.
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Súbežná terapia potrebná pre starostlivosť o pacienta je povolená, okrem:


Systémová liečba kortikosteroidmi nie je povolená okrem topických aplikácií,
inhalačných

sprejov,

očných

kvapiek

alebo

lokálnych

injekcií;

systémové

kortikosteroidy ≤ protizápalová účinnosť 4 mg dexametazónu; alebo ako premedikácia
pre paklitaxel;


Lieky metabolizované enzýmami CYP450 sa musia monitorovať;



Určité antiepileptiká indukujúce ne-enzýmy



Iná protirakovinová liečba alebo iné experimentálne terapie nie sú povolené



Profylaktické použitie hematopoetických rastových faktorov nie je povolené. Povolené
v prípade núdze.



Terapeutické dávky warfarínu sodného alebo akýchkoľvek iných antikoagulantov
derivátov kumarínu nie sú povolené.



Enzýmom indukujúci antiepileptický liek nie je povolený.



Lieky so známym rizikom pre Torsades de Pointes nie sú povolené.



Mierne a silné inhibítory CYP3A nie sú povolené.



Bylinné prípravky/lieky nie sú povolené.

Pacienti môžu byť vylúčení zo štúdie, ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich situácii:
vedľajší príznak, nemožnosť doliečenia, nedodržiavanie testovanej liečby, rozhodnutie lekára,
gravidita, progresívne ochorenie, odchýlka protokolu, štúdia ukončená sponzorom, technické
problémy, subjekt/rozhodnutie opatrovníka, smrť. Pacienti sa musia vylúčiť, ak sa vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov: úprava testovanej liečby, ktorá vedie k ukončeniu liečby,
používanie zakázaných liekov, prerušenie testovanej liečby počas > 28 dní od plánovaného dňa
nasledujúcej plánovanej dávky.
Všetci pacienti, ktorí prerušia testovanú liečbu z dôvodu progresie ochorenia, musia mať jasne
zdokumentovaný progres podľa kritérií uvedených v RECIST v1.1. Ak pacient neprerušil
testovanú liečbu v dôsledku progresie ochorenia, úmrtia, začiatku nových anti-neoplastických
terapií, nemožnosti doliečenia alebo odobratia súhlasu s následným sledovaním účinnosti,
potom by mali nádorové vyšetrenia pokračovať každých 6 týždňov až do začiatku novej
protirakovinovej liečby, progresie ochorenia, smrti, nemožnosti doliečenia alebo stiahnutím
súhlasu na doliečenie.
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Okrem toho všetky nové protirakovinové lieky, ktoré sa podajú po poslednej dávke štúdie, do
progresie ochorenia, úmrtia, nedoliečenia alebo odobratia súhlasu sa zaznamenajú v
elektronických formulároch pre prípadové hlásenia (eCRF).
Po ukončení liečby sa všetci pacienti skontaktujú na hodnotenie bezpečnosti (tj hodnotenie
nežiaducich účinkov a/alebo závažných nežiaducich účinkov, súbežne užívané lieky) počas 30
dní po poslednej dávke štúdie. Pacienti, ktorých liečba bola prerušená alebo trvale prerušená v
dôsledku nežiaducich účinkov, sú sledovaní aspoň raz týždenne počas 4 týždňov a následne v
4-týždňových intervaloch až do odznenia účinkov alebo stabilizácie účinkov podľa toho, čo
nastane skôr.
U pacientov, ktorí neprerušili štúdiu v dôsledku progresie ochorenia, úmrtia, začiatku nových
anti-neoplastických terapií, nedoliečenia alebo odvolania súhlasu s následným sledovaním
účinnosti, sa vyšetrenia nádorov vykonávajú každých 6 týždňov až do začiatku novej
protirakovinovej terapie, progresie ochorenia, smrti, nedoliečenia alebo odobraním súhlasu so
sledovaním účinnosti.
Všetci pacienti sú sledovaní vzhľadom na stav prežívania každé 3 mesiace bez ohľadu na to, či
prerušili liečbu, až do smrti, straty možnosti doliečenia alebo odobratia súhlasu na sledovanie
účinnosti liečby. Pred zozbieraním informácií o prežití sa zhromažďujú informácie o ukončení
liečby po ukončení štúdie (tj nežiaduce udalosti, nemožnosť doliečenia, rozhodnutie lekára,
tehotenstvo, odchýlka protokolu, technické problémy, rozhodnutie pacienta/opatrovníka, smrť,
nová terapia pre indikáciu štúdie, progresívne ochorenie, ukončenie štúdie sponzorom).
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Patentové nároky
1. Farmaceutická kombinácia obsahujúca (a) zlúčeninu vzorca (I)

alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a (b) paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ
na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
2.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa nároku 1, kde použitie je

súčasné, oddelené alebo postupné.
3.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa nároku 1 alebo 2, kde

zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ sa podáva v dávkovom množstve z
intervalu od asi 60 mg/deň do asi 120 mg/deň pre dospelého človeka.
4.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich nárokov, kde sa paklitaxel podáva v dávkovom množstve dávky z intervalu
od približne asi 15 do 200 mg/m2 týždenne pre dospelého človeka.
5.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich nárokov, kde rakovina hlavy a krku je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z
rakovina alebo nádoru ústnej dutiny, pier, hltana (vrátane nosohltana, orofaryngu a
hypofaryngu), hrtana, paranazálnych dutín, nosnej dutiny, hrdla a slinných žliaz.
6.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov

1 až 4, kde rakovinou hlavy a krku je karcinóm skvamóznych buniek hlavy a krku.
7.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich nárokov, kde rakovina hlavy a krku je rezistentná na predchádzajúcu liečbu
paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou.
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8.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich nárokov, kde je rakovina hlavy a krku charakterizovaná amplifikáciou PI3K
alfa, somatickou mutáciou PIK3CA, mutáciami zárodočnej línie alebo somatickými mutáciami
PTEN alebo mutáciami a translokáciou p85-alfa, ktoré slúžia na nadmernú reguláciu komplexu
p85-p110.
9.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 1 na použitie podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich nárokov, kde rakovinou hlavy a krku je karcinóm skvamóznych buniek hlavy
a krku, ktorý je rezistentný na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU),
terapiami na báze platiny alebo ich kombináciou a ktorý je charakterizovaný amplifikáciou
PI3K alfa, somatickou mutáciou PIK3CA, mutáciami zárodočnej línie alebo somatickými
mutáciami PTEN alebo mutáciami a translokáciou p85-alfa, ktoré slúžia na nadmernú reguláciu
komplexu p85-p110.
10.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca spoločne terapeuticky účinné množstvo

farmaceutickej kombinácie podľa nároku 1 a prípadne aspoň jedného farmaceuticky
prijateľného nosiča na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
11.

Kombinovaný prípravok, ktorý obsahuje (a) jednu alebo viacero jednotkových

dávkových foriem zlúčeniny vzorca (I) podľa nároku 1 alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli
a (b) jednu alebo viacero jednotkových dávkových foriem paklitaxelu alebo jeho farmaceuticky
prijateľnej soli na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku.
12.

Farmaceutická kombinácia obsahujúca (a) zlúčeninu vzorca (I)

alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a (b) paklitaxel alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ
na použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny hlavy a krku, pričom rakovina hlavy a krku je
rezistentná na predchádzajúcu liečbu paklitaxelom, fluorouracilom (5-FU), terapiami na báze
platiny alebo ich kombináciou.
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13.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 12 na použitie podľa nároku 12, kde rakovina

hlavy a krku je rezistentná na predchádzajúce liečenie terapiami na báze platiny.
14.

Farmaceutická kombinácia podľa nároku 12 na použitie podľa nároku 12 alebo 13, kde

rakovinou hlavy a krku je karcinóm skvamóznych buniek hlavy a krku.
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