
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

A III. fázisú vizsgálat kimutatta, hogy a TIBSOVO® (ivoszidenib hatóanyagú tabletta) 
azacitidinnel kombinált alkalmazása szignifikáns mértékben javítja az eseménymentes túlélést 
és a teljes túlélést olyan akut myeloid leukémában szenvedő betegeknél, akiknél IDH-1-mutáció 

áll fenn, és akik korábban nem részesültek még kezelésben 

 

A TIBSOVO plusz azacitidin kombináció – a placebó plusz azacitidin kombinációhoz képest –jelentős 
javulást mutatott az alábbi mutatók tekintetében: komplett remissziós arány, komplett remisszió, 

komplett remisszió részleges hematológiai gyógyulási aránnyal, illetve objektív válaszarány. 

 

A biztonságossági profil kedvező és összhangban áll a korábban közzétett adatokkal 
 

Az IDH1-mutációval jelentkező akut myeloid leukémiában szenvedő, korábban még nem kezelt 
betegek körében végzett III. fázisú AGILE vizsgálat eredményeit 2021. december 13-án, hétfőn 

mutatták be az Amerikai Hematológiai Társaság 63. kongresszusán, hivatalos sajtóprogram 
keretében. 

 

 

PÁRIZS és BOSTON, 2021. december 11. – A Servier– amely egyre rangosabb szerepet tölt be az 
onkológiai termékek területén, és amely elkötelezett abban, hogy a jövő ígérete ne pusztán ígéret 
maradjon az általa kiszolgált betegek számára – bejelentette a III. fázisú vizsgálatának eredményeit, 
vagyis hogy a TIBSOVO® (ivoszidenib hatanyagú tabletta) kombinált alkalmazása a kemoterápiás 
azacitidinnel – a placebó plusz azacitidin kombinációval végzett kezeléshez képest – szignifikáns 
mértékben javítja az eseménymentes túlélést és a teljes túlélést olyan akut myeloid leukémiában (AML) 
szenvedő betegeknél, akiknél IDH-1-mutáció áll fenn, és akik korábban nem részesültek még 
kezelésben, továbbá nem alkalmasak az intenzív kemoterápiás kezelésre. Az AGILE vizsgálat ezen 
adatait 2021. december 13-án (európai idő szerint 14.45-től 16.15-ig) mutatták be az Amerikai 
Hematológiai Társaság 63. kongresszusán, hivatalos sajtóprogram keretében (697. számú absztrakt). 
 
A TIBSOVO plusz azacitidin kezelésről kimutatták, hogy statisztikailag szignifikáns mértékben javítja az 
az eseménymentes túlélést (hazárd arány [HR] = 0,33, 95%-os megbízhatósági tartomány [CI]: 0,16–
0,69, egyoldalas p-érték = 0,0011 1,2). Ezen túlmenően a TIBSOVO plusz azacitidin kezelés 
statisztikailag szignifikáns mértékben javította a teljes túlélést (HR = 0,44 [95%-os CI: 0,27–0,73]; 
egyoldalas p-érték = 0,0005). A teljes túlélés medián értéke 24,0 hónap volt a TIBSOVO (ivoszidenib) 
plusz azacitidin karon, míg csak 7,9 hónap a placebo plusz azacitidin karon. 
 
„A TIBSOVO-val végzett III. fázisú AGILE vizsgálat szignifikáns eredményei megerősítik az erről 
gyógyszerről egyre gyűlő bizonyítékainkat, amelyek alátámasztják az IDH1-mutációk korai célbavételét 
az olyan vérképzőszervi daganatos betegségek kezelésében, mint az akut myeloid leukémia” – mondta 
dr. Susan Pandya, a Servier Pharmaceuticals klinikai fejlesztésekért felelős alelnöke, az Onkológiai és 
Immunonkológiai Globális Fejlesztések Osztályának vezetője. „Az AML-ben szenvedő betegek 
legfeljebb 10 százalékánál van jelen az IDH1 enzim mutációja, és ilyenkor a jelenlegi kezelési 
lehetőségek korlátozottak, különösen azok esetében, akiket újonnan diagnosztizáltak, és nem 
alkalmasak az intenzív kemoterápiára.” 
 
A vizsgálat további eredményei 
A vizsgálók beszámoltak az AGILE vizsgálat kulcsfontosságú másodlagos végpontjainak eredményeiről 
is, amelyek közé az alábbiak tartoztak: 
 

• A komplett remisszió (CR) aránya 47,2% (n=34/72) volt a TIBSOVO plusz azacitidin karon, 
szemben a 14,9%-kal (n=11/74) a placebo plusz azacitidin karon (p<0,0001). 
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• A CR + komplett remisszió részleges hematológiai gyógyulási aránnyal (CR + CRh arány) 
értéke 52,8% volt (n=38/72) a TIBSOVO plusz azacitidin karon, szemben a 17,6%-os értékkel 
(n=13/74) a placebo plusz azacitidin karon (p<0,0001). 

• Az objektív válaszarány (ORR) 62,5% (n=45/72) volt a TIBSOVO plusz azacitidin karon, 
szemben a 18,9%-kal (n=14/74) a placebo plusz azacitidin karon (p<0,0001). 
 

„Nagyon izgalmas az a lehetőség, amellyel egy új terápiás opciót biztosítunk az IDH1 enzim 
mutációjával élő, korábban kezeletlen AML-es betegeknek. Ezzel tovább szélesítjük azon betegek 
kezelési előnyeit, akiknél akut myeloid leukémia és IDH1-mutáció is fennáll” – mondta dr. Patrick 
Therasse PhD., a Servier Group alelnöke, aki egyben az onkológiai és immunonkológiai terápiás 
területen a késői fejlesztésekkel és a gyógyszerek életciklus-menedzselésével foglalkozó osztály 
vezetője is. 

 

Az akut myeloid leukémia a rosszindulatú daganatok gyorsan progrediáló típusa és a prognózisa sok 
esetben rossz” – mondta dr. Stephane De Botton PhD., a Gustave Roussy Intézet (Villejuif, France) 
vezető kutatója és az intézet Multidiszciplináris Hematológiai Bizottságának vezetője. "Célunk a 
kezeléssel a teljes túlélés meghosszabbítása. A TIBSOVO plusz azacitidin kezelést követően látott 
lenyűgöző klinikai előny hihetetlenül ígéretes az akut myeloid leukémiában szenvedő és IDH1-
mutációval rendelkező, korábban kezeletlen betegek számára." 

 

A gyakori – bármilyen súlyossági fokozatú – mellékhatások, amelyek a TIBSOVO plusz azacitidin-
kezelésben részesülő betegek több mint 20%-ánál jelentkeztek (összehasonlítva a placebo plusz 
azacitidin-kezeléssel), az alábbiak voltak: hányinger (42,3%, a placebo karon 38,4%), hányás (40,8% 
és 26,0%), hasmenés (35,2% és 35,6%), láz (33,8% és 39,7%), vérszegénység (31,0% és 28,8%), 
lázas neutropenia (28,2% és 34,2%), thrombocytopenia (28,2% és 20,5%), neutropenia (28,2% és 
16,4%), székrekedés (26,8% és 52,1%), tüdőgyulladás (23,9% és 31,5%).  

 

Az AGILE vizsgálat betegbevonását (a tervezettnél korábban) leállították a TIBSOVO meggyőző 
hatékonysági adatainak köszönhetően. 

 

A Servier megbeszéléseket folytat az egészségügyi hatóságokkal azokról a gyógyszerengedélyezési 
beadványokról, amelyek lehetővé teszik a TIBSOVO jelenleg jóváhagyott javallati körének 
kiterjesztését. 

 

A TIBSOVO*-t jelenleg monoterápiaként hagyták jóvá az Egyesült Államokban az IDH1-mutáció 
fennállásakor a relabáló vagy kezelésre nem reagáló (refrakter) akut myeloid leukémiában (AML) 
szenvedő felnőttek kezelésére, valamint IDH1-mutáció fennállásakor az újonnan diagnosztizált AML 
esetén a 75 évesnél idősebb felnőttek kezelésére, továbbá azok számára, akiknek olyan 
társbetegségeik vannak, amelyek kizárják az intenzív indukciós kemoterápia alkalmazását. Nemrég a 
TIBSOVO az első és egyetlen célzott terápiaként megkapta a forgalomba hozatali engedélyt a korábban 
már kezelt, IDH1-mutációval fennálló epeúti rosszindulatú daganat (cholangiocarcinoma) kezelésére. 

 

Mit kell tudni az AML-ben végzett, III. fázisú AGILE vizsgálatról (NCT03173248) 

Az AGILE vizsgálat egy globális, III. fázisú, több központban végzett, kettős vak, randomizált, 
placebokontrollos klinikai vizsgálat, amelynek célja a TIBSOVO plusz azacitidin kombináció 
hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a placebo plusz azacitidin kombinációval 
összehasonlításban, korábban még nem kezelt, IDH1-mutációval élő, akut myeloid leukémiában (AML), 
szenvedő felnőtteknél, akik nem alkalmasak az intenzív kemoterápiára (≥75 évesek, vagy akiknek olyan 

                                                      
* A Servier kizárólagos licencszerződést kötött a CStone-nal a TIBSOVO (ivoszidenib tabletta) 
fejlesztésére és kereskedelmi forgalomba hozatalára Kínában, Tajvanon, Hongkongban, Makaóban 
és Szingapúrban. 
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társbetegségeik vannak, amelyek kizárják az intenzív indukciós kemoterápia alkalmazását). A vizsgálat 
elsődleges végpontja az eseménymentes túlélés (event-free survival, EFS), amelynek definíciója a 
randomizálástól eltelt idő hossza a kezelés sikertelenségéig, a remisszióból való visszaesésig 
(relapszusig) vagy a beteg bármilyen okból bekövetkező haláláig, attól függően, hogy melyik következik 
be előbb. A kezelés sikertelenségének definíciója, ha a kezelés 24. hetéig nem alakul ki a komplett 
remisszió (complete remission, CR) a betegnél. 

 

A további kulcsfontosságú másodlagos végpontok közé tartozott a komplett remisszió aránya (CR-
arány), ami definíciója szerint a CR-t elérő résztvevők aránya; a teljes túlélés (overall survival, OS), ami 
definíciója szerint a randomizációtól a bármilyen okból bekövetkezett halálig eltelt idő; a CR és komplett 
remisszió részleges hematológiai gyógyulási (CRh) aránnyal, amely definíciója szerint a CR-t vagy CRh-
t elérő résztvevők aránya; továbbá az objektív válaszarány (objective response rate, ORR), amelybe 
definíciója szerint beletartozott a CR, a CR inkomplett hematológiai gyógyulással (CRi) (beleértve CR-t 
a vérlemezkeszám nem teljes helyreállásával [CRp]), a parciális remisszió (PR) és a morfológiailag 
leukémiamentes állapot (morphologic leukemia-free state, MLFS). . 

 

Mit kell tudni az akut myeloid leukémáról? 

Az akut myeloid leukémia (AML) a vért és a csontvelőt megtámadó daganatos betegség, amelyet a 
betegség gyors progressziója jellemez. Ez a felnőtteket érintő leggyakoribb akut leukémiatípus, 
amelyből az Egyesült Államokban évente körülbelül 20 000, Európában 43 000 eset fordul elő3,4. Az 
AML-ben szenvedő betegek többségének állapota végül kiújul (ún relapszus alakul ki). Az ilyen relabáló 
vagy a kezelésre nem reagáló (refrakter) AML prognózisa rossz5. Az ötéves túlélési arány körülbelül 
27%3. Az AML-betegek 6-10 százalékánál a mutálódottIDH1 enzim blokkolja a vérben az ép őssejtek 
fejlődését (differenciálódását), ami hozzájárul az akut leukémia kialakulásához6. 

 

 

A Servier Pharmaceuticals  

A Servier Pharmaceuticals (U.S.) gyógyszeripari vállalat, amely mélyen elkötelezett az innováció és a 
betegek, családjaik és gondozóik életének javítása terén. A magántulajdonban lévő Servier egyedülálló 
szabadsággal szenteli idejét és energiáját azon betegek előtérbe helyezésére, akiknek leginkább 
szükségük van arra a kezelésre és gondoskodásra, amelyet a vállalat biztosítani tud. A vállalat 
jövőképét a ma még kielégítetlen gyógyítási területekbe fektetetett innováció határozza meg. 

 

Az onkológia területén egyre rangosabb szerepet betöltő vállalatként a Servier elkötelezett amellett, 
hogy olyan megoldásokat találjon, amelyek megfelelnek a mai kor kihívásainak. A vállalat innovatív 
gyógyszereinek onkológiai portfólióját úgy alakították ki, hogy egyre több beteg számára biztosítson 
egyre több életmentő kezelést, a betegségek teljes spektrumában és a különféle daganattípusokban. 

 

A Servier úgy véli, hogy a közös alkotó fellépés alapvető fontosságú az innováció ösztönzésében, ezért 
aktívan tevékenykedik a szövetségek kiépítése, a felvásárlások, a licencügyletek és a partneri 
kapcsolatok építése terén, amelyek megoldásokat hoznak és felgyorsítják a terápiákhoz való 
hozzáférést. Kereskedelmi szakértelmét, globális hatókörét, tudományos szakértelmét és a klinikai 
kiválóság iránti elkötelezettségét felhasználva a Servier elkötelezett amellett, hogy a jövő ígérete ne 
pusztán ígéret maradjon az általa kiszolgált betegek számára 

 

További információ: www.servier.us 

Kövessen minket a szociális médiában is: LinkedIn, Twitter 

 
A Servier Csoportról 
A Servier egy alapítvány által irányított globális gyógyszeripari csoport. A 150 országban erős 
nemzetközi jelenléttel és 2020-ban 4,7 milliárd eurós összbevétellel a Servier 22 500 embert foglalkoztat 
világszerte. A Servier független csoport, amely márkanévből származó bevételének több mint 20%-át 
fordítja évente kutatás-fejlesztésre. A betegek javát szolgáló terápiás innováció felgyorsítása érdekében 
a Csoport elkötelezett a nyitott és együttműködő innováció mellett az akadémiai partnerekkel, 

http://www.servier.us/
https://www.linkedin.com/company/servier-pharmaceuticals
https://twitter.com/ServierPharma
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gyógyszervállalti csoportokkal és biotechnológiai vállalatokkal. A betegek szempontjai szintén 
meghatározó szerepet kapnak tevékenységeik során. 
 
A kardiológia területén vezető szerepet játszó Servier Csoport célja, hogy az onkológia terén is elismert 
és innovatív szereplővé váljon. A Csoport növekedése a szív- és érrendszeri és anyagcsere-
betegségek, az onkológia, az aneuropszichiátriai betegségek és az immunológiai-gyulladásos 
betegségek területén mutatott tartós elkötelezettségen alapul. Előtérbe helyezve a célt, hogy mindenki 
számára elérhetővé tegye az egészségügyi ellátást, a Servier Csoport minőségi generikus gyógyszerek 
széles skáláját kínálja, amelyek a legtöbb kóroki területet lefedik. 
 

További információ: www.servier.com  
Kövessen minket a szociális médiában is: LinkedIn, Facebook, Twitter 
 
Sajtó kapcsolat:  

Servier Csoport (Franciaországon belülről és a világ bármely pontjáról) 

Sonia Marques 

presse@servier.com 

+33 (0)1 55 72 40 21 / + 33 (0)7 84 28 76 13 

 

Servier Pharmaceuticals (U.S.) 

Megan Talon 

megan.talon@servier.com 

+1 857-895-4334 

 

Tájékoztatás 

Ez a sajtóközlemény általános információkat tartalmaz a Servier Csoportról és a Csoport egyes tagjairól 
(a továbbiakban: "Servier és leányvállalatai"), és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Az információ 
megbízhatónak tekinthető; a Servier és leányvállalatai azonban nem vállalnak felelősséget az itt leírt 
vagy más módon közölt információk teljességével kapcsolatban, és nem vállalnak felelősséget vagy 
megbízhatóságot, ha az információt jogsértés útján, hanyagságból vagy egyéb módon pontatlanul vagy 
bármilyen szempontból hiányosan mutatják be. 

 

 

A Servier és leányvállalatai nem tekinthetők tanácsadónak ezen információk címzettjei (a sajtó) 
számára, az információ felhasználásáról hozott döntés felelőssége kizárólag az információ címzettjét 
illeti. Ezért minden tervezett felhasználás előtt ezen információ címzettjének kell határoznia – a Servier-
re és leányvállalataira való hivatkozás nélkül – a felhasználás gazdasági kockázatairól és előnyeiről, 
valamint jogi, adózási és számviteli vonatkozásairól és következményeiről, illetve arról, hogy képes 
vállalni ezeket a kockázatokat. 

 

A fenti közlemény előre tekintő kijelentéseket is tartalmaz, amelyeknél különböző szintű bizonytalansági 
és kockázati tényezőkkel kell számolni. A vizsgálati fázisban lévő új gyógyszerek és javallatok 
értékelése további tudományos és orvosi felülvizsgálat és hatósági jóváhagyás függvénye. A vizsgálati 
fázisban lévő új gyógyszereket és javallatokat az FDA még nem hagyta jóvá. 

 

A jelen dokumentumra alapozott bármilyen bizalom/döntés kockázata teljes mértékben a döntéshozót 
terheli. A jelen dokumentumban szereplő információk nem minősülnek sem eladási ajánlatnak, sem 
tranzakció megkötésére irányuló ajánlatkérésnek. 

 

A dokumentum tartalma csak összefoglaló, nem teljes, és nem tartalmaz minden lényeges információt 
a Servierről és leányvállalatairól, beleértve az esetleges érdekütközéseket. 

A Servier és leányvállalatai – a vonatkozó törvények és rendelkezések által megengedett maximális 
mértékig – elhárítanak minden nyilatkozatot, garanciát, feltételt és kötelezettségvállalást, legyenek azok 

http://www.servier.com/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3115084-1&h=3339127372&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fservier%2F&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3115084-1&h=1689983201&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FServier%2F&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3115084-1&h=2083424011&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fservier%3Flang%3Dfr&a=Twitter
mailto:presse@servier.com
mailto:kelly.schlemm@servier.com
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kimondott/leírt, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb jellegűek, és nem vállal semmilyen kötelezettséget 
senkivel szemben, ezzel a dokumentum kapcsolatban. A fentiek általánosságának sérelme nélkül a 
Servier és leányvállalatai nem garantálják és nem állítják, hogy a jelen dokumentumban szereplő 
információk vagy vélemények pontosak vagy teljesek. 

 

A Servier és leányvállalatai – a vonatkozó törvények és rendelkezések által megengedett maximális 
mértékig – nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, legyenek azok 
közvetlenek vagy közvetettek, függetlenül attól, hogy azok szerződésből, jogsértésből (beleértve a 
gondatlanságot is), objektív felelősséggel vagy egyéb módon merülnek fel a jelen dokumentumból 
eredően vagy azzal kapcsolatosan közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy 
különleges kárként, ideértve (korlátozás nélkül) az ennek alapján tett bármely intézkedést.  

 

A jelen dokumentumban leírt becslések, stratégiák és nézetek múltbeli vagy jelenlegi adatokon és 
információkon alapulnak, és előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

 

 

Mit kell tudni TIBSOVO®-ról (ivoszidenibet tartalmazó tablettáról)? 

A TIBSOVO az izocitrát-dehidrogenáz-1 (IDH1) enzim gátlója (inhibitora), amely az FDA által 
jóváhagyott teszttel kimutatottan erre érzékeny IDH-1-mutácóval élő felnőtteknél javallott az alábbi 
betegségek kezelésére: 

Akut myeloid leukémia (AML) 

• Újonnan diagnosztizált AML azoknál, akik ≥ 75 évesek vagy olyan társbetegségeik vannak, 
amelyek kizárják az intenzív indukciós kemoterápia alkalmazását. 

• Relabáló vagy kezelésre nem reagáló (refrakter) AML. 

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus cholangiocarcinoma 

• Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus cholangiocarcinoma olyan betegeknél, akik 
korábban már részesültek más kezelésben.  

FONTOS BIZTONSÁGOSSÁGI INFORMÁCIÓK  

FIGYELMEZTETÉS: DIFFERENCIÁLÓDÁSI SZINDRÓMA AML-BEN 

A TIBSOVO-val kezelt betegek differenciálódási szindróma tüneteit tapasztalták, Ez a 
szindróma kezelés nélkül halálos lehet. A tünetek közé tartozhat láz, a nehézlégzés, a hypoxia, 
a pulmonalis infiltrátumok kialakulása, pleuralis vagy pericardialis folyadékgyülem, gyors 
testtömeg-gyarapodás vagy perifériás ödéma, hipotenzió és máj-, vese- vagy több szervet 
érintő funkciókárosodás. Differenciálódási szindróma gyanúja esetén kortikoszteroid-kezelést 
és hemodinamikai monitorozást kell kezdeni a tünetek megszűnéséig. 

Figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések  

Differenciálódási szindróma AML-ben:  

A klinikai vizsgálatban a TIBSOVO-val kezeltek közül újonnan diagnosztizált AML-ben szenvedő 
betegek 25%-a (7/28), a relabáló vagy refrakter AML-ben szenvedő betegek 19%-a (34/179) tapasztalt 
differenciálódási szindrómát. A differenciálódási szindróma a myeloid sejtek gyors proliferációjával és 
differenciálódásával jár, és kezelés nélkül életveszélyes vagy halálos lehet. A differenciálódási 
szindróma tünetei a TIBSOVO-val kezelt betegeknél a következők voltak: nem fertőzéses eredetű 
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leukocytosis, perifériás ödéma, láz, nehézlégzés, pleurális folyadékgyülem, alacsony vérnyomás, 
hipoxia, tüdőödéma, tüdőgyulladás, pericardialis folyadékgyülem, bőrkiütés, folyadéktúlterhelés, 
tumorlízis-szindróma és megnövekedett kreatininszint. Az újonnan diagnosztizált AML-ben szenvedő, 
differenciációs szindrómát tapasztaló 7 beteg közül 6 (86%) gyógyult meg. A relabáló vagy refrakter 
AML-ben szenvedő, differenciálódási szindrómával küzdő 34 beteg közül 27 (79%) gyógyult meg a 
kezelés hatására vagy a TIBSOVO adásának megszakítása után. A differenciálódási szindróma már 1 
nappal és legfeljebb 3 hónappal a TIBSOVO kezelés megkezdése után jelentkezett, és egyidejűleg 
jelentkező leukocytosissal vagy a nélkül egyaránt megfigyelték. 

Differenciálódási szindróma gyanúja esetén 12 óránként 10 mg dexametazon iv. adását (vagy ezzel 
egyenértékű dózis más orális vagy iv. kortikoszteroidból) és hemodinamikai monitorozást kell kezdeni, 
egészen a beteg állapotának javulásáig. Ha egyidejűleg nem fertőzéses eredetű leukocytosis is fennáll, 
hidroxi-karbamid-kezelés vagy leukoferézis indítása szükséges, amelyik klinikailag indokolt. A tünetek 
megszűnése után a kortikoszteroidok és a hidroxi-karbamid adagját csökkenteni kell, és 
kortikoszteroidokat kell adni legalább 3 napig. A differenciálódási szindróma tünetei kiújulhatnak a 
kortikoszteroid- és/vagy hidroxi-karbamid-kezelés idő előtti leállítása esetén. Ha a súlyos jelek és/vagy 
tünetek a kortikoszteroid-kezelés megkezdése után 48 óránál tovább fennállnak, a TIBSOVO-kezelést 
le kell állítani, ameddig a jelek és tünetek már nem tekinthetők súlyosnak. 

QT-szakasz-megnyúlás: A TIBSOVO-val kezelt betegeknél QT- (QTc-) megnyúlás és kamrai 
ritmuszavarok alakulhatnak ki. Növelheti a QTc-szakasz megnyúlásának kockázatát a TIBSOVO 
egyidejű alkalmazása olyan gyógyszerekkel, amelyekről ismert, hogy megnyújtják a QTc-intervallumot 
(például antiaritmiás szerek, fluorokinolonok, triazol típusú gombaellenes szerek, 5-HT3-receptor-
antagonisták), továbbá CYP3A4-gátlókkal. Fontos az EKG és az elektrolitszintek monitorozása. 
Veleszületett hosszú QTc-szindrómában, pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél, 
elektrolitzavar fennállásakor, továbbá a QTc-intervallumot megnyújtó gyógyszereket szedő betegek 
esetében gyakoribb ellenőrzésre lehet szükség. 

Függessze fel a TIBSOVO adását, ha a QTc-szakasz hosszabb 480 ms-nál, de rövidebb 500 ms-nál. 
Függessze fel a TIBSOVO adását és később csökkentse a dózisát, ha a QTc-szakasz 500 ms fölé 
emelkedik. Végleg abba kell hagyni a TIBSOVO-kezelést olyan betegeknél, akiknél a QTc-intervallum 
megnyúlása életveszélyes szívritmuszavar jeleivel vagy tüneteivel jár. 

Guillain–Barré-szindróma: A TIBSOVO-val kezelt betegeknél Guillain–Barré-szindróma alakulhat ki. 
A TIBSOVO-kezelésben részesülő betegeket monitorozni kell a motoros és/vagy szenzoros neuropátia 
új jeleinek vagy tüneteinek észlelése céljából, amilyen például az egy- vagy kétoldali izomgyengeség, a 
szenzoros zavar, a paresztézia vagy a légzési nehézség. A Guillain–Barré-szindrómával diagnosztizált 
betegeknél végleg abba kell hagyni a TIBSOVO-kezelést. 

NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK, MELLÉKHATÁSOK 

• Az AML-ben szenvedő betegeknél a leggyakoribb (≥20%) mellékhatások – beleértve a 
laboratóriumi eltéréseket is – a következők voltak: hemoglobinszint-csökkenés (60%), 
fáradtságérzés (43%), ízületi fájdalom (39%), kalciumszint-csökkenés (39%), nátriumszint-
csökkenés (39%), leukocitózis (38%) ), hasmenés (37%), csökkent magnéziumszint (36%), 
ödéma (34%), hányinger (33%), nehézlégzés (32%), emelkedett húgysavszint (32%), 
káliumszint-csökkenés (32%), emelkedett alkalikusfoszfatáz-szint (30%), nyálkahártya-
gyulladás (28%), emelkedett glutamát-oxálacetát transzamináz-szint (GOT) (27%), 
foszfatázszint-csökkenés (25%), megnyúlt QT-szakasz az EKG-n (24%), bőrkiütés (24%), 
kreatininszint-emelkedés (24%), köhögés (23%), csökkent étvágy (22%), izomfájdalom (21%), 
székrekedés (20%) és láz (20%). 

• Újonnan diagnosztizált AML-ben szenvedő betegeknél a leggyakrabban (≥5%) jelentett, 
grade ≥3 súlyosságú mellékhatás a fáradtságérzés (14%), a differenciálódási szindróma (11%), 
a megnyúlt QT-szakasz az EKG-n (11%), a hasmenés (7%), a hányinger (7%) és a leukocitózis 
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(7%) volt. A súlyos mellékhatások (≥5%) a differenciálódási szindróma (18%), a megnyúlt QT-
szakasz az EKG-n (7%) és a fáradtságérzés (7%) voltak. Egy betegnél fordult elő posterior 
reverzibilis encephalopathia szindróma (PRES). 

• Relapszáló vagy refrakter AML-ben szenvedő betegeknél a leggyakrabban (≥5%) jelentett, 
grade ≥3 súlyosságú mellékhatás a differenciálódási szindróma (13%), a megnyúlt QT-szakasz 
az EKG-n (10%), a nehézlégzés (9%), a leukocytosis (8%) és a tumorlízis-szindróma (6%) volt. 
A súlyos mellékhatások (≥5%) a differenciálódási szindróma (10%), a leukocytosis (10%) és a 
megnyúlt QT-szakasz az EKG-n (7%) voltak. Progresszív multifokális leukoencephalopathia 
(PML) egy betegnél fordult elő. 

• Cholangiocarcinomás betegeknél a leggyakrabban (≥15%) jelentett mellékhatás a 
fáradtságérzés (43%), a hányinger (41%), a hasi fájdalom (35%), a hasmenés (35%), a köhögés 
(27%), a csökkent étvágy (24%), az ascites (23%), a hányás (23%), a vérszegénység (18%), 
és a bőrkiütés (15%) volt. A leggyakoribb laboratóriumi eltérés (≥10%) a csökkent 
hemoglobinszint (40%), az emelkedett GOT-szint (glutamát-oxálacetát transzamináz) (34%), és 
az emelkedett bilirubinszint (30%) volt. 

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK  

Erős és közepes CYP3A4-gátlók: Csökkentse a TIBSOVO dózisát erős CYP3A4-gátlók adása mellett. 
A beteget monitorozni kell a QT-megnyúlás fokozott kockázata miatt.  

Erős CYP3A4-induktorok: Kerüljük ezek egyidejű alkalmazását a TIBSOVO-val. 

A CYP3A4 érzékeny szubsztrátjai: Kerüljük ezek egyidejű alkalmazását a TIBSOVO-val. 

QTc-szakaszt megnyújtó gyógyszerek: Kerüljük ezek egyidejű alkalmazását a TIBSOVO-val. Ha az 
egyidejű alkalmazás elkerülhetetlen, a beteget monitorozni kell a QT-megnyúlás fokozott kockázata 
miatt. 

SZOPTATÁS 

Mivel sok gyógyszer kiválasztódik az anyatejbe, és a szoptatott gyermekeknél előfordulhatnak 
mellékhatások, javasoljuk a nőknek, hogy ne szoptassanak a TIBSOVO-kezelés ideje alatt és legalább 
1 hónapig az utolsó adag bevétele után. 

Lásd a teljes alkalmazási információt, amely KIEMELT FIGYELMEZTETÉST is tartalmaz az AML-
ben szenvedő betegek számára. 
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