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алпелисиб

Това лекарство подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързо идентифициране на нова информация за 

безопасност. Можете да помогнете, като съобщите за всички странични ефекти, които може да получите. Вижте края на раздел 4 за 

това как да докладвате нежелани реакции.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните 
признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Piqray и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Piqray
3. Как да приемате Piqray
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Piqray
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Piqray и за какво се използва

Какво е Piqray
Piqray съдържа активното вещество алпелизиб, което принадлежи към група лекарства, наречени 
инхибитори на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K).

За какво се използва Piqray

Piqray се използва за лечение на жени в постменопауза и мъже с вид рак на гърдата, наречен напреднал 
хормонален рецептор (HR)-положителен, човешки епидермален растежен фактор 2 (HER2)-отрицателен рак на 
гърдата. Piqray се използва в комбинация с фулвестрант, хормонална противоракова терапия, при пациенти, 
чийто рак не се е повлиял от други хормонални лечения и които имат определени промени (мутации) в ген, 
наречен PIK3CA.

Вашият лекар ще вземе проба от Вашата кръв и/или туморна тъкан, която ще бъде тествана за тези PIK3CA 
мутации. Ако резултатът е положителен, ракът ви вероятно ще се повлияе от лечението с Piqray.

Как работи Piqray
Piqray действа като блокира ефектите на ензимите, наречени фосфатидилинозитол-3-кинази (PI3K). Тези ензими помагат на 

раковите клетки да растат и да се размножават. Като блокира тяхното действие, Piqray може да намали растежа и 

разпространението на рака и да помогне за унищожаването на раковите клетки.

Ако имате някакви въпроси относно това как действа Piqray или защо това лекарство Ви е предписано, попитайте Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра.
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2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Piqray

Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар, тъй като те може да се различават от общата информация в тази 

листовка. Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Не приемайте Piqray:
- ако сте алергични към алпелизиб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в 

точка 6). Ако смятате, че може да сте алергични, попитайте Вашия лекар за съвет.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Piqray.

Ако някое от следните се отнася за Вас, преди да приемете Piqray, уведомете Вашия лекар или фармацевт:

- ако имате или някога сте имали високи нива на захар в кръвта или диабет (или признаци на повишени нива на 
захар, като прекомерна жажда и сухота в устата, необходимост да уринирате по-често от
обикновено, произвежда по-голямо количество урина от обикновено, умора, гадене, повишен апетит със 
загуба на тегло).
ако някога сте имали синдром на Стивънс-Джонсън (SJS), еритема мултиформе (EM), лекарствена реакция с 
еозинофилия и системни симптоми (DRESS) или токсична епидермална некролиза (TEN; възможни симптоми 
включват зачервена кожа, мехури по устните, очите или устата , лющене на кожата, със или без температура, 
обрив).
ако имате тежко костно заболяване, което засяга челюстта (остеонекроза на челюстта, ONJ).

-

-

Ако някое от следните се отнася за Вас по време на лечението с Piqray, незабавно уведомете Вашия лекар или 
фармацевт:
- Обрив, сърбеж, копривна треска, задух, затруднено дишане, хрипове, кашлица, световъртеж, замаяност, 

промени в нивата на съзнанието, ниско кръвно налягане, зачервяване на кожата, подуване на лицето 
или гърлото, синьо оцветяване на устните, език или кожа (възможни признаци на тежки алергични 
реакции).
Нови или променящи се проблеми с дишането като затруднено или болезнено дишане, кашлица, 
учестено дишане, синьо оцветяване на устните, езика или кожата, хълцане (възможни признаци на 
неинфекциозен пневмонит или пневмония).
Повишена жажда и сухота в устата, отделяне на урина по-често от обикновено, умора, повишен апетит 
със загуба на тегло, объркване, гадене, повръщане, плодов мирис при дъх, затруднено дишане и суха 
или зачервена кожа, което може да е признак на повишени нива на кръвната захар ( хипергликемия) и 
нейните усложнения.
Обрив, зачервяване на кожата, образуване на мехури по устните, очите или устата, лющене на кожата, понякога с 

повишена температура (възможни признаци на едно от следните кожни състояния: синдром на Стивънс-Джонсън (SJS), 

еритема мултиформе (EM), лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS) или токсична 

епидермална некролиза (TEN)).

Нови или влошаващи се симптоми, засягащи устата Ви (като хлабави зъби, болка или подуване, 
незарастващи рани в устата или секрет).
Piqray може да причини тежка диария.

-

-

-

-

-
Може да се наложи Вашият лекар да лекува тези симптоми, временно да прекъсне лечението Ви, да намали 
дозата Ви или да спре за постоянно лечението Ви с Piqray.

Кръвни изследвания преди и по време на лечението с Piqray
Вашият лекар ще извършва кръвни изследвания преди и редовно по време на лечението с Piqray, за да следи кръвната Ви 

захар. Въз основа на резултатите Вашият лекар ще предприеме всички необходими действия, като например предписване 

на лекарство за понижаване на нивата на кръвната захар. Ако е необходимо, Вашият лекар може да реши временно да 

прекъсне лечението с Piqray или да намали Вашата доза Piqray, за да позволи на кръвната Ви захар да се понижи. Вашият 

лекар може също да реши да спре лечението с Piqray за постоянно.

Уверете се, че редовно проверявате кръвната си захар преди да започнете лечението, по време на 
лечението и след като спрете лечението с Piqray.
- Вашият лекар ще Ви каже точно кога и къде да направите кръвните изследвания. Лечението с Piqray може да 

започне само ако тестовете покажат, че имате правилните нива на захар в кръвта. Това е
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защото Piqray може да повиши кръвната захар (хипергликемия), което може да бъде сериозно и да се нуждае 
от лечение. Само редовните кръвни изследвания на гладно могат да кажат на лекаря, ако развивате 
хипергликемия.
Вашият лекар ще Ви каже точно кога и къде да изследвате кръвната си захар. Това ще се налага по-често 
през първите 4 седмици от лечението и особено през първите 2 седмици от лечението с Piqray. След това 
ще са необходими кръвни изследвания поне веднъж месечно, в зависимост от нивата на кръвната Ви 
захар.

-

Деца и юноши
Piqray не трябва да се използва при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Piqray
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете 

други лекарства. Това включва по-специално:

- елтромбопаг, лекарство, използвано за лечение на нисък брой тромбоцити

- лекарства, използвани за лечение на рак на гърдата, като лапатиниб, еверолимус или рибоциклиб

- пантопразол, лекарство, използвано за лечение на киселини и намаляване на количеството киселина, произвеждана в стомаха 

Ви

мидазолам, лекарство, използвано за седация или нарушения на съня рифампицин, лекарство за 

лечение на туберкулоза и някои други сериозни инфекции енкорафениб, лекарство, използвано 

за лечение на определен вид рак на кожата, варфарин, използвано лекарство за намаляване на 

способността за съсирване на кръвта

-
-
-
-

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни дали Вашето лекарство е едно от изброените по-горе 

лекарства.

Бременност, кърмене и плодовитост
Piqray не трябва да се използва от жени, които са или може да са бременни или кърмещи. Piqray може да навреди на 
неродено бебе. Ако смятате, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, попитайте Вашия лекар или 
фармацевт за съвет, преди да приемете това лекарство. Жените не трябва да кърмят по време на лечението и поне 1 
седмица след последната доза Piqray. Вашият лекар ще обсъди с Вас потенциалните рискове от приема на Piqray по 
време на бременност или кърмене.

Ако сте жена, която може да забременее, Вашият лекар ще изключи съществуваща бременност, 
преди да Ви започне лечение с Piqray. Това може да включва тест за бременност.

Жените, които биха могли да забременеят, трябва да използват ефективен метод за контрол на раждаемостта по време на 

лечението и поне 1 седмица след спиране на Piqray. Попитайте Вашия лекар за подходящи методи. Ако мислите, че може да сте 

бременна след започване на лечение с Piqray, незабавно уведомете Вашия лекар.

По време на лечението и най-малко 1 седмица след спиране на лечението, пациентите от мъжки пол трябва да 
използват презерватив при полов акт с партньорки, които биха могли да забременеят. Ако партньорката на пациент 
мъж подозира, че е забременяла през това време, тя трябва незабавно да информира лекар.

Шофиране и работа с машини
Лечението с Piqray може да доведе до умора. Поради това трябва да бъдете внимателни, когато шофирате или 
работите с машини по време на лечението с Piqray.

Piqray съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на филмирана таблетка, тоест по 
същество „без натрий“.
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3. Как да приемате Piqray

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Колко Piqray да взема
Обичайната начална доза на Piqray е 300 mg веднъж дневно. Вашият лекар ще прецени правилната доза за 
Вас.

В зависимост от предписаната доза, броят на таблетките за прием е както следва:
- Доза от 300 mg: две таблетки от 150 mg
- Доза от 250 mg: една таблетка от 200 mg и една таблетка от 50 mg
- Доза от 200 mg: една таблетка от 200 mg

Ако повръщате, след като сте приели таблетката(ите) Piqray, не приемайте повече таблетки до следващата планирана 
доза.

Вашият лекар ще определи дозата фулвестрант, която трябва да получите и кога трябва да я получите.

В зависимост от това как тялото Ви реагира на лечението с Piqray, Вашият лекар може да поиска да коригира Вашата доза Piqray. 

Много е важно да следвате инструкциите на Вашия лекар. Ако имате определени нежелани реакции, Вашият лекар може да Ви 

помоли да преминете на по-ниска доза, да прекъснете лечението за известно време или да спрете лечението.

Кога да приемате Piqray

Таблетките Piqray се доставят в опаковки, съдържащи блистерни карти. Всяка блистерна карта показва таблетката(ите), които трябва да се 

приемат всеки ден от седмицата. Следвайте инструкциите на блистерната карта.

Приемайте Piqray веднъж дневно, веднага след хранене. Приемането на Piqray по едно и също време всеки ден ще Ви 

помогне да запомните кога да приемате Вашето лекарство.

Как да приемате Piqray

Таблетките Piqray трябва да се поглъщат цели, не трябва да се дъвчат, смачкват или разделят преди поглъщане. Не 
трябва да поглъщате таблетка, която е счупена, напукана или повредена по друг начин, тъй като може да не приемате 
пълната доза.

Колко време да приемате Piqray

Приемайте Piqray толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

Това е дългосрочно лечение, което може да продължи месеци или години. Вашият лекар редовно ще следи 
състоянието Ви, за да провери дали лечението има желания ефект.

Ако имате въпроси относно това колко дълго да приемате Piqray, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Piqray

Хората, които са приемали твърде много таблетки Piqray, са имали ефекти, които са известни странични ефекти на 
Piqray, включително високи нива на кръвната захар, гадене, умора и обрив. Ако случайно приемете твърде много 
таблетки или ако някой друг случайно приеме Вашето лекарство, незабавно се свържете с лекар или болница за съвет. 
Може да е необходимо медицинско лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Piqray

Ако забравите да приемете доза Piqray, все пак може да я приемете веднага след хранене, до 9 часа след 
времето, в което е трябвало да я приемете. Ако си спомняте само повече от 9 часа след като е трябвало да го 
приемете, пропуснете дозата за този ден. На следващия ден вземете дозата в обичайното си време. Не 
вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
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Ако спрете приема на Piqray
Спирането на лечението с Piqray може да доведе до влошаване на състоянието Ви. Не спирайте приема на Piqray, 
освен ако Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на Piqray, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни

Ако получите някакви сериозни нежелани реакции,спрете приема на това лекарство и незабавно уведомете Вашия лекар.

Много често:може да засегне повече от 1 на 10 души
- Чувство на много жажда, уриниране по-често от обикновено или отделяне на по-голямо количество урина от 

обикновено, повишен апетит със загуба на тегло (възможни симптоми на високи нива на кръвната захар, 
наричани също хипергликемия)
Треска, кашлица, хрема, увеличени лимфни възли, болезнени стави, обрив, нощно изпотяване, загуба на тегло 
(възможни симптоми на ниско ниво на лимфоцити, вид бели кръвни клетки)

-

Често срещани:може да засегне до 1 на всеки 10 души
- Обрив, сърбеж, копривна треска, задух, затруднено дишане, хрипове, кашлица, световъртеж, световъртеж, 

промени в нивата на съзнанието, ниско кръвно налягане, зачервяване на кожата, подуване на лицето и/
или гърлото, синьо оцветяване на устни, език или кожа (възможни признаци на тежки алергични 
реакции)
Проблеми с дишането, включително затруднено или болезнено дишане, кашлица, учестено дишане, синьо 
оцветяване на устните, езика или кожата, хълцане (възможни симптоми на пневмонит) Уриниране по-рядко 
от обикновено или отделяне на по-малки количества урина от обикновено, подуване на краката, глезените и 
около очите, умора, объркване, гадене, гърчове, болка в гърдите (възможни симптоми на остра бъбречна 
недостатъчност)
Болка, подуване или изтръпване на челюстта, усещане за тежест в челюстта или разхлабване на зъб 
(възможни симптоми на остеонекроза на челюстта)
Обрив, зачервяване на кожата, образуване на мехури по устните, очите или устата, лющене на кожата (възможни 

симптоми на еритема мултиформе)

-

-

-

-

нечести:може да засегне до 1 на всеки 100 души
- Затруднено дишане, главоболие, гадене, повръщане (възможни симптоми на състояние, наречено 

кетоацидоза, което включва високо ниво на киселини в кръвта)
Силна болка в горната част на стомаха (възможни симптоми на панкреатит)

Обрив, зачервена кожа, образуване на мехури по устните, очите или устата, лющене на кожата, треска (възможни симптоми на 

синдрома на Стивънс-Джонсън)

-
-

Не се знае:честотата не може да бъде оценена от наличните данни
- Объркване, сухота в устата, суха или зачервена кожа, гадене, повръщане, умора, нужда от често уриниране, 

жажда (възможни симптоми на хипергликемичен хиперосмоларен некетотичен синдром (HHNKS))

Обрив, треска (възможни симптоми на лекарствен обрив с еозинофилия и системни симптоми 
(DRESS))

-

Други възможни странични ефекти

Други нежелани реакции включват следните, изброени по-долу. Ако тези нежелани реакции станат тежки, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра.

Много често:
- Болезнено и често уриниране (възможни симптоми на инфекция на пикочните пътища)
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- Умора, бледа кожа (възможни симптоми на анемия, състояние, включващо ниско ниво на червените кръвни 
клетки)
Спонтанно кървене или синини (признаци на ниско ниво на тромбоцити, наричани още тромбоцити, в 
кръвта)
Загуба на апетит
главоболие

Странен вкус в устата (дисгеузия) 
Диария
гадене
Повръщане

Рани в устата или язви с възпаление на венците (стоматит) 
Коремна болка
Разстроен стомах, лошо храносмилане (диспепсия) 

Обрив

Косопад или изтъняване на косата 

(алопеция) Сърбеж (пруритус)

Суха кожа
Умора (умора)
Болка, зачервяване и подуване на дихателните пътища или тръбата за храна или гениталната лигавица (възпаление на 

лигавицата) Подути ръце, глезени или крака (периферен оток)

Треска (пирексия)
Сухота на лигавицата

Теглото намаля
Намалено ниво на калций в кръвта, което понякога може да доведе до крампи (хипокалциемия) 
Намалено ниво на калий в кръвта, свързано с мускулна слабост, мускулни спазми и/или 
анормален сърдечен ритъм (хипокалиемия)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Често срещани:

- Дехидратация
- Проблеми със заспиването (безсъние)
- Сухо око
- Замъглено зрение
- Главоболие, виене на свят (възможни симптоми на високо кръвно налягане)
- Подуване на част или цялата ви ръка (включително пръстите) или крака (включително пръстите на краката), 

чувство за тежест, ограничени движения, дискомфорт, удебеляване на кожата и повтарящи се инфекции 
(възможни симптоми на лимфедем)
зъбобол
Кървене, чувствителни или разширени венци (признаци на възпаление на венците) 

Напукани, напукани устни (хейлит)

Болка на венците

еритема
Възпаление на кожата с обрив (дерматит)
Зачервяване и/или подуване и евентуално лющене на дланите на ръцете и стъпалата на краката, което 
може да бъде придружено от усещане за изтръпване и пареща болка (признаци на синдрома ръка-крак)

Мускулни спазми
Мускулна болка (миалгия)
Генерализиран оток (оток)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

По време на лечението с Piqray резултатите от някои кръвни изследвания може да са необичайни, както следва:

Много често:
- Високи кръвни нива на следните ензими: гама глутамил трансфераза, аланин 

аминотрансфераза, липаза
Високо ниво на кръвната захар

Високо ниво на креатинин и/или калций в кръвта
Ниско кръвно ниво на лимфоцити, тромбоцити, захар, хемоглобин и/или албумин

-
-
-
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- Увеличаване на активираното частично тромбопластиново време (измерване на способността за съсирване на кръвта)

Често срещани:

- Високо кръвно ниво на гликозилиран хемоглобин (маркер за нивото на кръвната захар през последните 8 до 12 
седмици)

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез схемата за 

жълти карти на адрес: www.mhra.gov.uk/yellowcard или да потърсите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. Като съобщавате 

нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Piqray

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистерната карта след 

“Годен до”. Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не приемайте това лекарство, ако забележите някаква повреда на опаковката или ако има някакви признаци на 

подправяне.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Piqray
- Активното вещество на Piqray е алпелизиб.
- Всяка филмирана таблетка Piqray от 50 mg съдържа 50 mg алпелизиб.
- Всяка филмирана таблетка Piqray от 150 mg съдържа 150 mg алпелизиб.
- Всяка филмирана таблетка Piqray от 200 mg съдържа 200 mg алпелизиб.
- Другите съставки са:

- Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, манитол, натриев нишестен гликолат, хипромелоза, 
магнезиев стеарат.
Материал на покритието: хипромелоза, железен оксид червен и черен (E172), титанов диоксид 
(E171), макрогол, талк.

-

Как изглежда Piqray и какво съдържа опаковката
Piqray 50 mg филмирани таблетки са светлорозови кръгли таблетки, отпечатани с “L7” от едната страна и 
“NVR” от другата страна. Приблизителен диаметър: 7,2 мм.

Piqray 150 mg филмирани таблетки са бледочервени, овални таблетки, отпечатани с “UL7” от едната страна и 
“NVR” от другата страна. Приблизителен размер: 14,2 мм (дължина); 5,7 мм (широчина).

Piqray 200 mg филмирани таблетки са светлочервени, овални таблетки, отпечатани с “YL7” от едната страна и 
“NVR” от другата страна. Приблизителен размер: 16,2 мм (дължина); 6,5 мм (широчина).
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Piqray се доставя като филмирани таблетки в блистери. Piqray се предлага в следните размери на опаковката:
- Опаковки, съдържащи 50 mg и 200 mg филмирани таблетки (за пациенти на дневна доза от 250 mg):

- Опаковки, съдържащи 14-дневна доставка: 28 филмирани таблетки (14 от 50 mg и 14 от 200 mg).
- Опаковки, съдържащи 28-дневна доставка: 56 филмирани таблетки (28 от 50 mg и 28 от 200 mg).
- Групови опаковки, съдържащи 168 филмирани таблетки (3x 56, всяка от които съдържа 28 таблетки от 50 

mg и 28 таблетки от 200 mg).
Опаковки, съдържащи 150 mg филмирани таблетки (за пациенти на дневна доза от 300 mg)
- Опаковки, съдържащи 14-дневна доставка: 28 филмирани таблетки.
- Опаковки, съдържащи 28-дневна доставка: 56 филмирани таблетки.
- Групови опаковки, съдържащи 168 (3x 56) филмирани таблетки.
Опаковки, съдържащи 200 mg филмирани таблетки (за пациенти на дневна доза от 200 mg)
- Опаковки, съдържащи 14-дневна доставка: 14 филмирани таблетки.
- Опаковки, съдържащи 28-дневна доставка: 28 филмирани таблетки.
- Групови опаковки, съдържащи 84 (3x 28) филмирани таблетки.

-

-

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за 
употреба Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited 2-ри етаж, The WestWorks 
Building White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Великобритания

Производител
Lek Pharmaceuticals dd 
Веровскова улица 57
1526 Любляна
Словения

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 2-
ри етаж, The WestWorks Building White 
City Place, 195 Wood Lane London, W12 
7FQ
Великобритания

За всяка информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 
разрешението за употреба:

Великобритания
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Тел: +44 1276 698370

Тази листовка е преработена последно на 11/2021
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