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1. Naam van het geneesmiddel

Caelyx gepegyleerd liposomaal 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Eén ml Caelyx gepegyleerd liposomaal bevat 2 mg doxorubicinehydrochloride in een gepegyleerde liposomale formulering.

Caelyx gepegyleerd liposomaal is doxorubicinehydrochloride ingekapseld in liposomen met oppervlaktegebonden 
methoxypolyethyleenglycol (MPEG). Dit proces staat bekend als pegylatie en beschermt liposomen tegen detectie door het 
mononucleaire fagocytsysteem (MPS), dat de bloedcirculatietijd verlengt.

Hulpstoffen met bekend effect

Bevat volledig gehydrogeneerde sojafosfatidylcholine (uit soja) – zie rubriek 4.3.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
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3. Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie (steriel concentraat)

De dispersie is steriel, doorschijnend en rood.

4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties

Caelyx gepegyleerd liposomaal is geïndiceerd:

- Als monotherapie voor patiënten met gemetastaseerde borstkanker bij een verhoogd hartrisico.

- Voor de behandeling van gevorderde eierstokkanker bij vrouwen bij wie een eerstelijns op platina gebaseerde chemotherapiebehandeling heeft gefaald.

- In combinatie met bortezomib voor de behandeling van progressief multipel myeloom bij patiënten die ten minste één eerdere therapie hebben 

gekregen en die al een beenmergtransplantatie hebben ondergaan of niet geschikt zijn voor een beenmergtransplantatie.

- Voor de behandeling van aids-gerelateerd Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met lage CD4-tellingen (< 200 CD4-lymfocyten/mm3) en 
uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte.

Caelyx gepegyleerd liposomaal kan worden gebruikt als eerstelijns systemische chemotherapie, of als tweedelijns chemotherapie bij AIDS-KS-
patiënten met ziekte die gevorderd is met, of bij patiënten die intolerant zijn voor, eerdere systemische combinatiechemotherapie die ten minste 
twee van de volgende middelen omvat: a vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard doxorubicine (of andere antracycline).

4.2 Dosering en wijze van toediening

Caelyx gepegyleerd liposomaal mag alleen worden toegediend onder toezicht van een gekwalificeerde oncoloog die gespecialiseerd is in de 

toediening van cytotoxische middelen.

Caelyx gepegyleerd liposomaal vertoont unieke farmacokinetische eigenschappen en mag niet door elkaar worden gebruikt met andere 

formuleringen van doxorubicinehydrochloride.

Dosering

Borstkanker/Eierstokkanker

Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt intraveneus toegediend in een dosis van 50 mg/m2eenmaal per 4 weken zolang de 
ziekte niet verergert en de patiënt de behandeling blijft verdragen.

multipel myeloom

Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt toegediend in een dosis van 30 mg/m² op dag 4 van het bortezomib-schema van 3 weken als een 1 uur 
durende infusie die onmiddellijk na de bortezomib-infusie wordt toegediend. Het bortezomib-regime bestaat uit 1,3 mg/m² op dag 1, 4, 8 en 11 
elke 3 weken. De dosis moet worden herhaald zolang de patiënt naar tevredenheid reageert en de behandeling verdraagt. Dag 4 dosering van 
beide geneesmiddelen kan worden uitgesteld tot 48 uur als medisch noodzakelijk. Doses van bortezomib dienen ten minste 72 uur uit elkaar te 
liggen.

AIDS-gerelateerde KSU

Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt intraveneus toegediend in een dosis van 20 mg/m2elke twee tot drie weken. Vermijd intervallen korter dan 10 dagen, aangezien 

accumulatie van het geneesmiddel en verhoogde toxiciteit niet kunnen worden uitgesloten. Behandeling van patiënten gedurende twee tot drie maanden wordt 

aanbevolen om een   therapeutische respons te bereiken. Ga zo nodig door met de behandeling om een   therapeutische respons te behouden.

Voor alle patiënten

Als de patiënt vroege symptomen of tekenen van een infusiereactie ervaart (zie rubrieken 4.4 en 4.8), stop dan onmiddellijk met de 
infusie, geef geschikte premedicatie (antihistaminica en/of kortwerkende corticosteroïden) en herstart met een lagere snelheid.

Richtlijnen voor Caelyx gepegyleerde liposomale dosisaanpassing

Om bijwerkingen zoals palmoplantaire erythrodysesthesie (PPE), stomatitis of hematologische toxiciteit te beheersen, kan de dosis worden 
verlaagd of uitgesteld. Richtlijnen voor Caelyx gepegyleerde liposomale dosisaanpassingen secundair aan deze bijwerkingen worden gegeven in 
de onderstaande tabellen. De toxiciteitsclassificatie in deze tabellen is gebaseerd op het National Cancer Institute
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Gemeenschappelijke Toxiciteitscriteria (NCI-CTC).

De tabellen voor PPE (Tabel 1) en stomatitis (Tabel 2) geven het schema weer dat wordt gevolgd voor dosisaanpassing in klinische onderzoeken bij de 

behandeling van borst- of eierstokkanker (aanpassing van de aanbevolen behandelingscyclus van 4 weken): als deze toxiciteiten optreden bij patiënten met 

AIDS-gerelateerde KS, kan de aanbevolen behandelingscyclus van 2 tot 3 weken op een vergelijkbare manier worden aangepast.

De tabel voor hematologische toxiciteit (Tabel 3) geeft het schema weer dat wordt gevolgd voor dosisaanpassing in klinische onderzoeken bij 
de behandeling van patiënten met alleen borst- of eierstokkanker. Dosisaanpassing bij patiënten met AIDS-KS wordt gegeven in Tabel 4.

Tabel 1. Palmar-Plantaire erythrodysesthesie

Week na eerdere Caelyx gepegyleerde liposomale dosis

Toxiciteitsgraad bij stroom
beoordeling

Week 4 Week 5 week 6

Graad 1 Opnieuw doen tenzij Opnieuw doen tenzij Verlaag de dosis met 25%;
terug naar 4 weken

interval
(mild erytheem, zwelling of 

afschilfering niet storend)
met dagelijkse activiteiten)

patiënt heeft eerder een 
huidtoxiciteit van graad 3 of 

4 gehad, wacht in dat geval
extra week

patiënt heeft eerder een 
huidtoxiciteit van graad 3 of 

4 gehad, wacht in dat geval
extra week

Graad 2 Nog een week wachten Nog een week wachten Verlaag de dosis met 25%;
terug naar 4 weken

interval
(erytheem, desquamatie of zwelling 

die interfereert met, maar

normaal niet uitsluiten
fysieke activiteiten; kleine 

blaren of zweren minder
dan 2 cm in diameter)

Graad 3 Nog een week wachten Nog een week wachten Patiënt terugtrekken

(blaarvorming, ulceratie of 

zwelling die het lopen of 

normale dagelijkse activiteiten 

verstoort; kan niet normaal dragen)

kleding)

Graad 4 Nog een week wachten Nog een week wachten Patiënt terugtrekken

(diffuus of lokaal proces)
infectieus veroorzaken

complicaties of bedlegerigheid
staat of ziekenhuisopname)

Tabel 2. Stomatitis

Week na eerdere Caelyx gepegyleerde liposomale dosis

Toxiciteitsgraad bij

huidige beoordeling
Week 4 Week 5 week 6

Graad 1 Opnieuw doen tenzij Opnieuw doen tenzij Verlaag de dosis met 25%; terug naar 

interval van 4 wekenof terugtrekken

patiënt per arts
beoordeling

(pijnloze zweren,
erytheem, of mild

pijn)

patiënt heeft een
vorige graad 3 of 4 

stomatitis, in welk geval wacht

patiënt heeft een
vorige graad 3 of 4 

stomatitis, in welk geval wacht
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een extra week een extra week

Graad 2 Nog een week wachten Nog een week wachten Verlaag de dosis met 25%; terug naar 

interval van 4 wekenof terugtrekken

patiënt per arts
beoordeling

(pijnlijk erytheem,
oedeem of zweren, maar

kan eten)

Graad 3 Nog een week wachten Nog een week wachten Patiënt terugtrekken

(pijnlijk erytheem,
oedeem of zweren, maar

kan niet eten)

Graad 4 Nog een week wachten Nog een week wachten Patiënt terugtrekken

(vereist parenterale of
enterale ondersteuning)

Tabel 3. Hematologische toxiciteit (ANC of bloedplaatjes) – Behandeling van patiënten met borst- of eierstokkanker

CIJFER ANC PLAATJES WIJZIGING

Graad 1 1.500 – 1.900 75.000 – 150.000 Hervat de behandeling zonder dosisverlaging.

Graad 2 1.000 – < 1.500 50.000 – < 75.000 Wacht tot ANC ≥ 1.500 en bloedplaatjes ≥ 75.000; 

opnieuw te doseren zonder dosisverlaging.

Graad 3 500 – < 1.000 25.000 – < 50.000 Wacht tot ANC ≥ 1.500 en bloedplaatjes ≥ 75.000; 

opnieuw te doseren zonder dosisverlaging.

Graad 4 < 500 < 25.000 Wacht tot ANC ≥ 1.500 en bloedplaatjes ≥ 75.000; verlaag de 

dosis met 25% of ga door met de volledige dosis met 

ondersteuning van groeifactoren.

Voor patiënten met multipel myeloom die worden behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal in combinatie met bortezomib en die PPE of 
stomatitis ervaren, moet de dosis Caelyx gepegyleerd liposomaal worden aangepast zoals beschreven in respectievelijk Tabel 1 en 2 hierboven. 
Tabel 4 hieronder geeft het schema weer dat werd gevolgd voor andere dosisaanpassingen in de klinische studie bij de behandeling van 
patiënten met multipel myeloom die Caelyx gepegyleerd liposomaal en bortezomib-combinatietherapie kregen. Zie de SPC van bortezomib voor 
meer gedetailleerde informatie over dosering en dosisaanpassingen van bortezomib.

Tabel 4. Doseringsaanpassingen voor Caelyx gepegyleerd liposomaal + bortezomib combinatietherapie - patiënten met multipel 
myeloom

Patiëntstatus Caelyx gepegyleerd liposomaal Bortezomib

Koorts ≥ 38°C en ANC < 
1.000/mm3

Doseer deze cyclus niet als vóór dag 4; indien na 

dag 4, de volgende dosis met 25% verminderen.

Verlaag de volgende dosis met 25%.

Op elke dag van toediening van het 

geneesmiddel na dag 1 van elke cyclus:

Doseer deze cyclus niet als vóór dag 4; als na dag 4 

de volgende dosis met 25% wordt verlaagd in de 

volgende cycli als bortezomib wordt verlaagd 

vanwege hematologische toxiciteit.*

Niet doseren; als 2 of meer doses niet in een cyclus 

worden gegeven, verlaag dan de dosis met 25% in 

de volgende cycli.

Aantal bloedplaatjes < 25.000/mm3

Hemoglobine < 8 g/dl

ANC < 500/mm3

Graad 3 of 4 niet-hematologische 

geneesmiddelgerelateerde toxiciteit

Doseer pas als u hersteld bent tot graad < 2 
en verlaag de dosis met 25% voor alle 
volgende doses.

Niet doseren totdat u hersteld bent tot graad < 2 en de 

dosis voor iedereen met 25% verlagen

volgende doses.
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Neuropathische pijn of perifere 
neuropathie

Geen dosisaanpassingen. Zie de SPC van bortezomib.

* voor meer informatie over bortezomib dosering en doseringsaanpassing, zie de SPC van bortezomib

Voor AIDS-KS-patiënten die worden behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal, kan hematologische toxiciteit een dosisverlaging of schorsing of 

uitstel van de therapie vereisen. Onderbreek de behandeling met gepegyleerde liposomen met Caelyx tijdelijk bij patiënten met een ANC-telling van < 

1.000/mm33en/of het aantal bloedplaatjes is < 50.000/mm3. G-CSF (of GM-CSF) kan worden gegeven als gelijktijdige therapie ter ondersteuning van 

het bloedbeeld wanneer het ANC-aantal < 1.000/mm3 is3in volgende cycli.

Leverfunctiestoornis

Caelyx gepegyleerde liposomale farmacokinetiek bepaald bij een klein aantal patiënten met verhoogde totale bilirubinespiegels verschilt niet van patiënten 

met normale totale bilirubine; tot er echter meer ervaring is opgedaan, dient de dosering van Caelyx gepegyleerd liposomaal bij patiënten met een 

verminderde leverfunctie te worden verlaagd op basis van de ervaring van de klinische borst- en ovariumonderzoeksprogramma's als volgt: bij aanvang van 

de behandeling, als het bilirubine tussen 1,2-3,0 ligt mg/dl, wordt de eerste dosis met 25% verminderd. Als de bilirubine > 3,0 mg/dl is, wordt de eerste dosis 

met 50% verlaagd. Als de patiënt de eerste dosis verdraagt   zonder een verhoging van het serumbilirubine of de leverenzymen, kan de dosis voor cyclus 2 

worden verhoogd tot het volgende dosisniveau, dwz als de eerste dosis met 25% wordt verlaagd, kan de dosis voor cyclus 2 worden verhoogd tot de 

volledige dosis. ; indien verminderd met 50% voor de eerste dosis, verhogen tot 75% van de volledige dosis voor cyclus 2. De dosering kan worden verhoogd 

tot de volledige dosis voor volgende cycli, indien dit wordt verdragen. Caelyx gepegyleerd liposomaal kan worden toegediend aan patiënten met 

levermetastasen met gelijktijdige verhoging van bilirubine en leverenzymen tot 4 x de bovengrens van het normale bereik. Evalueer vóór toediening van 

gepegyleerd liposomaal Caelyx de leverfunctie met behulp van conventionele klinische laboratoriumtests zoals ALT/AST, alkalische fosfatase en bilirubine.

Nierfunctiestoornis

Aangezien doxorubicine door de lever wordt gemetaboliseerd en in de gal wordt uitgescheiden, zou dosisaanpassing niet nodig moeten zijn. 

Farmacokinetische populatiegegevens (in het bereik van de geteste creatinineklaring van 30-156 ml/min) tonen aan dat de gepegyleerde liposomale 

klaring van Caelyx niet wordt beïnvloed door de nierfunctie. Er zijn geen farmacokinetische gegevens beschikbaar bij patiënten met een 

creatinineklaring van minder dan 30 ml/min.

AIDS-gerelateerde KS-patiënten met splenectomie

Aangezien er geen ervaring is met Caelyx gepegyleerd liposomaal bij patiënten die splenectomie hebben ondergaan, wordt behandeling met Caelyx 

gepegyleerd liposomaal niet aanbevolen.

Pediatrische populatie

De ervaring bij kinderen is beperkt. Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt niet aanbevolen bij patiënten jonger dan 18 jaar.

ouderen

Op populatie gebaseerde analyse toont aan dat leeftijd over het hele geteste bereik (21-75 jaar) de farmacokinetiek van Caelyx 
gepegyleerd liposomaal niet significant verandert.

Wijze van toediening

Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt toegediend als een intraveneuze infusie. Voor verdere instructies over de bereiding en speciale 

voorzorgsmaatregelen bij het hanteren (zie rubriek 6.6).

Dien Caelyx gepegyleerd liposomaal niet toe als bolusinjectie of onverdunde dispersie. Het wordt aanbevolen om de Caelyx 
gepegyleerde liposomale infusielijn aan te sluiten via de zijpoort van een intraveneuze infusie van 5% (50 mg/ml) glucose om verdere 
verdunning te bereiken en het risico op trombose en extravasatie te minimaliseren. De infusie kan via een perifere ader worden 
toegediend. Niet gebruiken met in-line filters. Caelyx gepegyleerd liposomaal mag niet intramusculair of subcutaan worden toegediend 
(zie rubriek 6.6).

Voor doses < 90 mg: verdun Caelyx gepegyleerd liposomaal in 250 ml 5% (50 mg/ml) glucose-oplossing voor infusie.

Voor doses 90 mg: verdun Caelyx gepegyleerd liposomaal in 500 ml 5% (50 mg/ml) glucose-oplossing voor infusie.

Borstkanker/Eierstokkanker/Multipel myeloom

Om het risico op infusiereacties te minimaliseren, wordt de aanvangsdosis toegediend met een snelheid van niet meer dan 1 mg/minuut. Als er geen 

infusiereactie wordt waargenomen, kunnen daaropvolgende Caelyx-gepegyleerde liposomale infusies worden toegediend over een periode van 60 minuten.

Bij die patiënten die een infusiereactie ervaren, moet de infusiemethode als volgt worden aangepast:
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5% van de totale dosis moet gedurende de eerste 15 minuten langzaam worden toegediend. Indien getolereerd zonder reactie, kan de infusiesnelheid 

gedurende de volgende 15 minuten worden verdubbeld. Als het wordt verdragen, kan de infusie het volgende uur worden voltooid voor een totale 

infusietijd van 90 minuten.

AIDS-gerelateerde KSU

De dosis Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt verdund in 250 ml 5% (50 mg/ml) glucose-oplossing voor infusie en toegediend via 
intraveneuze infusie gedurende 30 minuten.

4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof, pinda of soja, of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.

Caelyx gepegyleerd liposomaal mag niet worden gebruikt voor de behandeling van AIDS-KS die effectief kan worden behandeld met lokale therapie of 

systemische alfa-interferon.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Gezien het verschil in farmacokinetische profielen en doseringsschema's, mag Caelyx gepegyleerd liposomaal niet door elkaar 
worden gebruikt met andere formuleringen van doxorubicinehydrochloride.

Cardiale toxiciteit

Het wordt aanbevolen dat alle patiënten die Caelyx gepegyleerd liposomaal krijgen, regelmatig een ECG-controle ondergaan. Voorbijgaande ECG-

veranderingen zoals afvlakking van de T-golf, depressie van het ST-segment en goedaardige aritmieën worden niet beschouwd als verplichte indicaties 

voor het stopzetten van de behandeling met gepegyleerde liposomen met Caelyx. Vermindering van het QRS-complex wordt echter als meer indicatief 

voor cardiale toxiciteit beschouwd. Als deze verandering optreedt, moet de meest definitieve test voor antracycline-myocardletsel, dwz endomyocardiale 

biopsie, worden overwogen.

Meer specifieke methoden voor de evaluatie en bewaking van hartfuncties in vergelijking met ECG zijn een meting van de 
linkerventrikelejectiefractie door middel van echocardiografie of bij voorkeur door Multigated Angiography (MUGA). Deze methoden moeten 
routinematig worden toegepast voordat met Caelyx gepegyleerde liposomale therapie wordt gestart en moeten tijdens de behandeling periodiek 
worden herhaald. De evaluatie van de linkerventrikelfunctie wordt als verplicht beschouwd vóór elke aanvullende toediening van Caelyx 
gepegyleerd liposomaal dat een levenslange cumulatieve antracyclinedosis van 450 mg/m2 overschrijdt.2.

De bovengenoemde evaluatietests en -methoden met betrekking tot de bewaking van de hartprestaties tijdens antracyclinetherapie 
moeten in de volgende volgorde worden gebruikt: ECG-bewaking, meting van de linkerventrikelejectiefractie, endomyocardiale biopsie. 
Als een testresultaat wijst op mogelijk hartletsel geassocieerd met Caelyx gepegyleerde liposomale therapie, moet het voordeel van 
voortzetting van de therapie zorgvuldig worden afgewogen tegen het risico op myocardletsel.

Bij patiënten met een hartziekte die behandeling nodig hebben, Caelyx gepegyleerd liposomaal alleen toedienen als het voordeel opweegt 

tegen het risico voor de patiënt.

Wees voorzichtig bij patiënten met een gestoorde hartfunctie die Caelyx gepegyleerd liposomaal krijgen.

Wanneer cardiomyopathie wordt vermoed, dwz de linkerventrikelejectiefractie is aanzienlijk afgenomen ten opzichte van de waarden van 
voor de behandeling en/of de linkerventrikelejectiefractie lager is dan een prognostisch relevante waarde (bijv. <45%), kan een 
endomyocardiaal biopsie worden overwogen en de Het voordeel van voortgezette therapie moet zorgvuldig worden afgewogen tegen het 
risico op het ontwikkelen van onomkeerbare hartschade.

Congestief hartfalen als gevolg van cardiomyopathie kan plotseling optreden, zonder voorafgaande ECG-veranderingen en 
kan ook enkele weken na stopzetting van de therapie optreden.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die andere antracyclines hebben gekregen. Bij de totale dosis doxorubicinehydrochloride moet 
ook rekening worden gehouden met eerdere (of gelijktijdige) therapie met cardiotoxische stoffen zoals andere antracyclines/
antrachinonen of bijv. 5-fluorouracil. Cardiale toxiciteit kan ook optreden bij cumulatieve antracyclinedoses lager dan 450 mg/m2bij 
patiënten met eerdere mediastinale bestraling of bij patiënten die gelijktijdig met cyclofosfamide worden behandeld.

Het cardiaal veiligheidsprofiel voor het aanbevolen doseringsschema voor zowel borst- als eierstokkanker (50 mg/m2) is vergelijkbaar 
met de 20 mg/m2profiel bij patiënten met AIDS-KS (zie rubriek 4.8).

Myelosuppressie
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Veel patiënten die worden behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal hebben bij aanvang myelosuppressie als gevolg van 
factoren als hun reeds bestaande HIV-ziekte of talrijke gelijktijdige of eerdere medicaties, of tumoren waarbij het beenmerg 
betrokken is. In het hoofdonderzoek bij patiënten met eierstokkanker die werden behandeld met een dosis van 50 mg/m2

myelosuppressie was over het algemeen licht tot matig, reversibel en ging niet gepaard met episodes van neutropenische 
infectie of sepsis. Bovendien was in een gecontroleerd klinisch onderzoek van Caelyx gepegyleerd liposomaal vs. topotecan de 
incidentie van behandelingsgerelateerde sepsis aanzienlijk lager bij de met Caelyx gepegyleerd liposomaal behandelde 
ovariumkankerpatiënten in vergelijking met de topotecan-behandelingsgroep. Een vergelijkbare lage incidentie van 
myelosuppressie werd gezien bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker die Caelyx gepegyleerd liposomaal kregen in een 
eerstelijns klinisch onderzoek. In tegenstelling tot de ervaring bij patiënten met borstkanker of eierstokkanker, lijkt 
myelosuppressie de dosisbeperkende bijwerking te zijn bij patiënten met AIDS-KS (zie rubriek 4.8). Vanwege het potentieel voor 
beenmergsuppressie,

Aanhoudende ernstige myelosuppressie, kan leiden tot superinfectie of bloeding.

In gecontroleerde klinische onderzoeken bij patiënten met AIDS-KS tegen een bleomycine/vincristine-regime, kwamen opportunistische infecties 
blijkbaar vaker voor tijdens behandeling met Caelyx gepegyleerd liposomaal. Patiënten en artsen moeten zich bewust zijn van deze hogere 
incidentie en zo nodig actie ondernemen.

Secundaire hematologische maligniteiten

Net als bij andere DNA-beschadigende antineoplastische middelen zijn secundaire acute myeloïde leukemieën en myelodysplasieën gemeld bij 
patiënten die een gecombineerde behandeling met doxorubicine kregen. Daarom moet elke patiënt die met doxorubicine wordt behandeld 
onder hematologisch toezicht worden gehouden.

Secundaire orale neoplasmata

Zeer zeldzame gevallen van secundaire mondkanker zijn gemeld bij patiënten met langdurige (meer dan een jaar) blootstelling aan Caelyx 
gepegyleerd liposomaal of bij patiënten die een cumulatieve Caelyx gepegyleerde liposomale dosis van meer dan 720 mg/m2 kregen.2. Gevallen 
van secundaire mondkanker werden zowel tijdens de behandeling met Caelyx gepegyleerd liposomaal als tot 6 jaar na de laatste dosis 
gediagnosticeerd. Patiënten moeten met regelmatige tussenpozen worden onderzocht op de aanwezigheid van mondzweren of enig oraal 
ongemak dat kan wijzen op secundaire mondkanker.

Infusiegerelateerde reacties

Ernstige en soms levensbedreigende infusiereacties, die worden gekenmerkt door allergie-achtige of anafylactoïde-achtige reacties, met 
symptomen zoals astma, blozen, urticariële uitslag, pijn op de borst, koorts, hypertensie, tachycardie, pruritus, zweten, kortademigheid, 
oedeem, koude rillingen, rugpijn, beklemd gevoel op de borst en keel en/of hypotensie kunnen optreden binnen enkele minuten na het starten 
van de infusie van Caelyx gepegyleerd liposomaal. Zeer zelden zijn convulsies ook waargenomen in verband met infusiereacties. Door de infusie 
tijdelijk te stoppen, verdwijnen deze symptomen meestal zonder verdere therapie. Medicijnen om deze symptomen te behandelen (bijv. 
antihistaminica, corticosteroïden, adrenaline en anticonvulsiva), evenals noodapparatuur moeten echter voor onmiddellijk gebruik beschikbaar 
zijn. Bij de meeste patiënten kan de behandeling worden hervat nadat alle symptomen zijn verdwenen, zonder herhaling. Infusiereacties komen 
zelden terug na de eerste behandelingscyclus. Om het risico op infusiereacties te minimaliseren, dient de aanvangsdosis te worden toegediend 
met een snelheid van niet meer dan 1 mg/minuut (zie rubriek 4.2).

Palmair plantair erytrodysesthesiesyndroom (PPE)

PPE wordt gekenmerkt door pijnlijke, maculaire rood wordende huiduitslag. Bij patiënten die dit voorval ervaren, wordt het over het algemeen gezien na 

twee of drie behandelingscycli. Verbetering treedt meestal binnen 1-2 weken op en in sommige gevallen kan het tot 4 weken of langer duren voordat het 

volledig is opgelost. Pyridoxine in een dosis van 50-150 mg per dag en corticosteroïden zijn gebruikt voor de profylaxe en behandeling van PPE, maar deze 

therapieën zijn niet geëvalueerd in fase III-onderzoeken. Andere strategieën om persoonlijke beschermingsmiddelen te voorkomen en te behandelen zijn 

onder meer het koel houden van handen en voeten door ze bloot te stellen aan koud water (weken, baden of zwemmen), overmatige hitte/heet water te 

vermijden en ze onbeperkt te houden (geen sokken, handschoenen of strakke schoenen passen). PPE lijkt voornamelijk verband te houden met het 

doseringsschema en kan worden verminderd door het doseringsinterval met 1-2 weken te verlengen (zie rubriek 4.2). Deze reactie kan bij sommige 

patiënten echter ernstig en invaliderend zijn en het kan nodig zijn de behandeling te staken (zie rubriek 4.8).

extravasatie

Hoewel zeer zelden lokale necrose na extravasatie is gemeld, wordt Caelyx gepegyleerd liposomaal als irriterend beschouwd. 
Dierstudies geven aan dat toediening van doxorubicinehydrochloride als liposomale formulering de kans op extravasatieletsel 
vermindert. Als er tekenen of symptomen van extravasatie optreden (bijv. stekend gevoel, erytheem), stop dan
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de infusie onmiddellijk en herstart in een andere ader. Het aanbrengen van ijs op de plaats van extravasatie gedurende ongeveer 30 
minuten kan nuttig zijn om de lokale reactie te verlichten. Caelyx gepegyleerd liposomaal mag niet intramusculair of subcutaan worden 
toegediend.

diabetespatiënten

Houd er rekening mee dat elke injectieflacon Caelyx gepegyleerd liposomaal sucrose bevat en dat de dosis wordt toegediend in 5% (50 mg/ml) 
glucose-oplossing voor infusie.

Hulpstoffen

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis en is in wezen 'natriumvrij'.

Voor vaak voorkomende bijwerkingen waarvoor dosisaanpassing of stopzetting nodig was, zie rubriek 4.8.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen formele onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met Caelyx gepegyleerd liposomaal, hoewel fase II-
combinatieonderzoeken met conventionele chemotherapiemiddelen zijn uitgevoerd bij patiënten met gynaecologische maligniteiten. Wees 
voorzichtig bij het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met standaard 
doxorubicinehydrochloride. Caelyx gepegyleerd liposomaal kan, net als andere doxorubicinehydrochloridepreparaten, de toxiciteit van andere 
antikankertherapieën versterken. Tijdens klinische onderzoeken bij patiënten met solide tumoren (inclusief borst- en eierstokkanker) die 
gelijktijdig cyclofosfamide of taxanen kregen, werden geen nieuwe additieve toxiciteiten opgemerkt. Bij aidspatiënten exacerbatie van door 
cyclofosfamide geïnduceerde hemorragische cystitis en versterking van de hepatotoxiciteit van 6-mercaptopurine zijn gemeld met standaard 
doxorubicinehydrochloride. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening van andere cytotoxische middelen, met name myelotoxische 
middelen.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Van doxorubicinehydrochloride wordt vermoed dat het ernstige geboorteafwijkingen veroorzaakt wanneer het tijdens de zwangerschap wordt toegediend. 

Daarom mag Caelyx gepegyleerd liposomaal niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk.

Vrouwen die zwanger kunnen worden

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moet worden geadviseerd zwangerschap te vermijden terwijl zij of hun mannelijke partner Caelyx gepegyleerd 

liposomaal toegediend krijgen en in de zes maanden na stopzetting van de behandeling met gepegyleerd liposomaal Caelyx (zie rubriek 5.3).

Borstvoeding

Het is niet bekend of Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen, waaronder antracyclines, 

worden uitgescheiden in de moedermelk en vanwege de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding geven, moeten moeders 

daarom de borstvoeding stopzetten voordat ze met Caelyx gepegyleerde liposomale behandeling beginnen. Gezondheidsdeskundigen raden aan dat met 

hiv geïnfecteerde vrouwen hun baby's onder geen enkele omstandigheid borstvoeding geven om overdracht van hiv te voorkomen.

Vruchtbaarheid

Het effect van doxorubicinehydrochloride op de vruchtbaarheid bij de mens is niet onderzocht (zie rubriek 5.3).

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Caelyx gepegyleerd liposomaal heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. In klinische 

onderzoeken tot nu toe werden duizeligheid en slaperigheid echter zelden (< 5%) in verband gebracht met de toediening van Caelyx gepegyleerd 

liposomaal. Patiënten die last hebben van deze effecten moeten autorijden en machines bedienen vermijden.

4.8 Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel

De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 20%) waren neutropenie, misselijkheid, leukopenie, anemie en vermoeidheid.
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Ernstige bijwerkingen (bijwerkingen van graad 3/4 die optraden bij ≥ 2% van de patiënten) waren neutropenie, PPE, 
leukopenie, lymfopenie, anemie, trombocytopenie, stomatitis, vermoeidheid, diarree, braken, misselijkheid, pyrexie, 
dyspneu en pneumonie. Minder vaak gemelde ernstige bijwerkingen waren Pneumocystis jirovecii-pneumonie, buikpijn, 
cytomegalovirus-infectie waaronder cytomegalovirus-chorioretinitis, asthenie, hartstilstand, hartfalen, congestief 
hartfalen, longembolie, tromboflebitis, veneuze trombose, anafylactische necrolyse, anafylactische reactie, anafylactische 
reactie en Stevens-Johnson-syndroom.

Lijst met bijwerkingen in tabelvorm

Tabel 5 geeft een overzicht van de bijwerkingen die optraden bij patiënten die Caelyx gepegyleerd liposomaal kregen bij 
4.231 patiënten voor de behandeling van borstkanker, eierstokkanker, multipel myeloom en AIDS-gerelateerd KS. Post-
marketing bijwerkingen zijn ook inbegrepen, zoals aangegeven door “b”. Frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak (≥ 1/10), 
vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000 ), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend 
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke frequentiegroep worden, waar relevant, 
bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

Tabel 5: Bijwerkingen bij patiënten behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal

Systeem/orgaanklasse Frequentie Alle rangen Bijwerking

Infecties en parasitaire aandoeningen Gemeenschappelijk Sepsis

Longontsteking

Pneumocystis jirovecii-pneumonie

Cytomegalovirus-infectie inclusief 
cytomegalovirus-chorioretinitis

Mycobacterium avium-complex 
infectie

candidiasis

Herpes zoster

Urineweginfectie

Infectie

Bovenste luchtweginfectie

Orale candidiasis

Folliculitis

faryngitis

nasofaryngitis

Ongewoon Herpes simplex

Schimmelinfectie

Bijzonder Opportunistische infectie (inclusief 
Aspergillus, Histoplasma,Isospora, 
Legionella,Microsporidium, 
Salmonella,Stafylokokken, 
Toxoplasma,Tuberculose)a

Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig 

en niet gespecificeerd (inclusief cysten en 

poliepen)

Niet bekend Acute myeloïde leukemieb

Myelodysplastisch syndroomb
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oraal neoplasmab

Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen

Heel gewoon leukopenie

Neutropenie

lymfopenie

Bloedarmoede (inclusief hypochroom)

Gemeenschappelijk Trombocytopenie

Febriele neutropenie

Ongewoon pancytopenie

Trombocytose

Bijzonder Beenmergfalen

Immuunsysteemaandoeningen Ongewoon overgevoeligheid

Anafylactische reactie

Bijzonder anafylactoïde reactie

Metabolisme en 
voedingsstoornissen

Heel gewoon Verminderde eetlust

Gemeenschappelijk cachexie

uitdroging

Hypokaliëmie

Hyponatriëmie

Hypocalciëmie

Ongewoon Hyperkaliëmie

Hypomagnesiëmie

Psychische stoornissen Gemeenschappelijk verwarde toestand

Ongerustheid

Depressie

Slapeloosheid

Zenuwstelselaandoeningen Gemeenschappelijk neuropathie perifere

Perifere sensorische neuropathie

neuralgie

paresthesie

Hypo-esthesie

dysgeusie

Hoofdpijn

lethargie

Duizeligheid
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Ongewoon Polyneuropathie

stuiptrekkingen

Syncope

Dysesthesie

Slaperigheid

Conjunctivitis

Visie wazig

tranenvloed verhoogd

retinitis

Tachycardie

hartkloppingen

Hartstilstand

Hartfalen

Congestief hartfalen

Cardiomyopathie

Cardiotoxiciteit

Ventriculaire aritmie

Bundel aftakblok rechts

Geleidingsstoornis

Atrioventriculair blok

cyanose

Oogaandoeningen Gemeenschappelijk

Ongewoon

Bijzonder

Hartaandoeningena Gemeenschappelijk

Ongewoon

Bijzonder

Bloedvataandoeningen Gemeenschappelijk hypertensie

Hypotensie

doorspoelen

Ongewoon Longembolie

Necrose op de infusieplaats (inclusief 

necrose van zacht weefsel en huidnecrose)

flebitis

Orthostatische hypotensie

Bijzonder Tromboflebitis

Veneuze trombose

Vasodilatatie

Ademhalingsstelsel, borstkas en Gemeenschappelijk Dyspneu
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mediastinale aandoeningen

Ademnood bij inspanning

Epistaxis

Hoesten

Astma

Pijn op de borst

Keelstrakheid

stomatitis

Misselijkheid

braken

Diarree

Constipatie

Gastritis

Afteuze stomatitis

mondzweren

Dyspepsie

Dysfagie

Oesofagitis

Buikpijn

Buikpijn boven

orale pijn

Droge mond

Winderigheid

Ongewoon

Bijzonder

Maagdarmstelselaandoeningen Heel gewoon

Gemeenschappelijk

Ongewoon

Gingivitis

Glossitis

Lipulceratie

Bijzonder

Huid- en 
onderhuidaandoeningen

Heel gewoon Palmair plantair 
erytrodysesthesiesyndrooma

Huiduitslag (inclusief erythemateuze, 

maculopapuleuze en papulaire)

alopecia

Gemeenschappelijk Huidafschilfering

blisterverpakking

Droge huid

Erytheem
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pruritus

Hyperhidrose

Hyperpigmentatie van de huid

Ongewoon Dermatitis

Exfoliërende dermatitis

Acne

huidzweer

allergische dermatitis

urticaria

huidverkleuring

Petechiën

Pigmentatiestoornis

Nagelaandoening

Bijzonder Toxische epidermale necrolyse

Erythema multiforme

Bulleuze dermatitis

Lichenoïde keratose

Niet bekend Stevens-Johnson-syndroomb

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen

Heel gewoon Musculoskeletale pijn (inclusief 
musculoskeletale pijn op de borst, 
rugpijn, pijn in extremiteit)

Gemeenschappelijk Spiertrekkingen

Spierpijn

artralgie

Bot pijn

Ongewoon Spierzwakte

Nier- en urinewegaandoeningen Gemeenschappelijk dysurie

Voortplantingsstoornissen Ongewoon Borstpijn

Bijzonder vaginale infectie

scrotum erytheem

Algemene aandoeningen en

voorwaarden van de toedieningsplaats

Heel gewoon Pyrexie

Vermoeidheid

Gemeenschappelijk Infusiegerelateerde reactie

Pijn

pijn op de borst
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Griepachtige ziekte

Rillingen

slijmvliesontsteking

Asthenie

Malaise

Oedeem

Perifeer oedeem

Extravasatie op de toedieningsplaats

Reactie op de injectieplaats

Gezichtsoedeem

Hyperthermie

Slijmvliesaandoening

Gewicht afgenomen

Ejectiefractie verlaagd

Ongewoon

Bijzonder

onderzoeken Gemeenschappelijk

Ongewoon

Bijzonder Abnormale leverfunctietest (waaronder 
verhoogd bloedbilirubine, verhoogd 
alanine-aminotransferase en 
aspartaataminotransferase
is gestegen)

Bloedcreatinine verhoogd

Letsel, vergiftiging en procedurele 
complicaties

Ongewoon Stralingsherinneringsfenomeena

aZienBeschrijving van geselecteerde bijwerkingen

bBijwerking na het in de handel brengen

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen

Palmaire plantaire erytrodysesthesie

De meest voorkomende bijwerking die werd gemeld in klinische borst-/ovariumonderzoeken was palmoplantaire erythrodysesthesie (PPE). De 
totale incidentie van PPE die werd gemeld was respectievelijk 41,3% en 51,1% in de klinische onderzoeken met eierstokken en borsten. Deze 
effecten waren meestal mild, met ernstige (graad 3) gevallen gemeld bij 16,3% en 19,6% van de patiënten. De gemelde incidentie van 
levensbedreigende (graad 4) gevallen was < 1%. PPE leidde zelden tot definitieve stopzetting van de behandeling (1,9% en 10,8%). PPE werd 
gemeld bij 16% van de patiënten met multipel myeloom die werden behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal plus bortezomib-
combinatietherapie. Graad 3 PPE werd gemeld bij 5% van de patiënten. Er werd geen PBM van graad 4 gerapporteerd. Het percentage PPE was 
aanzienlijk lager in de AIDS-KS-populatie (1,3% PPE van alle graad, 0,4% PPE van graad 3, geen PPE van graad 4). Zie rubriek 4.4.

Opportunistische infecties

Bijwerkingen aan de luchtwegen kwamen vaak voor in klinische onderzoeken met Caelyx gepegyleerd liposomaal en kunnen verband houden 

met opportunistische infecties (OI's) bij de AIDS-populatie. Opportunistische infecties worden waargenomen bij KS-patiënten na toediening van 

Caelyx gepegyleerd liposomaal, en worden vaak waargenomen bij patiënten met hiv-geïnduceerde
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immuundeficiëntie. De vaakst waargenomen OI's in klinische onderzoeken waren candidiasis, cytomegalovirus, herpes 
simplex, Pneumocystis jirovecii-pneumonie en mycobacterium avium-complex.

Cardiale toxiciteit

Een verhoogde incidentie van congestief hartfalen is geassocieerd met doxorubicinetherapie bij cumulatieve levenslange doses > 450 
mg/m22of in lagere doses voor patiënten met cardiale risicofactoren. Endomyocardiale biopsieën bij negen van de tien AIDS-KS-
patiënten die cumulatieve doses Caelyx gepegyleerd liposomaal hoger dan 460 mg/m2 kregen2wijzen op geen bewijs van antracycline-
geïnduceerde cardiomyopathie. De aanbevolen dosis Caelyx gepegyleerd liposomaal voor AIDS-KS-patiënten is 20 mg/m2elke twee tot 
drie weken. De cumulatieve dosis waarbij cardiotoxiciteit een punt van zorg zou worden voor deze AIDS-KS-patiënten (> 400 mg/m2) 
meer dan 20 kuren met Caelyx gepegyleerde liposomale therapie nodig hebben gedurende 40 tot 60 weken.

Daarnaast werden endomyocardiale biopsieën uitgevoerd bij 8 patiënten met solide tumoren met cumulatieve antracyclinedoses van 509 mg/m2.
2–1.680 mg/m2. Het bereik van de cardiotoxiciteitsscores van Billingham was graad 0-1,5. Deze beoordelingsscores komen overeen met geen of 
milde cardiale toxiciteit.

In het fase III-hoofdonderzoek versus doxorubicine werden 58/509 (11,4%) gerandomiseerde proefpersonen (10 behandeld met Caelyx gepegyleerd 

liposomaal in een dosis van 50 mg/m22/elke 4 weken versus 48 behandeld met doxorubicine in een dosis van 60 mg/m2/elke 3 weken) voldeed aan de in het 

protocol gedefinieerde criteria voor cardiale toxiciteit tijdens behandeling en/of follow-up. Cardiale toxiciteit werd gedefinieerd als een afname van 20 

punten of meer vanaf baseline als de LVEF in rust binnen het normale bereik bleef of een afname van 10 punten of meer als de LVEF abnormaal werd 

(minder dan de ondergrens voor normaal). Geen van de 10 Caelyx-gepegyleerde liposomale proefpersonen met cardiale toxiciteit volgens de LVEF-criteria 

ontwikkelde tekenen en symptomen van CHF. Daarentegen ontwikkelden 10 van de 48 doxorubicine-patiënten met cardiale toxiciteit volgens de LVEF-

criteria ook tekenen en symptomen van CHF.

Bij patiënten met solide tumoren, waaronder een subgroep van patiënten met borst- en eierstokkanker, behandeld met een dosis van 50 mg/m22/
cyclus met levenslange cumulatieve antracyclinedoses tot 1.532 mg/m2, was de incidentie van klinisch significante hartdisfunctie laag. Van de 418 
patiënten die werden behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal 50 mg/m2/cyclus, en met een baselinemeting van de 
linkerventrikelejectiefractie (LVEF) en ten minste één follow-upmeting beoordeeld door MUGA-scan, hadden 88 patiënten een cumulatieve 
antracyclinedosis van > 400 mg/m22, een blootstellingsniveau geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire toxiciteit met 
conventionele doxorubicine. Slechts 13 van deze 88 patiënten (15%) hadden ten minste één klinisch significante verandering in hun LVEF, 
gedefinieerd als een LVEF-waarde van minder dan 45% of een afname van ten minste 20 punten vanaf baseline. Verder heeft slechts 1 patiënt 
(cumulatieve antracyclinedosis van 944 mg/m2), de studiebehandeling stopgezet vanwege klinische symptomen van congestief hartfalen.

Stralingsherinneringsfenomeen

Het herinneren van huidreacties als gevolg van eerdere radiotherapie is soms opgetreden bij toediening van gepegyleerd liposomaal Caelyx.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het maakt continue monitoring van de 
baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via de Yellow Card Scheme-website: www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google 
Play of Apple App Store.

4.9 Overdosering

Acute overdosering met doxorubicinehydrochloride verergert de toxische effecten van mucositis, leukopenie en trombocytopenie. 
Behandeling van acute overdosering van de ernstig myelosuppressieve patiënt bestaat uit ziekenhuisopname, antibiotica, bloedplaatjes- en 
granulocyttransfusies en symptomatische behandeling van mucositis.

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: cytotoxische middelen (antracyclines en verwante stoffen), ATC-code: L01DB01.

Werkingsmechanisme

Het werkzame bestanddeel van Caelyx gepegyleerd liposomaal is doxorubicinehydrochloride, een cytotoxisch antracycline-antibioticum dat 
wordt verkregen uitStreptomyces peucetiusvar.caesius. Het exacte mechanisme van de antitumoractiviteit van doxorubicine is niet bekend. 
Algemeen wordt aangenomen dat remming van DNA-, RNA- en eiwitsynthese verantwoordelijk is voor het merendeel van de cytotoxische 
effecten. Dit is waarschijnlijk het resultaat van intercalatie van de anthracycline tussen aangrenzende basenparen van de dubbele DNA-helix, 
waardoor hun afwikkeling voor replicatie wordt voorkomen.
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Klinische werkzaamheid en veiligheid

Een gerandomiseerde fase III-studie van Caelyx gepegyleerd liposomaal versus doxorubicine bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker 
werd voltooid bij 509 patiënten. De in het protocol gespecificeerde doelstelling om non-inferioriteit aan te tonen tussen Caelyx gepegyleerd 
liposomaal en doxorubicine werd gehaald, de hazard ratio (HR) voor progressievrije overleving (PFS) was 1,00 (95%-BI voor HR=0,82-1,22). De 
behandelings-HR voor PFS, gecorrigeerd voor prognostische variabelen, was consistent met PFS voor de ITT-populatie.

De primaire analyse van cardiale toxiciteit toonde aan dat het risico op het ontwikkelen van een hartaandoening als functie van de cumulatieve 
dosis antracycline significant lager was met Caelyx gepegyleerd liposomaal dan met doxorubicine (HR=3,16, p < 0,001). Bij cumulatieve doses 
hoger dan 450 mg/m2er waren geen cardiale voorvallen met Caelyx gepegyleerd liposomaal.

Een vergelijkend fase III-onderzoek van Caelyx gepegyleerd liposomaal versus topotecan bij patiënten met epitheliaal ovariumcarcinoom na het 
falen van eerstelijns, op platina gebaseerde chemotherapie, werd voltooid bij 474 patiënten. Er was een voordeel in totale overleving (OS) voor 
met Caelyx gepegyleerde liposomaal behandelde patiënten ten opzichte van met topotecan behandelde patiënten, zoals aangegeven door een 
hazard ratio (HR) van 1,216 (95% BI: 1.000; 1,478), p=0,050. De overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar waren respectievelijk 56,3%, 34,7% en 
20,2% op Caelyx gepegyleerd liposomaal, vergeleken met 54,0%, 23,6% en 13,2% op topotecan.

Voor de subgroep van patiënten met platinagevoelige ziekte was het verschil groter: HR van 1,432 (95% BI: 1,066; 1,923), 
p=0,017. De overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar waren respectievelijk 74,1%, 51,2% en 28,4% op Caelyx gepegyleerd 
liposomaal, vergeleken met 66,2%, 31,0% en 17,5% op topotecan.

De behandelingen waren vergelijkbaar in de subgroep van patiënten met platina-refractaire ziekte: HR van 1,069 (95%-BI: 0,823; 
1,387), p=0,618. De overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar waren respectievelijk 41,5%, 21,1% en 13,8% op Caelyx gepegyleerd 
liposomaal, vergeleken met 43,2%, 17,2% en 9,5% op topotecan.

Een fase III gerandomiseerde, parallelle, open-label, multicenter studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van Caelyx gepegyleerd liposomaal 
plus bortezomib combinatietherapie met bortezomib monotherapie worden vergeleken bij patiënten met multipel myeloom die ten minste 1 
eerdere therapie hebben gekregen en die geen vooruitgang boekten tijdens die op antracycline gebaseerde therapie kregen, werd uitgevoerd bij 
646 patiënten. Er was een significante verbetering in het primaire eindpunt van de tijd tot progressie (TTP) voor patiënten die werden behandeld 
met een combinatietherapie van Caelyx gepegyleerd liposomaal plus bortezomib vergeleken met patiënten die werden behandeld met 
bortezomib monotherapie, zoals blijkt uit een risicoreductie (RR) van 35% (95% BI: 21-47%), p < 0,0001, gebaseerd op 407 TTP-gebeurtenissen. De 
mediane TTP was 6,9 maanden voor de patiënten met bortezomib als monotherapie vergeleken met 8. 9 maanden voor patiënten met 
combinatietherapie met Caelyx gepegyleerd liposomaal plus bortezomib. Een in het protocol gedefinieerde tussentijdse analyse (gebaseerd op 
249 TTP-gebeurtenissen) leidde tot vroegtijdige beëindiging van het onderzoek voor de werkzaamheid. Deze tussentijdse analyse toonde een TTP-
risicoreductie van 45% (95% BI: 29-57%), p < 0,0001. De mediane TTP was 6,5 maanden voor de patiënten met bortezomib-monotherapie 
vergeleken met 9,3 maanden voor de patiënten met Caelyx gepegyleerd liposomaal plus bortezomib-combinatietherapie. Deze resultaten, hoewel 
niet volwassen, vormden de door het protocol gedefinieerde definitieve analyse. De uiteindelijke analyse voor totale overleving (OS) uitgevoerd na 
een mediane follow-up van 8,6 jaar toonde geen significant verschil in OS tussen de twee behandelingsarmen. De mediane OS was 30,8 maanden 
(95% BI; 25,2-36,5 maanden) voor de patiënten met bortezomib als monotherapie en 33,0 maanden (95% BI; 28,9-37.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Caelyx gepegyleerd liposomaal is een lang circulerende gepegyleerde liposomale formulering van doxorubicinehydrochloride. Gepegyleerde 
liposomen bevatten aan het oppervlak geënte segmenten van het hydrofiele polymeer methoxypolyethyleenglycol (MPEG). Deze lineaire MPEG-
groepen strekken zich uit vanaf het liposoomoppervlak en creëren een beschermende coating die interacties tussen het 
lipidedubbellaagmembraan en de plasmacomponenten vermindert. Hierdoor kunnen de gepegyleerde liposomale liposomen van Caelyx 
gedurende langere tijd in de bloedbaan circuleren. Gepegyleerde liposomen zijn klein genoeg (gemiddelde diameter van ongeveer 100 nm) om 
intact (extravasaat) door defecte bloedvaten te gaan die tumoren voeden. Bewijs van penetratie van gepegyleerde liposomen uit bloedvaten en 
hun binnenkomst en accumulatie in tumoren is waargenomen bij muizen met C-26 coloncarcinoomtumoren en bij transgene muizen met KS-
achtige laesies. De gepegyleerde liposomen hebben ook een lipidenmatrix met lage permeabiliteit en een intern waterig buffersysteem die samen 
doxorubicinehydrochloride ingekapseld houden tijdens de verblijftijd van het liposoom in omloop.

De plasmafarmacokinetiek van Caelyx gepegyleerd liposomaal bij de mens verschilt significant van de farmacokinetiek die in de literatuur wordt 
beschreven voor standaard doxorubicinehydrochloridepreparaten. Bij lagere doseringen (10 mg/m2–20 mg/m2) Caelyx gepegyleerd liposomaal 
vertoonde lineaire farmacokinetiek. Over het dosisbereik van 10 mg/m2–60 mg/m2Caelyx gepegyleerd liposomaal vertoonde een niet-lineaire 
farmacokinetiek. Standaard doxorubicinehydrochloride vertoont een uitgebreide weefseldistributie (distributievolume: 700 tot 1.100 l/m2) en 
een snelle eliminatieklaring (24 tot 73 l/u/m2). Daarentegen is de farmacokinetiek
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profiel van Caelyx gepegyleerd liposomaal geeft aan dat Caelyx gepegyleerd liposomaal voornamelijk beperkt is tot het vasculaire vloeistofvolume 
en dat de klaring van doxorubicine uit het bloed afhankelijk is van de liposomale drager. Doxorubicine komt beschikbaar nadat de liposomen zijn 
geëxtravaseerd en het weefselcompartiment zijn binnengekomen.

Bij equivalente doses zijn de plasmaconcentratie en AUC-waarden van Caelyx gepegyleerd liposomaal, die voornamelijk 
gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride vertegenwoordigen (dat 90% tot 95% van de gemeten doxorubicine bevat), 
significant hoger dan die bereikt met standaard doxorubicinehydrochloridepreparaten.

Caelyx gepegyleerd liposomaal mag niet door elkaar worden gebruikt met andere formuleringen van doxorubicinehydrochloride.

Populatiefarmacokinetiek

De farmacokinetiek van Caelyx gepegyleerd liposomaal werd geëvalueerd bij 120 patiënten uit 10 verschillende klinische onderzoeken met behulp 
van de farmacokinetische populatiebenadering. De farmacokinetiek van Caelyx gepegyleerd liposomaal over het dosisbereik van 10 mg/m2tot 60 
mg/m2werd het best beschreven door een niet-lineair model met twee compartimenten met invoer van de nulde orde en Michaelis-Menten-
eliminatie. De gemiddelde intrinsieke klaring van Caelyx gepegyleerd liposomaal was 0,030 l/u/m2(bereik 0,008 tot 0,152 l/u/m2) en het 
gemiddelde centrale distributievolume was 1,93 l/m2(bereik 0,96-3,85 l/m2) het plasmavolume benadert. De schijnbare halfwaardetijd varieerde 
van 24-231 uur, met een gemiddelde van 73,9 uur.

Borstkankerpatiënten

De farmacokinetiek van Caelyx gepegyleerd liposomaal bepaald bij 18 patiënten met borstcarcinoom was vergelijkbaar met de 
farmacokinetiek bepaald bij de grotere populatie van 120 patiënten met verschillende vormen van kanker. De gemiddelde intrinsieke 
klaring was 0,016 l/u/m2(bereik 0,008-0,027 l/u/m2), was het gemiddelde centrale distributievolume 1,46 l/m2(bereik 1,10-1,64 l/m2). De 
gemiddelde schijnbare halfwaardetijd was 71,5 uur (bereik 45,2-98,5 uur).

Eierstokkankerpatiënten

De farmacokinetiek van Caelyx gepegyleerd liposomaal bepaald bij 11 patiënten met ovariumcarcinoom was vergelijkbaar met de 
farmacokinetiek bepaald bij de grotere populatie van 120 patiënten met verschillende vormen van kanker. De gemiddelde intrinsieke klaring was 
0,021 l/u/m2(bereik 0,009–0,041 l/u/m2), was het gemiddelde centrale distributievolume 1,95 l/m2(bereik 1,67–2,40 l/m2). De gemiddelde 
schijnbare halfwaardetijd was 75,0 uur (bereik 36,1-125 uur).

AIDS-gerelateerde KS-patiënten

De plasmafarmacokinetiek van Caelyx gepegyleerd liposomaal werd geëvalueerd bij 23 patiënten met KS die enkelvoudige doses van 
20 mg/m2 kregen.2toegediend via een infuus van 30 minuten. De farmacokinetische parameters van Caelyx gepegyleerd liposomaal 
(voornamelijk gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride en lage niveaus van niet-ingekapseld doxorubicinehydrochloride) 
waargenomen na de 20 mg/m22doses worden weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6. Farmacokinetische parameters bij met Caelyx gepegyleerde liposomaal behandelde AIDS-KS-patiënten

Gemeen+ standaardfout

20 mg/m2(n=23)Parameter

Maximale plasmaconcentratie* (µg/ml)

Plasmaklaring (l/u/m2)

Verdelingsvolume (l/m2)

AUC (µg/ml uur)

λ 1halfwaardetijd (uren)

λ 2halfwaardetijd (uren)

8,34 ± 0,49

0,041 ± 0,004

2,72 ± 0,120

590,00 ± 58,7

5,2 ± 1,4

55,0 ± 4,8

* Gemeten aan het einde van een infusie van 30 minuten

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

In dierstudies met herhaalde doseringen lijkt het toxiciteitsprofiel van Caelyx gepegyleerd liposomaal zeer vergelijkbaar met het toxiciteitsprofiel 
dat is gerapporteerd bij mensen die langdurige infusies van standaard doxorubicinehydrochloride krijgen. Bij Caelyx gepegyleerd liposomaal 
resulteert de inkapseling van doxorubicinehydrochloride in gepegyleerde liposomen in deze effecten met een verschillende sterkte, en wel als 
volgt.

https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931 17/21



15-4-22, 17:26 Caelyx gepegyleerd liposomaal 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie - Samenvatting van de productkenmerken (SPK) - (emc)

Cardiotoxiciteit

Studies bij konijnen hebben aangetoond dat de cardiotoxiciteit van Caelyx gepegyleerd liposomaal verminderd is in vergelijking met 

conventionele doxorubicinehydrochloridepreparaten.

dermale toxiciteit

In onderzoeken die werden uitgevoerd na herhaalde toediening van Caelyx gepegyleerd liposomaal aan ratten en honden, werden ernstige 
huidontstekingen en zweervorming waargenomen bij klinisch relevante doseringen. In het onderzoek bij honden werd het optreden en de ernst 
van deze laesies verminderd door de dosis te verlagen of de intervallen tussen de doses te verlengen. Soortgelijke dermale laesies, die worden 
beschreven als palmoplantaire erythrodysesthesie, werden ook waargenomen bij patiënten na langdurige intraveneuze infusie (zie rubriek 4.8).

anafylactoïde reactie

Tijdens toxicologische onderzoeken met herhaalde doses bij honden werd een acute respons waargenomen die werd gekenmerkt door hypotensie, bleke 

slijmvliezen, speekselvloed, braken en perioden van hyperactiviteit gevolgd door hypoactiviteit en lethargie na toediening van gepegyleerde liposomen 

(placebo). Een vergelijkbare, maar minder ernstige respons werd ook waargenomen bij honden die werden behandeld met Caelyx gepegyleerd liposomaal 

en standaard doxorubicine.

De hypotensieve respons was in omvang verminderd door voorbehandeling met antihistaminica. De respons was echter niet 
levensbedreigend en de honden herstelden snel na stopzetting van de behandeling.

Lokale toxiciteit

Subcutane tolerantie-onderzoeken geven aan dat Caelyx gepegyleerd liposomaal, in tegenstelling tot standaard doxorubicinehydrochloride, na 
een mogelijke extravasatie lichte lokale irritatie of weefselbeschadiging veroorzaakt.

Mutageniteit en kankerverwekkendheid

Hoewel er geen onderzoeken zijn uitgevoerd met Caelyx gepegyleerd liposomaal, is doxorubicinehydrochloride, het 
farmacologisch actieve bestanddeel van Caelyx gepegyleerd liposomaal, mutageen en kankerverwekkend. Gepegyleerde 
placeboliposomen zijn niet mutageen of genotoxisch.

Reproductietoxiciteit

Caelyx gepegyleerd liposomaal resulteerde in milde tot matige ovariële en testiculaire atrofie bij muizen na een enkele dosis van 36 mg/
kg. Verlaagd testiculaire gewicht en hypospermie waren aanwezig bij ratten na herhaalde doses ≥ 0,25 mg/kg/dag en diffuse degeneratie 
van de tubuli seminiferi en een duidelijke afname in spermatogenese werden waargenomen bij honden na herhaalde doses van 1 mg/kg/
dag (zie rubriek 4.6). ).

Nefrotoxiciteit

Een onderzoek heeft aangetoond dat Caelyx gepegyleerd liposomaal bij een enkelvoudige intraveneuze dosis van meer dan tweemaal de klinische dosis 

niertoxiciteit veroorzaakt bij apen. Niertoxiciteit is waargenomen bij zelfs lagere enkelvoudige doses doxorubicine HCl bij ratten en konijnen. Aangezien 

een evaluatie van de post-marketing veiligheidsdatabase voor Caelyx gepegyleerd liposomaal bij patiënten geen significante kans op nefrotoxiciteit van 

Caelyx gepegyleerd liposomaal heeft gesuggereerd, zijn deze bevindingen bij apen mogelijk niet relevant voor de risicobeoordeling van de patiënt.

6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen

α-(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)fosfooxy]ethylcarbamoyl)-ω-methoxypoly(oxyethyleen)-40 natriumzout (MPEG-DSPE)

volledig gehydrogeneerde sojafosfatidylcholine (HSPC)

cholesterol

ammonium sulfaat

sacharose

histidine

water voor injecties

zoutzuur (voor pH-aanpassing)
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natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)

6.2 Incompatibiliteiten

Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die vermeld in rubriek 6.6.

6.3 Houdbaarheid

20 maanden.

Na verdunning:

- Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond gedurende 24 uur bij 2°C tot 8°C.

- Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk worden gebruikt. Indien niet onmiddellijk gebruikt, zijn de bewaartijden en 

omstandigheden voorafgaand aan gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen deze niet langer zijn dan 24 uur bij 2°C tot 8°C.

- Gedeeltelijk gebruikte injectieflacons moeten worden weggegooid.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Niet bevriezen.

Voor de bewaarcondities van het verdunde geneesmiddel, zie rubriek 6.3.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Type I glazen injectieflacons, elk met een gesiliconiseerde grijze broombutyl stop en een aluminium verzegeling, met een te leveren volume van 
10 ml (20 mg) of 25 ml (50 mg).

Caelyx gepegyleerd liposomaal wordt geleverd als een enkele verpakking of verpakkingen van tien injectieflacons.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Gebruik geen materiaal dat sporen van neerslag of andere deeltjes vertoont.

Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van Caelyx gepegyleerde liposomale dispersie. Het gebruik van handschoenen is verplicht. Als Caelyx 

gepegyleerd liposomaal in contact komt met de huid of het slijmvlies, was dan onmiddellijk en grondig met water en zeep. Caelyx gepegyleerd 

liposomaal moet worden gehanteerd en verwijderd op een manier die overeenkomt met die van andere geneesmiddelen tegen kanker in 

overeenstemming met de lokale voorschriften.

Bepaal de dosis Caelyx gepegyleerd liposomaal die moet worden toegediend (op basis van de aanbevolen dosis en het lichaamsoppervlak van de 
patiënt). Neem het juiste volume Caelyx gepegyleerd liposomaal in een steriele spuit. Aseptische technieken moeten strikt worden nageleefd 
aangezien er geen conserveermiddel of bacteriostatisch middel aanwezig is in Caelyx gepegyleerd liposomaal. De juiste dosis Caelyx 
gepegyleerd liposomaal moet vóór toediening worden verdund in 5% (50 mg/ml) glucose-oplossing voor infusie. Voor doses < 90 mg, verdun 
Caelyx gepegyleerd liposomaal in 250 ml en voor doses ≥ 90 mg, verdun Caelyx gepegyleerd liposomaal in 500 ml. Dit kan gedurende 60 of 90 
minuten worden toegediend, zoals beschreven in 4.2.

Het gebruik van een ander verdunningsmiddel dan 5% (50 mg/ml) glucose-oplossing voor infusie, of de aanwezigheid van een bacteriostatisch middel 

zoals benzylalcohol kan precipitatie van Caelyx gepegyleerd liposomaal veroorzaken.

Het wordt aanbevolen om de Caelyx gepegyleerde liposomale infusielijn aan te sluiten via de zijpoort van een intraveneuze infusie van 
5% (50 mg/ml) glucose. Infusie kan worden gegeven via een perifere ader. Niet gebruiken met in-line filters.

7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Baxter Healthcare Limited

Caxton Way

Thetford

Norfolk
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IP24 3SE

Verenigd Koninkrijk

8. Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

PLGB 00116/0255

9. Datum eerste toelating/verlenging van de toelating

Datum eerste vergunning: 21 juni 1996

Datum van laatste verlenging: 19 mei 2006

10. Datum van herziening van de tekst

09 augustus 2021

-
-
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