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חשובה   תרופתית  אזהרה  
 

(enfortumab vedotin)  PADCEV™  נושא: סיכון לתופעות לוואי עוריות חמורות בטיפול עם  
 

 
 איש צוות רפואי נכבד, 

  
להנגיש לך מידע בטיחותי חשוב אודות הסיכון של תופעות לוואי עוריות חמורות   המטרת מכתב זה הינ

 -ל להיקשרות המכוון נוגדןלמדת ותרופה מצ - ™PADCEVאשר כלולות בעלון לרופא של התכשיר 
Nectin-4 סרטן דרכי השתן מסוג חולים עם בלטיפול  ותוויתהמurothelial carcinoma מתקדם  -מקומי
וכימותרפיה מבוססת פלטינום במהלך   PD-1/PD-L1קיבלו טיפול מסוג מעכב אשר , (mUC) או גרורתי 

מותווית  התרופה    .neoadjuvantאו    adjuvantמקומי, או במסגרת משלימה  -השלב הגרורתי או המתקדם
  יבמעכב לטיפו אשר קיבלו מתקדם מקומי או גרורתי שתן דרכי סרטן עם חוליםגם לטיפול ב

PD-1/PD-L1 ןפלטימבוססת ציס  הכימותרפיב אך לא מתאימים לטיפול.  
במקרה שהסיכון  והתנהלות הנחיות לגבי הצעדים שיש לנקוט, כולל שינויי מינון גםמספק מכתב זה 

  המתואר לתופעות לוואי עוריות חמורות מתרחש. 
  

  :סיכום
  

 ™PADCEV  מאוחר יותר, יתכן וגם  ךהראשון של הטיפול אמחזור מהלך הבבעיקר  לגרום  עלול  
 Stevens-Johnson מקרים שלכולל  שעלולות גם להוביל למוותלתופעות לוואי עוריות חמורות 

syndrome (SJS)  ו-  .Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) 
 מטופליםעוריות ב תגובותמקרוב  לנטר יש . 
 במקרה של חשד ל-  SJS,  TEN  טיפול ה  שהות מיידית אתאו תופעות לוואי עוריות חמורות יש לה

 . מומחה רופא טיפול על ידי  ולשקול  PADCEV™-ב
  את הטיפול ב צמיתותל להפסיק יש-™PADCEV עם אשר אובחנו  במטופליםSJS  אוTEN  או

  .  3או תופעות עוריות נישנות בדרגה  4תופעות עוריות דרגה  
 

: המטפל הרפואילצוות  המלצות  
 צפו לאחר טיפול בשפריחה ותופעות לוואי עוריות חמורות נ יםעדכן את המטופל - ™PADCEV .  
 אם הם חווים סימנים ותסמינים של תגובות   ליצור קשר עם הצוות הרפואי המטפל  למטופלים  המלץ

 עוריות. 
  

  :מינון שינויי
  

  שינוי מינון *  *חומרה  תופעת לוואי
(יש לעיין תגובות עוריות 

 אזהרהבעלון לרופא ב
 בתחילת העלוןהמודגשת 
אזהרות   5.1וכן בסעיף  

  אמצעי זהירות)ו

להשהות מיידית את הטיפול  יש   TENאו  SJS -חשד ל
ולהתייעץ עם   ™PADCEV -ב

מומחה על מנת לאשש את 
או   SJS. אם לא אובחן האבחון

TENף תופעות  , ראה סעי
 . 3עוריות דרגה  

  
SJS  אוTEN   או תופעות עוריות

או תופעות עוריות נישנות  4דרגה 
  3בדרגה 

  תותלצמי יש להפסיק



           

את הטיפול עד  להשהות יש  3דרגה (חמורות)  תופעות עוריות
יש  לאחר מכן או מטה,  1 דרגה

זהה הטיפול במינון לחדש את 
של או לשקול הפחתת מינון 

  דרגת מינון אחת. 
  מסכנת חיים.  4 דרגהחמורה,  3 דרגהבינונית,  2 דרגהקלה,  1*דרגה  

 
 

:מינון להפחתת מומלץ זמנים לוח  
 

  דרגת מינון 

מ"ג  125מ"ג/ק"ג עד  1.25  

 

יתמנה התחלת  

מ"ג  100מ"ג/ק"ג עד  .01  

 

 הפחתת מינון ראשונה

מ"ג  57מ"ג/ק"ג עד  0.75  

 

 הפחתת מינון שניה

מ"ג  50מ"ג/ק"ג עד  0.5  

 

 הפחתת מינון שלישית

 
 

:הבטיחות אזהרתנוסף על  מידע  
  

  23%-לבמחקרים קליניים.  ™PADCEV   -החולים שטופלו ב  680מתוך    55%  -תגובות עוריות התרחשו ב
  13%-נצפו ב 3-4תגובות עוריות בדרגה  . היה גירוד 33% -פפולרית ול-הופיעה פריחה מקולומהם 

  : וכללומהמטופלים 
maculo-papular rash, rash erythematous, rash or drug eruption, symmetrical drug-

related intertriginous and flexural exanthema (SDRIFE), dermatitis bullous, dermatitis 

exfoliative and palmar-plantar erythrodysesthesia.    

  6.4עד  0.1חודשים (טווח:   0.6היה  חמורות יותבניסויים קליניים, הזמן החציוני עד להופעת תגובות עור

  חודשים). 

  , PADCEV™ (n=59) -ב ה זמנית של הטיפוללהפסק אשר הובילה תעוריובקרב מטופלים שחוו תגובה 

מהמטופלים שהחלו מחדש במינון מופחת חוו מחדש   16%-מהמטופלים שהחלו במינון זהה ו 24%

  . מהחולים  2.6%-ב ™PADCEV -בתגובות עוריות חמורות. תגובות עוריות הביאו להפסקת הטיפול 



           

  
מכיוון   .PADCEV (post approval use)™ זוהו במהלך שימוש בתרופה לאחר אישור לוואי  תופעות

, לא תמיד ניתן להעריך באופן אמין את  ידועבגודל לא  האוכלוסייבקרב מרצון ם מדווחי האל דיווחיםש
  :לשימוש בתרופהתדירותן או לבסס קשר סיבתי 

 Skin and subcutaneous tissue disorders: Epidermal necrosis, Stevens-Johnson 
syndrome, toxic epidermal necrolysis  

 
 

:פעולה מנגנון: נוסף מידע  
 

 Enfortumab vedotin  צימוד של נוגדן ותרופה (הינוantibody-drug conjugate - ADC( .
  על שטח פני התא.הנמצא , חלבון צימוד 4-הומני המכוון לנקטין IgG1 ינוהנוגדן ה

 המולקולה הקטנה ,MMAE ,מקשר מסוג  דרך נקשרת לנוגדן  ,פוגעת במיקרוטובולי של התא
של מציע שהפעילות נוגדת סרטן מידע שאינו קליני  .(protease-cleavable linker)פרוטאז 

enfortumab vedotin  קשירה של היא עקבADC  לתאים המבטאיםNectin-4  ובעקבות כך ,
 פרוטאוליטי.   פירוקדרך  MMAEושחרור  לתא Nectin-4 ו ADC -קומפלקסכניסה של ה

   שחרור שלMMAE    צירת עמשרה את  רשת המיקרוטובולית בתוך התא, ובעקבות כך  המשבש את 
 מחזור התא ומוות תאים אפופטוטי. 

 
  

  -מלא של היתרונות והסיכונים הקשורים לשימוש ב מהווה פירוטמידע הבטיחות החשוב במכתב זה אינו 
PADCEV™ הבטיחות החשוב המלאהמעודכן במידע בעלון לרופא עיין ל , יש;  

  
 PADCEV™ 20mg  
https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/167%2037%2036604%2000  
  
PADCEV™ 30mg  

  https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/167%2038%2036605%2000 
 
  

 
 אופן דיווח תופעות לוואי:

 
  תכשיר רפואי הינו חשוב.  ה רישום לאחר אישורדיווח תופעות לוואי החשודות כקשורות לתכשיר

 תועלת של התכשיר הרפואי. -ניטור מתמשך של מאזן סיכוןמאפשר הדיווח 
 לחוק בהתאם    כל תופעת לוואי החשודה כקשורה לתכשיר צריכה להיות מדווחת למשרד הבריאות

 /https://sideeffects.health.gov.ilבאמצעות שימוש בטופס הממוחשב: 
תופעות לוואי גם לאסטלס פארמה אינטרנשיונל בי.וי באמצעות כתובת הדוא"ל:  ניתן לדווח 

Pharmacovigilance.IL@astellas.com  
  
  

החברה ליצירת קשר: פרטי  
אנא צור קשר   PADCEV™ - בנוגע לתוכנו של מכתב זה או בנוגע לשימוש בבמקרה ויש לך שאלות 

  Pharmacovigilance.IL@astellas.comבאמצעות כתובת הדוא"ל: 
  

  בברכה,
  ד"ר ורדה אשד

  



           

Dr. Varda Eshed 
Head of Medical Affairs 

Astellas Pharma International B.V 
 
 

Astellas Pharma International B.V is processing your personal information, specifically, information 

about your professional role and your contact details to take appropriate additional risk minimization 

measures  agreed with relevant regulators and agencies, like, for example, provision of additional safety 

information about our medicinal products to relevant healthcare professionals. Distribution of these 

materials is part of Astellas’ pharmacovigilance risk management obligations To learn more about 

Astellas’ privacy practices and the rights you have under applicable laws, you may access our full 

Privacy Notice by visiting https://www.astellas.com/il/he/privacy-policy  

If you have questions or concerns about our use of your personal data, you may contact Astellas’ Data 

privacy@astellas.comProtection Officer at    
 
 
 


