
Souhrn údajů o přípravku 

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 

ERWINASE 
® 

2.  KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ 

1 lahvička obsahuje: 

Léčivá látka: 10,000 jednotek  Crisantaspase   

(Asparaginase z  Erwinia chrysanthemi; Erwinia L-asparaginase) 

Pomocné látky viz bod 6.1. 

3. LÉKOVÁ FORMA 

Bílý lyofilizovaný prášek pro přípravu roztoku 

4. KLINICKÉ ÚDAJE 

4.1. Terapeutické indikace 

Erwinase
®
 se užívá spolu s ostatními cytostatiky k léčbě akutní lymfoblastické leukémie. 

Může se rovněž použít u ostatních neoplasmat v případech, kdy se očekává, že deplece 

asparaginu by mohla přinést prospěch.  Pacienti, kteří jsou léčeni L-asparaginázou a vyvine se 

u nich hypersenzitivita na tento enzym, se mohou převést na léčbu přípravkem Erwinase
®
, 

protože její enzymy jsou imunologicky odlišné. 

4.2. Dávkování a způsob podání 

Erwinase
®
 se může podávat intravenózně, intramuskulárně nebo subkutánně. 

Obvyklá dávka je 6000j/m
2 

tělesného povrchu  (200 j/kg tělesné váhy), 3krát týdně po dobu 3 

týdnů. 

Terapie může být dále posílena podle protokolu.  Informace o dávkování, cestě podání a 

intervalech léčby by měly být ověřeny dle současně platných léčebných protokolů. 

 

4.3.  Kontraindikace 

 

Alergie na  Erwinia asparaginázu. 

Episoda akutní pankreatitidy v souvislosti s terapií  L-asparaginázou. 

Kojení (viz 4.6). 

 

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití 

 

Varování:  Po užití Erwinase
®
 byly pozorovány anafylaktické reakce.  Během podávání musí 

být k dispozici vybavení potřebné k zvládnutí anafylaxe. 
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Při re-expozici L-asparaginázou existuje zvýšené riziko anafylaxe a proto musíme pacienta  

pozorně sledovat ve všech intervalech léčby (např. mezi indukcí a konsolidací). 

Před a během léčby je nutný monitoring: 

- amylázy, lipázy a/nebo hladina insulinu k vyloučení hyperglykémie a závažné pankreatitidy. 

Hyperglykémie se musí léčit insulinem, je-li třeba. 

- před zahájením léčby se provede rutinní hemokoagulační screening; je-li zjištěna 

symptomatická koagulopatie, léčba se přeruší dokud se nenalezne řešení a potom se pokračuje 

dle protokolu. 

- jaterní testy se kontrolují během léčby pravidelně. 

 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Asparagináza se před podáním  nesmí mísit s jinými léky. 

Současné užití s hepatotoxickými léčivy může zvýšit riziko postižení jater ( zvýšení AST,  

ALT, bilirubinu). 

L-asparagináza  může snížit nebo vyrušit účinek methotrexátu na maligní buňky. Tento 

účinek přetrvává tak dlouho, dokud je plasmatická hladina asparaginu nízká. Nepoužívejte 

methotrexát současně nebo po L-asparagináze dokud je hladina asparaginu pod normou. 

Současné užití prednisonu a L-asparaginázy může zvýšit riziko koagulopatie (např. snížení 

fibrinogenu a faktoru III). 

Podávání vinkristinu současně nebo těsně před L-asparaginázou může být spojeno s vyšší 

toxicitou a zvýšeným rizikem anafylaxe. 

 

4.6 Těhotenství a kojení 

 

Těhotenství: nejsou dostupná žádná data o užití Crisantaspázy (Erwinia L-asparaginase) 

v těhotenství. 

Limitované zprávy o užití E.coli asparaginázy v kombinaci s ostatními protinádorovými 

léčivy během těhotenství neposkytují dostatečná data.  

Na základě dat z preklinických studií týkajících se embryonálního/fetálního vývoje  lze 

použití Erwinázy v těhotentsví doporučit pouze v nezbytných případech. 

Laktace: není známo zda Crisantaspáza (Erwinia L-asparagináza) přechází do mléka. 

Exkrece Crisantaspázy (Erwinia L-asparaginase) do mateřského mléka u zvířat nebyla 

studována.  Pro možné závažné nežádoucí účinky, které se mohou projevit u kojenců nesmí 

matky léčené Erwinázou kojit. 

 

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nejsou známy. 
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4.8 Nežádoucí účinky 

 

Spontánní hlášení nežádoucích účinků od pacientů léčených L-asparaginázou a údaje o 

výskytu nežádoucích účinků z literatury jsou uvedeny v následující tabulce. Nežádoucí účinky 

jsou seřazeny dle systémů a frekvence výskytu. Dva nejčastější nežádoucí účinky jsou: 

 



- Hypersensitivita, včetně kopřivky,otoků laryngu, bronchospasmu, hypotenze nebo 

anafylaktického šoku. Při výskytu systémové hypersenzitivní rekce musí být léčba Erwinázou 

okamžitě vysazena. 

 

- abnormality koagulace (např. trombóza),  patří do druhé nejčastější skupiny nežádoucích 

účinků. Jsou způsobeny poruchou tvorby proteinů. Byly popsány trombózy periferních, 

plicních nebo mozkových cév, potenciálně fatálních, jejichž následky závisí na lokalizaci 

okludované cévy. K ostatním rizikovým faktorům přispívajícím k výskytu poruch koagulace 

patří sama základní  nemoc,  léčba steroidy a přítomnost centrálních venózních katétrů. 

 

- postižení pankreatu – akutní pankreatitis se objevuje u <10% případů. Byly popsány 

isolované případy pseudocyst,  které se objevily až 4 měsíce po poslední léčbě. Proto by se 

mělo udělat sonografické vyšetření.  Velmi vzácně se objevila hemorhagická až nekrotizující 

pankreatitis s fatálním zakončením. Hyperglykémie je nejčastěji hlášený nežádoucí účinek, 

protože L-asparagináza může ovlivnit endokrinní funkci pankreatu. Podáním insulinu lze 

glykémii snadno upravit. Byly popsány izolované případy diabetické ketoacidózy. 

 

- neurologické a kardiální poruchy jsou častým sekundárním nežádoucím účinkem  

( tromboembolická nemoc ) nebo jsou vyvolány ostatními současně podávanými 

protinádorovými léky (např. opožděná clearance methotrexátu ). 

 

Nežádoucí účinky jsou zcela reverzibilní. 

 

Frekvence výskytu: velmi časté (_1/10), časté (_1/100 to <1/10), neobvyklé (_1/1000 

to <1/100), vzácné (_1/10000 to <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). 

Pokud se nedá z dostupných dat vypočítat frekvence výskytu je takový nežádoucí účinek 

označen jako „neznámý“. 

Izolované případy z literatury nebo případy spontánně hlášené byly klasifikovány jako 

„vzácné“ nebo  „velmi vzácné“. 

 

Infekce a infestace: 

Velmi vzácné: Infekce a život ohrožující sepse. 

Poruchy krve a lymfatického systému: 

Velmi časté: koagulopatie – snížená hladina koagulačních faktorů, antithrombin III, protein C, 

protein S a fibrinogenu(1). 

Časté : koagulopatie spojené s krvácením nebo trombotickými komplikacemi, 

hypofibrinogenémií, asymptomatickou koagulopatií. 

Velmi vzácné : Neutropenie, febrilní neutropenie a trombocytopenie. 

Neznámé: Haemorrhagie. 
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Poruchy imunitního systému: 

Časté: Hypersensitivita nebo systémové alergické reakce. 

Neobvyklé: Anafylaxe. 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Časté : Elevace sérové amylázy a lipázy. 

Neobvyklé: Hyperlipidemie(1) a hyperglykémie. 

Vzácné: Diabetická ketoacidosa. 

Neznámé : Hyperamonemie(3). 

 



Poruchy nervového systému: 

Časté : Letargie, somnolence, poruchy vědomí, závratě, neurotoxicita, 

křeče (grand mal, parciální záchvaty) (2), bolesti hlavy. 

Vzácné: Dysfasie, dysfagie, parézy a encefalopatie (3), CNS deprese a koma. 

Poruchy srdce: 

Vzácné:  infarkt myokardu – sekundární příznak trombózy, pankreatitis. 

Cévní poruchy: 

Časté: Trombóza periferních, plicních nebo mozkových cév; bledost. 

Neznámé : Hypertenze, návaly (4) a hypotenze (4). 

Poruchy dýchacího ústrojí, hrudníku a mediastina: 

Časté: Dušnost(4). 

Neobvyklé: Laryngeální edém(4), zástava dechu, hypoxie, rhinitis a  

bronchospasmus (4). 

Poruchy gastrointestinální: 

Časté : Průjmy, akutní pankreatitis. 

Velmi vzácné: Hemorrhagická nebo nekrotizující pankreatitis. 

Neznámé : Nausea, zvracení a bolesti břicha. 

Hepato-biliární poruchy: 

Časté: Elevace bilirubinu, ALT, AST, ALP, cholesterolu. Toxické poškození jater. 

Vzácné: Hepatální selhání. 

Neznámé: Hepatomegalie, cholestatická žloutenka, zvýšená retence bromsulftaleinu. 

Poruchy kůže a podkoží: 

Časté: Raš, urticaria, pruritus, erythema, otoky obličeje, rtů (4). 

Poruchy muskuloskeletální a poruchy pojiva: 

Velmi vzácné: Myalgie a reaktivní arthritis. 

Neznámé : Bolesti v končetinách. 

Celkové obtíže: 

Časté: Horečky, třesavky, otoky končetin, zduření v místě vpichu ( včetně bolestivosti, 

zarudnutí,  krvácení ), generalizované bolesti. 

1 Jako důsledek  inhibice syntézy proteinů. 

2 Křeče mohou být spojeny s trombózou mozkových cév a metabolickou encefalopatií. 

3 Jako důsledek nadměrné produkce amoniaku vyvolané působením L-asparaginázy na 

endogenní asparagin a glutamin. 

4 Tyto příznaky jsou často spojené s reakcemi přecitlivělosti. 
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4.9 Předávkování 

Nejsou doporučena žádná zvláštní opatření. 

 

5. Farmakologické  vlastnosti 

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti 

Farmakoterapeutická skupina: ostatní protinádorové prostředky 

ATC kód: L01XX02 

Asparagin je součástí většiny proteinů, jejichž syntéza bez jeho přítomnosti není možná 

protože inhibicí RNA a DNA syntézy dochází k zástavě proliferace buněk. Leukemické 

(ALL, AML a non-Hodgkin lymfom – zvláště lymfoblastická forma) a jiné nádorové buňky  

nejsou schopny syntetizovat asparagin potřebný ke svému růstu a jsou odkázány na exogenní 

asparagin. L-asparagináza katalyzuje deaminaci exogenního asparaginu na kyselinu 



aspartovou a amoniak a tímto mechanismem nastane nedostatek exogenního asparaginu s 

následnou destrukcí nádorových buněk. Tato biochemická reakce může být znázorněna 

následovně: 

                  Erwinia L-asparagináza 

Asparagin------------------------------→kyselina aspartová + NH3 

 

Asparagináza má kromě své asparaginové aktivity také další signifikantní aktivitu- katalyzuje 

deaminaci glutaminu na kyselinu glutamovou a amoniak: 

                  

                  Erwinia L-asparagináza 

Glutamin ------------------------------→kyselina glutamová + NH3 

 

Glutamin může sloužit jako alternativní zdroj pro syntézu asparaginu, takže deplece 

glutaminu potencuje depleci asparaginu. 

Přesný účinek aktivity glutaminu však není dosud znám. 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti 

Nejvyšší hladiny v séru dosahuje Erwináza za 1-2 hodiny po podání. Poločas se pohybuje od 

7 do 13 hodin. 

 

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

Studie embryotoxicity s Erwinia L-asparaginázou u králíků poskytly údaje o teratogenním 

potenciálu. Navíc, další preklinické zkušenosti s ostatními asparaginázovými produkty 

prokázaly teratogenní potenciál u krys, myší i králíků při dávkování v terapeutickém rozmezí.  
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6. Farmaceutické údaje 

6.1 Seznam pomocných látek 

Chlorid sodný, monohydrát glukózy 

6.2 Inkompatibility 

Viz sekce 4.5  

6.3 Doba použitelnosti 

3 roky 

Po rekonstituci: 15 minut v originálním obalu, 8 hodin ve skleněné nebo polypropylénové 

stříkačce (Viz bod 6.6 ). 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání 

Uchovávat v ledničce při teplotě +2 až +8°C. 

6.5 Druh obalu a velikost balení 

Typ 1 zapertlovaná čirá skleněná lahvička o obsahu 3 ml, obsahující bílý lyofilizovaný 

prášek. 

Velikost balení: 5 lahviček. 

6.6 Návod k použití přípravku a zacházení s ním 

Obsah lahvičky se rozpustí v 1-2 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce. 

Roztok se opatrně přidává do lahvičky tak, že se nechá pomalu stékat po stěně, nikoliv přímo 

na prášek. Obsah se nechá rozpustit jemným otáčivým pohybem lahvičky, při čemž se 

lahvička drží ve svislé poloze. Vyvarujte se třepání lahvičkou, vytvořila by se nežádoucí pěna. 

Roztok musí být čirý bez viditelných částic. Silné třepání může způsobit jemné nitkovité 

sraženiny proteinů. Pokud se viditelné sraženiny vytvoří, roztok se musí vyhodit. 



Roztok by se měl aplikovat do 15 minut po naředění. Pokud nelze dodržet tento interval, 

roztok se musí odebrat do skleněné nebo polypropylenové stříkačky a do  max. 8 hodin po 

naředění se musí použít. 
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Erwinase
®
 není cytotoxický přípravek jako vincristin nebo methotrexát a tudíž není třeba 

zvláštní opatření při manipulaci. 

Manipulace s přípravkem je stejná jako s ostatními léčivými enzymy jako např. 

s hyaluronidázou. Nepoužité léčivo by se mělo zlikvidovat v souladu s platnými místními 

požadavky. 

7. Držitel registračního rozhodnutí 

Health Protection Agency 

Centre for Emergency Preparedness and Response 

Porton Down, Salisbury, SP4 0JG 

United Kingdom 

8. Registrační číslo 

PL 20170/0001 

9. Datum první registrace/prodloužení registrace 

19. července 1985 

Poslední prodloužení: 25 května 2006 

10. Datum poslední revize textu 

Březen 2009 

Místní zastoupení: 

EUSA Pharma (Europe) Limited 

Pharmacovigilance and medical information 

Tel: +44 (0)14 38 740 720 

Fax: +44 (0)14 38 735 740 

e-mail: medinfo-uk@eusapharma.com 

Erwinase  je  registrovaná ochranná značka Health Protection Agency. 

 


