
mPFS dla kohorty bez mutacji gBRCA (n=350)
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BRCA - gen wrażliwości na raka piersi gBRCA - germinalna mutacja BRCA ENGOT - European Network for Gynaecological Oncological Trial groups    
mPFS - mediana czasu wolnego od progresji 

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Zejula, 2. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. Niraparib maintenance therapy in platinum-sensitive,  
recurrent ovarian cancer. N Engl J Med. 2016;375(22):2154-2164.

Najczęstsze poważne działania niepożądane >1% (częstość występowania podczas leczenia) to małopłytkowość i niedokrwistość.

ZEJULA: DOUSTNY, STOSOWANY RAZ NA DOBĘ
INHIBITOR PARP W TERAPII RAKA JAJNIKA1

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ
NIEZALEŻNIE OD STATUSU MUTACJI BRCA1

Produkt Zejula przeznaczony jest do stosowania w monoterapii podtrzymującej u dorosłych pacjentek  z platynowrażliwym nawrotowym 
niskozróżnicowanym surowiczym rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, u których uzyskano częściową lub pełną odpowiedź na 
chemioterapię pochodnymi platyny.1

⊲ W kohorcie pacjentek bez mutacji gBRCA (non-gBRCAmut) mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (mPFS) była ponad 2x dłuższa w grupie  
    pacjentek otrzymujących lek ZEJULA, w porównaniu z grupą pacjentek otrzymujących placebo.2

⊲ W kohorcie pacjentek z mutacją gBRCA (gBRCAmut) mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (mPFS) była około 4x dłuższa w grupie pacjentek  
    otrzymujących lek ZEJULA, w porównaniu z grupą pacjentek otrzymujących placebo.2

Wyniki badania (ENGOT-OV16/NOVA) potwierdziły główny cel badania – statystycznie istotną poprawę czasu przeżycia wolnego 
od progresji (mPFS) w grupie otrzymującej niraparyb  w monoterapii podtrzymującej w porównaniu z grupą placebo dla kohorty bez 
mutacji gBRCA (non-gBRCAmut) oraz dla kohorty z mutacją gBRCA (gBRCAmut).1,2 
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Zejula jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się z 
pełną   informacją o leku. 

Pełna wersja aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. Dalsze informacje o leku 
dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 
90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

Tabela 3: Modyfikacja dawkowania w razie wystąpienia hematologicznych działań niepożądanych
Podczas leczenia produktem Zejula, zwłaszcza w jego początkowym okresie, obserwowano hematologiczne działania 
niepożądane. Z tego powodu w pierwszym miesiącu leczenia zaleca się wykonywanie raz w tygodniu pełnej morfologii krwi 
i w razie konieczności modyfikację dawkowania. Po zakończeniu pierwszego miesiąca leczenia zaleca się wykonywanie 
pełnej morfologii krwi raz na miesiąc, a następnie w regularnych odstępach czasu (patrz punkt „Specjalne ostrzeżenia i 
środki ostrożności dotyczące stosowania”). W zależności od wyników badań laboratoryjnych w indywidualnych przypadkach 
konieczna może być cotygodniowa kontrola morfologii krwi w drugim miesiącu leczenia.
Hematologiczne działania 
niepożądane wymagające 
przetoczenia krwi lub podania 
krwiotwórczych czynników 
wzrostu.

• Jeśli liczba płytek krwi spadnie do wartości ≤ 10 000/μl, należy rozważyć przetoczenie 
płytek krwi. Jeśli istnieją inne czynniki ryzyka krwawienia, np. skojarzone leczenie 
przeciwpłytkowe lub przeciwzakrzepowe, należy rozważyć przerwanie leczenia 
skojarzonego i (lub) przetoczenie płytek krwi w przypadku małopłytkowości o większej 
liczbie płytek. 
• Wznowić leczenie produktem Zejula w zmniejszonej dawce.

Liczba płytek krwi < 100 000/μl

Pierwszy epizod:
• Przerwać stosowanie produktu Zejula na okres do maksymalnie 28 dni i kontrolować 
morfologię krwi raz w tygodniu do czasu, gdy liczba płytek krwi powróci do wartości ≥ 100 000/
μl.
• Wznowić leczenie produktem Zejula w tej samej lub mniejszej dawce, zgodnie z Tabelą 1, 
w zależności od oceny klinicznej.
• Jeśli liczba płytek w dowolnym momencie osiągnie wartość < 75 000/μl, należy wznowić 
leczenie w zmniejszonej dawce, zgodnie z Tabelą 1.
Drugi epizod:
• Przerwać leczenie produktem Zejula na okres do maksymalnie 28 dni i kontrolować 
morfologię krwi raz w tygodniu do czasu, gdy liczba płytek krwi powróci do 
wartości ≥ 100 000/μl.
• Wznowić leczenie produktem Zejula w zmniejszonej dawce, zgodnie z Tabelą 1. 
• Produkt Zejula należy odstawić, jeśli liczba płytek krwi nie powróci do 
akceptowalnych wartości w ciągu  
28-dniowej przerwy w leczeniu, lub jeśli u pacjentki uprzednio zmniejszono już dawkę 
do 100 mg raz na dobę.

Liczba neutrofilów  
< 1 000/µl lub stężenie 
hemoglobiny < 8 g/dl

• Przerwać leczenie produktem Zejula na okres do maksymalnie 28 dni i kontrolować 
morfologię krwi co tydzień, do czasu gdy liczba neutrofilów powróci do wartości ≥ 1 500/µl 
lub stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl.
• Wznowić leczenie produktem Zejula w zmniejszonej dawce, zgodnie z Tabelą 1,
• Produkt Zejula należy odstawić, jeśli liczba neutrofilów i (lub) stężenie hemoglobiny nie 
powrócą do akceptowalnych wartości w ciągu 28-dniowej przerwy w leczeniu, lub jeśli u 
pacjentki uprzednio zmniejszono dawkę do 100 mg raz na dobę.

Potwierdzone rozpoznanie 
zespołu mielodysplastycznego 
(ang. myelodysplastic 
syndrome, MDS) lub ostrej 
białaczki szpikowej  
(ang. acute myeloid leukaemia, 
AML)

• Odstawić produkt Zejula.

Pacjentki z małą masą ciała w leczeniu podtrzymującym w nawrotowym raku jajnika Około 25% uczestniczek badania NOVA 
miało masę ciała mniejszą niż 58 kg, zaś około 25% miało masę ciała ponad 77 kg. Częstość występowania działań 
niepożądanych w 3. lub 4. stopniu nasilenia była większa wśród pacjentek o małej masie ciała (78%) niż u pacjentek o dużej 
masie ciała (53%). Po 3 cyklach leczenia jedynie u 13% spośród pacjentek o małej masie ciała stosowano dawkę 300 mg na 
dobę. U pacjentek o masie ciała mniejszej niż 58 kg można rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 200 mg na dobę. Osoby 
w podeszłym wieku Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku (≥ 65 lat). Istnieją 
ograniczone dane kliniczne dotyczące pacjentek w wieku 75 lat lub starszych. Zaburzenie czynności nerek Nie jest konieczna 
dostosowanie dawkowania u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Brak danych 
dotyczących pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub pacjentek hemodializowanych z powodu schyłkowej 
niewydolności nerek. W tej grupie pacjentek podczas leczenia należy zachować ostrożność. Zaburzenie czynności wątroby Nie 
jest konieczna dostosowanie dawkowania u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Brak 
danych dotyczących pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. W tej grupie pacjentek podczas leczenia należy 
zachować ostrożność. Pacjentki z wynikiem 2 4 w skali sprawności ECOG Brak danych klinicznych dotyczących pacjentek z 
wynikiem 2 4 w skali ECOG. Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania niraparybu 
u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dane nie są dostępne. Sposób podawania Podanie doustne. Kapsułki należy 
połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać ani kruszyć. Produkt Zejula można przyjmować niezależnie 
od posiłków. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną 
w punkcie „Wykaz substancji pomocniczych”. Karmienie piersią. Specjalne  ostrzeżenia  i  środki  ostrożności  dotyczące 
stosowania Hematologiczne działania niepożądane U pacjentek leczonych produktem Zejula opisywano hematologiczne 
działania niepożądane (małopłytkowość, niedokrwistość i neutropenię, patrz punkt ”Działania niepożądane”). U pacjentek z 
mniejszą masą ciała lub mniejszą liczbą płytek krwi na początku leczenia ryzyko wystąpienia małopłytkowości stopnia 3+ może 
być większe (patrz punkt „Dawkowanie i sposób podawania”). W celu monitorowania istotnych klinicznie zmian parametrów 
hematologicznych podczas leczenia, zaleca się kontrolę pełnej morfologii krwi raz na tydzień w pierwszym miesiącu terapii, 
następnie co miesiąc przez 10 kolejnych miesięcy, a następnie w regularnych odstępach czasu (patrz punkt „Dawkowanie i 
sposób podawania”). Jeśli wystąpią ciężkie, utrzymujące się hematologiczne działania niepożądane, w tym pancytopenia,  
nieustępujące po przerwaniu leczenia na 28 dni, należy odstawić produkt Zejula. Ze względu na ryzyko małopłytkowości należy 
zachować ostrożność podczas skojarzonego stosowania leków przeciwzakrzepowych i innych produktów leczniczych o 
znanym działaniu przeciwpłytkowym (patrz punkt ”Działania niepożądane”).Zespół mielodysplastyczny/ostra białaczka 
szpikowa  Przypadki zespołu mielodysplastycznego/ostrej białaczki szpikowej (MDS/AML) obserwowano u pacjentek 
stosujących produkt Zejula w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu.  
Pacjentki, u których rozpoznano MDS/AML otrzymywały produkt Zejula przez okres od 0,5 miesiąca do > 4,9 lat. Opisane 
przypadki miały charakter typowy dla wtórnej MDS/AML w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego. Wszystkie pacjentki w 
tej grupie otrzymywały szereg schematów chemioterapii pochodnymi platyny i wiele z nich otrzymywało także inne produkty 
powodujące uszkodzenie DNA oraz radioterapię. U niektórych pacjentek uprzednio występowała dysplazja szpiku kostnego. 
Jeśli podczas leczenia produktem Zejula zostanie rozpoznany MDS i (lub) AML, należy przerwać leczenie i rozpocząć 
odpowiednią terapię przeciwnowotworową.Nadciśnienie tętnicze, w tym przełom nadciśnieniowy U pacjentek leczonych 
produktem Zejula opisywano nadciśnienie tętnicze, w tym przełom nadciśnieniowy (patrz punkt ”Działania niepożądane”). 
Produkt Zejula można stosować wyłącznie u pacjentek z prawidłowo leczonym nadciśnieniem tętniczym. Przez pierwsze dwa 
miesiące leczenia produktem Zejula ciśnienie tętnicze należy kontrolować przynajmniej co tydzień, a następnie co miesiąc w 
pierwszym roku leczenia, i w regularnych odstępach czasu w dalszym toku terapii. U niektórych pacjentek można rozważyć 
kontrolę ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, z zaleceniem powiadomienia lekarza w razie zwiększenia ciśnienia 
tętniczego. U pacjentek z nadciśnieniem tętniczym należy stosować leczenie hipotensyjne, a w razie konieczności również 
dostosować dawkę produktu Zejula (patrz punkt „Dawkowanie i sposób podawania”). W badaniu klinicznym podczas leczenia 
produktem Zejula ciśnienie tętnicze mierzono każdego pierwszego dnia (Day 1) 28-dniowego cyklu leczenia. W większości 
przypadków nadciśnienie tętnicze skutecznie kontrolowano za pomocą typowego leczenia hipotensyjnego, a w razie 
konieczności dodatkowo dostosowywano dawkę produktu Zejula (patrz punkt „Dawkowanie i sposób podawania”). Produkt 
Zejula należy odstawić w razie wystąpienia przełomu nadciśnieniowego lub jeśli klinicznie istotne nadciśnienia tętniczego nie 
może być właściwie kontrolowane poprzez zastosowanie typowego leczenia hipotensyjnego. Zespół odwracalnej tylnej 
encefalopatii (PRES) Zgłaszano występowanie zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. Posterior Reversible 
Encephalopathy Syndrome, PRES) u pacjentów przyjmujących produkt Zejula (patrz punkt 4.8). PRES jest rzadkim, 
odwracalnym zaburzeniem neurologicznym, które może objawiać się szybko występującymi objawami, takimi jak napady 
drgawkowe, ból głowy, zmiany stanu psychicznego, zaburzenia widzenia lub ślepota korowa, z towarzyszącym nadciśnieniem 
tętniczym lub bez. Diagnoza PRES wymaga potwierdzenia obrazowaniem mózgu, najlepiej z wykorzystaniem rezonansu 
magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, MRI). W razie wystąpienia PRES, zaleca się przerwanie stosowania 
produktu Zejula i leczenie poszczególnych objawów, w tym nadciśnienia tętniczego. Bezpieczeństwo ponownego wdrożenia 
leczenia produktem Zejula u pacjentów, u których wystąpił wcześniej PRES, nie zostało ustalone. Ciąża, antykoncepcja 
Produktu Zejula nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują skutecznej antykoncepcji 
podczas leczenia i przez 1 miesiąc po przyjęciu ostatniej dawki produktu Zejula. Przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich 
kobiet w wieku rozrodczym należy wykonać test ciążowy. Laktoza Kapsułki twarde Zejula zawierają laktozę jednowodną. Lek 
nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu 
Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tartrazyna (E 102) Produkt leczniczy zawiera tartrazynę (E 102), 
która może wywołać reakcje alergiczne. Działania  niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Działaniami 
niepożądanymi we wszystkich stopniach nasilenia, które wystąpiły u ≥ 10 % z 851 pacjentek przyjmujących produkt Zejula jako 
jedyne leczenie w badaniach PRIMA (200 mg lub 300 mg) i NOVA były nudności, niedokrwistość, małopłytkowość, zmęczenie, 
zaparcia, wymioty, ból głowy, bezsenność, zmniejszenie liczby płytek, neutropenia, ból brzucha, zmniejszenie łaknienia, 
biegunka, duszność, nadciśnienie tętnicze, astenia, zawroty głowy, zmniejszenie liczby neutrofili, kaszel, bóle stawów, ból 
pleców, zmniejszenie liczby białych krwinek i uderzenia gorąca. Najczęstszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi 
występującymi u > 1 % leczonych osób były małopłytkowość i niedokrwistość.Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 
Na podstawie zbiorczych danych zebranych w badaniach PRIMA i NOVA u pacjentek leczonych produktem Zejula w 
monoterapii stwierdzono następujące działania niepożądane (patrz Tabela 4). Działania niepożądane pogrupowano według 

częstości występowania: bardzo często (≥ 1/10); często (od ≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (od ≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko 
(od ≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000). W każdej grupie działania niepożądane uszeregowano zgodnie ze 
zmniejszającym się nasileniem.
Tabela  4.  Działania  niepożądane  obserwowane  u  pacjentek  leczonych  produktem  Zejula  w  ustalonej  dawce 
początkowej 300 mg na dobę (dane zbiorcze z badań PRIMA i NOVA)

Klasyfikacja układów 
i narządów

Częstość występowania działań 
niepożądanych we  wszystkich stopniach 
nasilenia wg skali CTCAE*

Częstość występowania działań niepożądanych w 
3. lub 4. stopniu nasilenia wg skali CTCAE*

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze

Bardzo często
Zakażenie układu moczowego
Często
Zapalenie oskrzeli, zapalenie spojówek

Niezbyt często
Zakażenie układu moczowego, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia krwi i 
układu chłonnego

Bardzo często
Małopłytkowość, niedokrwistość, neutropenia, 
Leukopenia
Niezbyt często
Pancytopenia, gorączka neutropeniczna

Bardzo często
Małopłytkowość, niedokrwistość, 
neutropenia
Często
Leukopenia
Niezbyt często
Pancytopenia, gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu 
immunologicznego

Często
Nadwrażliwość†

Niezbyt często
Nadwrażliwość

Zaburzenia 
metabolizmu 
i odżywiania

Bardzo często
Zmniejszenie łaknienia
Często
Hipokaliemia

Często
Hipokaliemia
Niezbyt często
Zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często
Bezsenność 
Często
Lęk, depresja
Niezbyt często
Stan splątania

Niezbyt często 
Bezsenność, lęk, depresja, stan splątania

Zaburzenia układu 
nerwowego

Bardzo często
Ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku
Często
Zaburzenia smaku
Rzadko
Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii 
(PRES)**

Niezbyt często
Ból głowy 

Zaburzenia serca
Bardzo często
Kołatania serca
Często
Częstoskurcz

Zaburzenia 
naczyniowe

Bardzo często
Nadciśnienie tętnicze
Rzadko
Przełom nadciśnieniowy

Często
Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia

Bardzo często
Duszność, kaszel, zapalenie nosa i gardła
Często
Krwawienie z nosa
Niezbyt często
Zapalenie płuc

Niezbyt często
Duszność, krwawienie z nosa, zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka 
i jelit

Bardzo często
Nudności, zaparcia, wymioty, ból brzucha, 
biegunka, niestrawność
Często
Suchość w jamie ustnej, wzdęcia, zapalenie 
błon śluzowych, stany zapalne jamy ustnej

Często
Nudności, wymioty, ból brzucha
Niezbyt często
Biegunka, zaparcia, zapalenie błon śluzowych, stany 
zapalne jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i 
tkanki podskórnej

Często
Nadwrażliwość na światło, wysypka

Niezbyt często
Nadwrażliwość na światło, wysypka

Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki 
łącznej

Bardzo często
Bóle pleców, bóle stawów
Często
Bóle mięśni

Niezbyt często
Bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne 
i stany w miejscu 
podania

Bardzo często
Uczucie zmęczenia, osłabienie
Często
Obrzęki obwodowe

Często
Uczucie zmęczenia, osłabienie

Badania diagnostyczne

Często
Zwiększenie aktywności gamma-
glutamylotranspeptydazy, zwiększenie 
aktywności AspAT, zwiększenie stężenia 
kreatyniny we krwi, zwiększenie 
aktywności AlAT, zwiększenie 
aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, 
zmniejszenie masy ciała

Często
Zwiększenie aktywności gamma
glutamylotranspeptydazy, zwiększenie
aktywności AlAT
Niezbyt często
Zwiększenie aktywności AspAT, 
zwiększenie aktywności fosfatazy 
alkalicznej we krwi

* CTCAE = powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych, wersja 4.02 (ang. Common Terminology Criteria 
for Adverse Events version 4.02).
* Częstość występowania na podstawie odsetka pacjentek, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane z dowolnej przyczyny.
** Na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych z zastosowaniem niraparybu. Nie jest to ograniczone do 
głównego badania ENGOT-OV16 w monoterapii.
† W tym nadwrażliwość, nadwrażliwość na lek, reakcja anafilaktoidalna, wykwity polekowe, obrzęk naczynioruchowy i 
pokrzywka.
Opis wybranych działań niepożądanych Hematologiczne działania niepożądane (małopłytkowość, niedokrwistość, neutropenia), 
w tym oparte na rozpoznaniu klinicznym i (lub) badaniach laboratoryjnych, na ogół częściej występowały we wczesnym okresie 
leczenia niraparybem, a ich częstość występowania zmniejszała się z czasem. U pacjentek włączonych do terapii produktem 
Zejula w ramach badań NOVA i PRIMA, uzyskano przed rozpoczęciem leczenia następujące wartości parametrów 
hematologicznych: bezwzględna liczba neutrofili (ang. absolute neutrophil count, ANC) ≥ 1 500 komórek/µl; płytki krwi ≥ 100 
000/µl i hemoglobina ≥ 9 g/dl (NOVA) lub ≥ 10 g/dl (PRIMA). W badaniach klinicznych, postępowanie w razie wystąpienia 
hematologicznych działań niepożądane polegało na kontroli parametrów laboratoryjnych oraz modyfikacji dawkowania (patrz 
punkt „Dawkowanie i sposób podawania”). W badaniu PRIMA u pacjentek otrzymujących produkt Zejula w dawce początkowej 
ustalonej  ze względu na masę ciała lub liczbę płytek krwi na początku leczenia, obserwowano zmniejszenie częstości 
występowania małopłytkowości stopnia 3, niedokrwistości i neutropenii odpowiednio z 48% do 21%, z 36% do 23% i z 24% do 
15%, w porównaniu do grupy pacjentek otrzymujących ustaloną dawkę początkowa 300 mg. Odstawienie leczenia z powodu 
małopłytkowości, niedokrwistości i neutropenii nastąpiło u odpowiednio 3%, 3% i 2% pacjentek. Małopłytkowość W badaniu 
PRIMA małopłytkowość 3-4 stopnia nasilenia wystąpiła u 39% pacjentek leczonych produktem Zejula w porównaniu do 0,4% u 
pacjentek przyjmujących placebo; mediana czasu od przyjęcia pierwszej dawki do wystąpienia małopłytkowości wynosiła 22 dni 
(zakres: 15 do 335 dni), a mediana czasu jej trwania wynosiła 6 dni (zakres: 1 do 374 dni). Leczenie z powodu małopłytkowości 
przerwano u 4% pacjentek stosujących niraparyb. W badaniu NOVA, u około 60% pacjentek otrzymujących produkt Zejula 
występowała małopłytkowość w dowolnym stopniu nasilenia, natomiast u 34% pacjentek małopłytkowość w 3 4 stopniu 
nasilenia. W grupie pacjentek z wyjściową liczbą trombocytów mniejszą niż 180 × 109/l, po leczeniu produktem Zejula u 76% 
uczestniczek występowała trombocytopenia w dowolnym stopniu nasilenia, a u 45% trombocytopenia w 3-4 stopniu nasilenia. 
Mediana czasu do wystąpienia małopłytkowości niezależnie od stopnia nasilenia wynosiła 22 dni, a do wystąpienia 
małopłytkowości w 3 4 stopniu nasilenia 23 dni. Częstość występowania nowych przypadków trombocytopenii po intensywnych 
modyfikacjach dawkowania przeprowadzonych w pierwszych dwóch miesiącach leczenia, od 4. cyklu leczenia wynosiła 1,2%. 
Mediana czasu trwania małopłytkowości niezależnie od stopnia wynosiła 23 dni, a mediana czasu trwania małopłytkowości w 3 
4 stopniu nasilenia 10 dni. Małopłytkowość podczas leczenia produktem Zejula może zwiększać ryzyko krwotoku. W badaniu 
klinicznym w przypadku małopłytkowości stosowano monitorowanie wyników badań laboratoryjnych, modyfikację dawkowania 
i, w razie konieczności, przetoczenia płytek krwi (patrz punkt „Dawkowanie i sposób podawania”). Leczenie z powodu zaburzeń 
dotyczących trombocytów (małopłytkowości i zmniejszenie liczby trombocytów) przerwano u około 3% pacjentek. W badaniu 
NOVA, u 48 z 367 (13%) pacjentek zaobserwowano krwawienia z jednocześnie występującą małopłytkowością; wszystkie 
przypadki krwawień z jednocześnie występującą małopłytkowością były 1-2 stopnia nasilenia poza jednym przypadkiem 
wybroczyn i krwiaka 3 stopnia nasilenia z jednocześnie zaobserwowanym ciężkim działaniem niepożądanym, pancytopenią. 
Małopłytkowość występowała częściej u pacjentek liczbą płytek przed rozpoczęciem leczenia mniejszą niż 180 × 109/l. U około 
76% pacjentek z mniejszą liczbą płytek krwi przed rozpoczęciem leczenia (< 180 × 109/l) otrzymujących produkt Zejula 
wystąpiła małopłytkowość dowolnego stopnia nasilenia, a u 45% małopłytkowość 3-4 stopnia nasilenia. Pancytopenia wystąpiła 
u <1% pacjentek stosujących niraparyb.. Niedokrwistość  W badaniu PRIMA, u 31% pacjentek leczonych produktem Zejula 
wystąpiła niedokrwistość 3-4 stopnia nasilenia, w porównaniu do 2% pacjentek przyjmujących placebo; mediana czasu od 
przyjęcia pierwszej dawki do wystąpienia niedokrwistości wynosiła 80 dni (zakres: 15 do 533 dni), a mediana czasu jej trwania 
wynosiła 7 dni (zakres: 1 do 119 dni). Leczenie z powodu niedokrwistości przerwano u 2% pacjentek stosujących niraparyb. W 
badaniu NOVA, u około 50% pacjentek wystąpiła niedokrwistość w dowolnym stopniu nasilenia, natomiast u 25% pacjentek 
niedokrwistość w 3 4 stopniu nasilenia. Mediana czasu do wystąpienia niedokrwistości w niezależnie od stopnia nasilenia 
wynosiła 42 dni, a do wystąpienia niedokrwistości w 3 4 stopniu nasilenia 85 dni. Mediana czasu trwania niedokrwistości 
niezależnie od stopnia nasilenia wynosiła 63 dni, a czasu trwania niedokrwistości w 3 4 stopniu nasilenia 8 dni. Podczas 
leczenia produktem Zejula może utrzymywać się niedokrwistość niezależnie od stopnia nasilenia. W badaniu klinicznym w 
przypadku niedokrwistości stosowano monitorowanie wyników badań laboratoryjnych, modyfikację dawkowania (patrz punkt 
„Dawkowanie i sposób podawania”) i, w razie konieczności, przetoczenia krwinek czerwonych. Leczenie z powodu 
niedokrwistości przerwano u 1% pacjentek.Neutropenia W badaniu PRIMA, u 21% pacjentek leczonych produktem Zejula 
wystąpiła neutropenia 3-4 stopnia nasilenia, w porównaniu do 1% pacjentek przyjmujących placebo; mediana czasu od 
przyjęcia pierwszej dawki do wystąpienia neutropenii wynosiła 29 dni (zakres: 15 do 421 dni), a mediana czasu jej trwania 
wynosiła 8 dni (zakres: 1 do 42 dni). Leczenie z powodu neutropenii przerwano u 2% pacjentek stosujących niraparyb. U około 
30% pacjentek otrzymujących produkt Zejula występowała neutropenia w dowolnym stopniu nasilenia, natomiast u 20% 
pacjentek neutropenia w 3 4 stopniu nasilenia. Mediana czasu do wystąpienia neutropenii niezależnie od stopnia nasilenia 
wynosiła 27 dni, a do wystąpienia neutropenii w 3 4 stopniu nasilenia 29 dni. Mediana czasu trwania neutropenii niezależnie od 
stopnia nasilenia wynosiła 26 dni, a  neutropenii w 3 4 stopniu nasilenia 13 dni. Z powodu neutropenii około 6% pacjentek 
leczonych niraparybem podawano dodatkowo G-CSF (ang. Granulocyte Colony Stimulating Factor). Leczenie z powodu 
neutropenii przerwano u 2% pacjentek.Nadciśnienie tętnicze W badaniu PRIMA, u 6% pacjentek leczonych produktem Zejula 
wystąpiło nadciśnienie tętnicze 3-4 stopnia nasilenia, w porównaniu do 1% pacjentek przyjmujących placebo; mediana czasu 
od przyjęcia pierwszej dawki do wystąpienia nadciśnienia tętniczego wynosiła 50 dni (zakres: 1 do 589 dni), a mediana czasu 
jej trwania wynosiła 12 dni (zakres: 1 do 61 dni). Leczenie z powodu nadciśnienia tętniczego przerwano u 0% pacjentek. W 
badaniu NOVA nadciśnienie tętnicze w dowolnym stopniu nasilenia wystąpiło u 19,3% pacjentek.  Nadciśnienie tętnicze w 3-4 
stopniu nasilenia u 8,2% pacjentek leczonych produktem Zejula. Nadciśnienie tętnicze skutecznie leczono produktami 
hipotensyjnymi. Z powodu nadciśnienia tętniczego leczenie przerwano u < 1% pacjentek. Dzieci i młodzież Nie przeprowadzono 
badań u dzieci i młodzieży. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do 
obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku 
korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać 
wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 
181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 
Przedawkowanie Nie jest znane swoiste leczenie w razie przedawkowania produktu Zejula. Nie opisano objawów 
przedawkowania. W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i wspomagające. PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
12 Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 Irlandia NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I 
NAZWA  ORGANU,  KTÓRY  JE  WYDAŁ  EU/1/17/1235/001, EU/1/17/1235/002, EU/1/17/1235/003. Komisja Europejska. 
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://
www.ema.europa.eu. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania.
DATA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O LEKU Luty 2021 r.

Tabela 2: Modyfikacja dawkowania w razie wystąpienia niehematologicznych działań niepożądanych

Niehematologiczne działania niepożądane związane 
z leczeniem w stopniu nasilania ≥ 3 w skali CTCAE*, 
jeśli zastosowanie profilaktyki nie jest możliwe lub 
gdy działania niepożądane nie ustępują pomimo 
leczenia.

Pierwszy epizod:
• Przerwać leczenie produktem Zejula na okres do maksymalnie 28 dni 
lub do ustąpienia działania niepożądanego.
• Wznowić leczenie produktem Zejula w zmniejszonej dawce, zgodnie 
z Tabelą 1.
Drugi epizod:
• Przerwać leczenie produktem Zejula na okres do maksymalnie 28 dni 
lub do ustąpienia działania niepożądanego.
• Wznowić leczenie produktem Zejula w zmniejszonej dawce lub 
odstawić lek, zgodnie z Tabelą 1.

Działania niepożądane związane z leczeniem w 
stopniu  nasilenia ≥ 3 w skali CTCAE utrzymujące 
się przez ponad 28 dni stosowania produktu Zejula 
w dawce 100 mg na dobę.

Odstawić leczenie.

*CTCAE – powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych (ang. Common Terminology Criteria for Adverse 
Events)

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji 
o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane 
działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt Działania niepożądane.

NAZWA  PRODUKTU  LECZNICZEGO  Zejula 100 mg kapsułki twarde SKŁAD  JAKOŚCIOWY  I  ILOŚCIOWY  Każda 
kapsułka twarda zawiera jednowodny tozylan niraparybu w ilości równoważnej 100 mg niraparybu. Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu Każda kapsułka twarda zawiera 254,5 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt „Specjalne ostrzeżenia i 
środki ostrożności dotyczące stosowania”). Każda kapsułka twarda zawiera również barwnik tartrazynę (E 102) [0,0172 mg]. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka twarda (kapsułka) Kapsułka twarda o wymiarach około 22 × 8 mm; biały korpus z 
czarnym napisem „100 mg” i fioletowe wieczko z białym napisem „Niraparib”. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania 
do  stosowania  Produkt Zejula jest przeznaczony do stosowania: w monoterapii podtrzymującej u dorosłych pacjentek 
z zaawansowanym (w stopniu III lub IV według klasyfikacji FIGO), niskozróżnicowanym rakiem jajnika (ang. high grade), 
jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano częściową lub pełną odpowiedź po ukończeniu chemioterapii 
pierwszego rzutu opartej na pochodnych platyny; w monoterapii podtrzymującej u dorosłych pacjentek z platynowrażliwym, 
nawrotowym, niskozróżnicowanym surowiczym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u 
których uzyskano częściową lub pełną odpowiedź na chemioterapię pochodnymi platyny.Dawkowanie i sposób podawania 
Leczenie produktem Zejula powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz doświadczony w stosowaniu leków onkologicznych. 
Dawkowanie Leczenie podtrzymujące pierwszego rzutu w raku jajnika Zalecana dawka początkowa produktu Zejula to 200 mg 
(dwie kapsułki 100 mg), raz na dobę,  natomiast u pacjentek o masie ciała ≥ 77 kg, z liczbą płytek krwi ≥ 150 000/µl, zalecana 
dawka początkowa produktu Zejula to 300 mg (trzy kapsułki 100 mg), raz na dobę (patrz punkty „Specjalne ostrzeżenia i środki 
ostrożności dotyczące stosowania” i „Działania niepożądane”). Leczenie podtrzymujące w nawrotowym raku jajnika Należy 
stosować trzy kapsułki twarde 100 mg raz na dobę: całkowita dawka dobowa wynosi 300 mg. Pacjentki powinny przyjmować lek 
codziennie o zbliżonej porze. Jeśli występują nudności, lek można podawać wieczorem, przed snem. Zaleca się kontynuowanie 
leczenia do czasu wystąpienia progresji choroby lub toksyczności. Pominięcie dawki W przypadku pominięcia dawki pacjentka 
powinna zażyć kolejną dawkę o zaplanowanej porze. Dostosowanie dawkowania w razie wystąpienia działań niepożądanych 
Zalecane modyfikacje dawkowania w razie wystąpienia działań niepożądanych przedstawione są w Tabelach 1, 2 i 3. Na ogół 
w pierwszej kolejności zaleca się przerwanie leczenia (lecz nie na dłużej niż  28 kolejnych dni), aby uzyskać ustąpienie działań 
niepożądanych, a następnie wznowienie leczenia w pierwotnej dawce. Jeśli ponownie wystąpią działania niepożądane, zaleca 
się przerwanie leczenia, a następnie wznowienie go w mniejszej dawce. Jeśli działania niepożądane nadal utrzymują się po 
28-dniowej przerwie w leczeniu, zaleca się odstawienie produktu Zejula. Jeśli przerwa w leczeniu i zmniejszenie dawki nie 
pozwalają na ustąpienie działań niepożądanych, zaleca się odstawienie produktu Zejula.

Tabela 1: Zalecane modyfikacje dawkowania w razie wystąpienia działań niepożądanych
Dawka początkowa 200 mg 300 mg
Pierwsze zmniejszenie dawki 100 mg na dobę 200 mg na dobę (dwie kapsułki 100 mg)

Drugie zmniejszenie dawki Odstawienie leku 100 mg na dobę* (jedna kapsułka 100 mg)
* Jeśli konieczne jest dalsze zmniejszanie dawki, do mniej niż 100 mg na dobę, produkt Zejula należy odstawić.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu 
odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-
92-81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 
21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz 
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub stronie 
głównej GSK - pl.gsk.com


