Zestawienie substancji lekowych
Wyszukiwana fraza: Ostra białaczka szpikowa

Poniżej znajdziesz listę substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską Agencję Medyczną (EMA) w ciągu ostatnich 15
lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz status ich refundacji w kraju.

Ostra białaczka szpikowa
Decitabine

Decitabine jest wskazany do leczenia pacjentów
dorosłych z nowo rozpoznaną po raz pierwszy lub
kolejny ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid
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leukaemia, AML), zgodnie z klasyfikacją Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), którzy nie kwalifikują się do
standardowej indukcji chemioterapii.

Gemtuzumab
ozogamicin

Produkt leczniczy Gemtuzumab Ozogamicin jest
wskazany do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyną
(DNR) i cytarabiną (AraC) w leczeniu pacjentów w wieku
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15 lat i starszych z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką
szpikową z ekspresją antygenu CD-33 (AML, ang. acute
myeloid leukaemia) de novo, z wyjątkiem ostrej
białaczki promielocytowej (APL, ang. acute
promyelocytic leukaemia).

Daunorubicin /
cytarabine

Produkt Daunorubicin / cytarabine jest wskazany do
stosowania u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej
ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (ang.
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therapy-related acute myeloid leukaemia, t-AML) lub
ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od
mielodysplazji (ang. acute myeloid leukaemia with
myelodysplasia-related changes, AML-MRC).

Gilteritinib

Produkt Gilteritinib jest wskazany w monoterapii
nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki
szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML) z
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mutacją FLT3 u dorosłych pacjentów.

Azacitidine

Produkt Azacitidine jest wskazany do leczenia
pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do
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przeszczepienia krwiotwórczych komórek
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macierzystych (ang. haematopoietic stem cell
transplantation, HSCT), z: • ostrą białaczką szpikową
(ang. acute myeloid leukaemia, AML) z 20-30% blastów
i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), • AML z >30%
blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO.

Midostaurin

Produkt leczniczy Midostaurin jest wskazany: ∙ w
skojarzeniu ze standardową chemioterapią indukcyjną
daunarubicyną i cytarabiną oraz konsolidacyjną dużymi
dawkami cytarabiny, oraz u pacjentów z całkowitą
odpowiedzią, a następnie jako monoterapia
podtrzymująca produktem leczniczym Midostaurin u
dorosłych pacjentów z noworozpoznaną ostrą białaczką
szpikową (ang. acute myeloid leukaemia - AML) z
mutacją genu FLT3;
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