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ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ  ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 
 
 
1. ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТ АТАУЫ 
Айбранс, 75 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар  
Айбранс, 100 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар  
Айбранс, 125 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар  
 
2. САПАЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ ҚҰРАМЫ 
2.1. Жалпы сипаттамасы  
Палбоциклиб 
2.2.  Сапалық және сандық құрамы 
Бір таблетканың құрамында 
белсенді зат – палбоциклиб 75 мг, 100 мг, 125 мг 
Дәрілік препарат құрамында бар екені ескерілу керек қосымша заттар: индигокармин 
алюминий лагы (Е132)/FD&C Blue #2 1.90% (75 мг және 125 мг доза үшін), 1.33 % (100 
мг доза үшін).       
Қосымша заттардың толық тізімін 6.1 тармағынан қараңыз.  
 
3. ДӘРІЛІК ТҮРІ 
Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар. 
Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг 
Дөңгелек пішінді, үлбірлі қабықпен қапталған, ашық күлгін түсті, таблетканың бір 
жағында «Pfizer» және таблетканың басқа жағында - «PBC 75» өрнектелген (бедерлі) 
таблеткалар. 
Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг 
Сопақша пішінді, үлбірлі қабықпен қапталған, жасыл түсті, таблетканың бір жағында 
«Pfizer» және таблетканың басқа жағында - «PBC 100» өрнектелген (бедерлі) 
таблеткалар. 
Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг 
Сопақша пішінді, үлбірлі қабықпен қапталған, ашық күлгін түсті, таблетканың бір 
жағында «Pfizer» және таблетканың басқа жағында - «PBC 125» өрнектелген (бедерлі) 
таблеткалар. 
 
4. КЛИНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР  
4.1 Қолданылуы 
Айбранс препараты адам бойы өсуінің эпидермальді факторы 2-ші типті рецепторы 
(HER2-)  бойынша теріс, гормон рецепторлары (HR+)  бойынша оң, жергілікті таралған 
немесе метастаздық сүт безі обырын емдеуге арналған: 

- ароматаза тежегіштерімен біріктірілімде; 



 

  

- әйелдердегі алдыңғы эндокриндік емнен кейінгі фулвестрантпен біріктірілімде 
(5.1 бөлімін қараңыз). 

Әйелдерде пре- немесе перименопауза кезеңінде эндокриндік емді лютеиндеуші 
гормонның рилизинг-гормонының (ЛГРГ) агонистін тағайындаумен біріктірілімі қажет. 
 
 
4.2 Дозалау режимі және қолдану тәсілі 
Айбранс препаратымен емдеу ісікке қарсы дәрілік препараттарды қолдануда тәжірибесі 
бар дәрігердің бақылауымен басталуы және жүзеге асырылуы тиіс. 
Дозалау режимі  
Ұсынылатын доза тәулігіне бір рет 21 күн бойы үзіліссіз 125 мг палбоциклибті 
құрайды, одан кейін 7 күн препаратты қабылдаусыз (3/1 режимі), ұзақтығы 28 күндік 
емнің толық циклі аяқталғанға дейін. Айбранс препаратымен емдеуді пациентке ол 
клиникалық пайда әкелгенше немесе қолайсыз уыттылығы пайда болғанға дейін 
жалғастыру керек. 
Палбоциклиб пен ароматаза тежегішін бір мезгілде қолданғанда дәрілік препараттың 
Жалпы сипаттамасында көрсетілген дозалау режиміне сәйкес қолдану керек. 
Әйелдерде пре- немесе перименопауза кезеңінде палбоциклиб пен ароматаза 
тежегішінің біріктірілімін тағайындау әрқашанда ЛГРГ агонистін қолданумен қатар 
жүруі қажет (4.4 бөлімін қараңыз). 
Палбоциклибпен бір мезгілде қолданғанда фулвестранттың ұсынылатын дозасы 1, 15, 
29 күндерде бұлшықет ішіне 500 мг құрайды, содан кейін айына бір рет. Фулвестрант 
дәрілік препаратының жалпы сипаттамасын қараңыз. Палбоциклиб пен 
фулвестранттың біріктірілімімен  емдеуді бастар алдында  бүкіл емдеу кезеңінде 
әйелдерге пре- немесе перименопауза кезеңінде ЛГРГ агонистерін қабылданған 
стандартты емге сәйкес тағайындау қажет. 
Препаратты күн сайын шамамен бір уақытта қабылдау қажет екенін пациенттерге 
ескерту керек. Егер пациент препараттың дозасын қабылдағаннан кейін  құсатын болса, 
немесе егер пациент дозаны қабылдауды өткізіп алса, препараттың қосымша дозасын 
сол күні қабылдауға болмайды. Келесі тағайындалған дозаны әдеттегі уақытта 
қабылдау қажет. 
Дозаны түзету 
Айбранс препаратының дозасын жеке қауіпсіздігі мен жағымдылығын ескере отырып 
модификациялау ұсынылады. 
Кейбір жағымсыз реакцияларды емдеу препаратты қабылдауды уақытша 
тоқтатуды/кейінірек мерзімге ауыстыруды және/немесе дозаны төмендетуді, не 
болмаса 1, 2 және 3 кестелерде берілген дозаны төмендету сызбасына сәйкес 
препаратты толық тоқтатуды  қажет етуі мүмкін (4.4 және 4.8 бөлімдерін қараңыз). 
 

1-кесте. Жағымсыз реакциялар жағдайында Айбранс препаратының дозасын  
модификациялауға нұсқаулар 

Дозаның деңгейі Дозасы 
Ұсынылатын доза 125 мг/тәулік 
Дозаны алғашқы төмендету  100 мг/тәулік 
Дозаны екінші төмендету  75 мг/тәулік* 

* Егер дозаны тәулігіне 75 мг-ден төмендету қажет болса, емді тоқтату керек. 
Айбранс препаратымен емді бастар алдында және әрбір циклдің басында, сондай-ақ 
алғашқы екі циклдің  15-ші күнінде және клиникалық көрсетілімдер бойынша қанның 
жалпы талдауының нәтижелеріне мониторинг қажет. 
Ауырлық дәрежесі 1 немесе 2-ден аспайтын нейтропениясы бар пациенттерде алғашқы 
6 цикл бойы келесі циклдер үшін цикл басталғанға дейін әрбір 3 ай сайын және 



 

  

клиникалық көрсетіліміне сәйкес қанның жалпы талдауының нәтижелеріне 
мониторингті жүзеге асыру керек. 
Нейтрофилдердің абсолюттік саны (НАС) ≥ 1000/мм3 және тромбоциттер саны 
≥ 50 000/мм3 болса, Айбранс қолдану ұсынылады. 
 
2-кесте. Айбранс  препаратының дозасын модификациялау және  
гематологиялық уыттылық құбылыстарын емдеу 
CTCAE бойынша 
ауырлық дәрежесі 

Дозасын модификациялау 

1 немесе 2 ауырлық 
дәрежесі 

Препараттың дозасын түзету қажет емес. 

Ауырлық  
дәрежесі  3a 

Циклдің  1-ші күні  
Айбранс препаратын қабылдауды ≤ 2 ауырлық дәрежесіне дейін 
қалпына келген кезге дейін тоқтата тұрыңыз және қанның жалпы 
талдауын бір аптадан кейін қайталаңыз.  ≤ 2 ауырлық дәрежесіне 
дейін қалпына келген кезде дәл сол дозада келесі циклді 
бастаңыз. 
Алғашқы екі циклдің  15-ші күні 
Егер 15 күні 3 ауырлық дәрежесі байқалса, Айбранс препаратын 
ағымдағы дозада цикл аяқталғанға дейін қабылдауды 
жалғастырыңыз және жалпы қан талдауын 22 күні қайталаңыз. 
Егер 22 күні ауырлық дәрежесі 4 байқалса, төменде келтірілген 4 
ауырлық дәрежесінде  дозаны өзгерту жөніндегі ұсынымдарды 
қараңыз. 
Ұзақ уақыт бойы (1 аптадан астам) нейтропенияны 3 ауырлық 
дәрежесінен төмендету немесе терапияның кейінгі  циклінің 1 
күні нейтропенияны 3 ауырлық дәрежесіне дейін қайталап 
арттыру   кезінде дозаны азайту қажеттілігін бағалау керек. 

НАС ауырлық 
дәрежесі  3б 
(< 1000-нан - 
500/мм3 дейін) + 
қызба ≥ 38,5 °C 
және/немесе 
инфекция 

Кез келген сәтте 
Айбранс препаратын қабылдауды құбылыстың ауырлық 
дәрежесі ≤ 2 ауырлық дәрежесіне дейін төмендегенше тоқтата 
тұрыңыз.  
Одан төменірек келесі дозаны пайдаланып емді жаңғырту керек. 

Ауырлық 
дәрежесі  4a 
 

Кез келген сәтте 
Айбранс   препаратын қабылдауды құбылыстың ауырлық 
дәрежесі ≤ 2 ауырлық дәрежесіне дейін төмендегенше тоқтата 
тұрыңыз.  
Одан төменірек келесі дозаны пайдаланып емді жаңғырту керек. 

Ауырлық дәрежесі CTCAE 4.0 сәйкес. 
НАС — нейтрофилдердің абсолюттік саны; CTCAE  — Жағымсыз құбылыстардың 
ортақ терминологиялық критерийлері (Common Terminology Criteria for Adverse 
Events); ТҚШ — төменгі қалып шегі.  
a Кесте лимфопениядан өзге (клиникалық оқиғалармен байланысты болмаған 

жағдайларды қоспағанда, мысалы, оппортунистік инфекциялармен) барлық 
гематологиялық жағымсыз реакцияларға қолданылады.  

б НАС: 1-ші ауырлық дәрежесі: НАС < ТҚШ — 1500/мм3; 2-ші ауырлық дәрежесі: 
НАС 1000–1500/мм3; 3-ші ауырлық дәрежесі: НАС 500–1000/мм3; 4-ші ауырлық 
дәрежесі: НАС < 500/мм3.  

CTCAE бойынша ауырлық дәрежесі Дозасын модификациялау 



 

  

 
 
3-кесте. Айбранс препаратының дозасын модификациялау және  
гематологиялық емес уыттылық құбылыстарын емдеу 
 
 
Айбранс препаратын өкпенің интерстициальді ауыр ауруы (ӨИА)/пневмониті бар 
пациенттерде қолдануды толық тоқтату керек (4.4 бөлімін қараңыз). 
Пациенттердің ерекше топтары 
Балалар  
Айбранс препаратының <  18 жастағы балалар мен жасөспірімдердегі қауіпсіздігі мен 
тиімділігі анықталмаған. Деректер жоқ. 
Егде жастағы пациенттер 
≥ 65 жастағы пациенттер үшін Айбранс препаратының дозасын түзету қажет емес (5.2 
бөлімін қараңыз).  
Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер 
Бауыр функциясы жеңіл немесе орташа дәрежедегі (Чайлд-Пью жіктелуі бойынша А 
және В кластары) бұзылған пациенттер үшін Айбранс препаратының дозасын түзету 
талап етілмейді. Бауыр функциясының ауыр бұзылуы бар (Чайлд-Пью жіктелуі 
бойынша С класы) пациенттер үшін Айбранс препаратының ұсынылатын дозасы 3/1 
графигіне сәйкес тәулігіне бір рет 75 мг құрайды (4.4 және 5.2 бөлімдерін қараңыз).  
Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер 
Бүйрек жеткіліксіздігі жеңіл, орташа немесе ауыр дәрежелі пациенттерге (креатинин 
клиренсі [CrCl] ≥ 15 мл/мин) Айбранс препаратының дозасын түзету қажет емес. 
Гемодиализге мұқтаж пациенттерде дозаны түзету бойынша ұсынымдар үшін деректер 
жеткіліксіз (4.4 және 5.2 бөлімдерін қараңыз).  
Қолдану тәсілі 
Айбранс тек қана пероральді қабылдауға арналған. Таблеткаларды тамақтануға 
қарамастан қабылдауға болады (5.2 бөлімін қараңыз). Палбоциклибті грейпфрутпен 
немесе грейпфрут шырынымен қабылдауға болмайды (4.5 бөлімін қараңыз).  
Айбранс препаратының таблеткаларын  бүтіндей жұту керек (шайнамау, сындырмау 
және жұтар алдында бөлмеу керек). Егер таблеткалар сындырылған, сызаттары бар 
немесе басқа да түрде бүтіндігіне нұқсан келген болса, жұтпау керек. 
 
4.3 Қолдануға болмайтын жағдайлар 
- әсер етуші затына немесе 6.1 бөлімінде аталған қосымша заттарының кез келгеніне аса 

жоғары сезімталдық  
- шайқурай препараттарын қолдану 
- 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер 
- жүктілік және лактация кезеңі 

1 немесе 2 ауырлық дәрежесі Препараттың дозасын түзету қажет емес.  
≥ 3 ауырлық дәрежесіндегі 
гематологиялық емес уыттылық 
құбылыстары  (егер олар ем 
жүргізілгеніне қарамастан сақталса) 

Симптомдардың ауырлық дәрежесі 
мыналарға дейін төмендегенше препаратты 
қабылдауды тоқтату керек:  
• ≤ 1 ауырлық дәрежесі; 
• ≤ 2 ауырлық дәрежесі (егер құбылыс 

пациенттің қауіпсіздігіне қауіп 
тудырмаса). 

Одан төменірек келесі дозаны пайдаланып 
емді жаңғырту керек. 

Ауырлық дәрежесі CTCAE 4.0 сәйкес. 
CTCAE — Жағымсыз құбылыстардың ортақ терминологиялық критерийлері.   



 

  

 
4.4 Айрықша нұсқаулар және қолдану кезіндегі сақтық шаралары 
Әйелдер пре- немесе перименопауза кезеңінде  
Айбранс препаратын ароматаза тежегішімен біріктіріп тағайындаған кезде пре- немесе 
перименопауза кезеңіндегі әйелдерге  ЛГРГ агонистінің көмегімен аналық без 
функциясына абляция/бәсеңдету жүргізілуі міндетті, бұл ароматаза тежегіштерінің әсер 
ету механизміне байланысты. Пре- немесе перименопауза кезеңіндегі әйелдерге  
палбоциклибті фулвестрантпен біріктіріп қолдану ЛГРГ агонистін бір мезгілде қолдану 
кезінде ғана зерттелді. 
Ішкі ағзаларға қатер шегіндегі метастаздануы  
Палбоциклибтің ішкі ағзаларға қатер шегіндегі метастаздануы бар пациенттердегі 
тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген жоқ (5.1 бөлімін қараңыз). 
Гематологиялық бұзылулар 
3 немесе 4 ауырлық дәрежесіндегі нейтропения дамитын пациенттер үшін препаратты 
қолдануды тоқтата тұру, дозаны төмендету немесе ем циклдерінің басталуын кешірек 
уақытқа ауыстыру ұсынылады. Тиісті мониторингті жүзеге асыру қажет (4.2 және 4.8 
бөлімдерін қараңыз). 
Өкпенің интерстициальді аурулары (ӨИА)/пневмонит 
Айбранс препаратымен емді эндокриндік еммен біріктірілімде алатын пациенттерде 
Айбранс қолданғанда ӨИА және/немесе пневмониттің ауыр, өмір сүру үшін қауіпті 
немесе өлім жағдайлары байқалуы мүмкін. 
Клиникалық зерттеулерде (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3) Айбранс препаратын 
алған пациенттердің 1,4 % - да кез келген ауыр дәрежедегі ӨИА/пневмонит байқалды, 
бұл ретте пациенттердің 0,1% - да ауырлық дәрежесі 3, бірақ ауырлық дәрежесі 4 және 
өліммен аяқталған жағдайлар тіркелген жоқ.  ӨИА/пневмониттің қосымша жағдайлары 
препаратты тіркеуден кейінгі қолдану кезінде, оның ішінде өліммен аяқталған 
жағдайлар тіркелді (4.8 бөлімін қараңыз). 
Пациенттерді ӨИА/пневмонитті (гипоксия, жөтел, ентігу сияқты) көрсететін өкпе 
тарапынан симптомдар мәніне бақылау керек. Тыныс алу жүйесі тарапынан алғаш 
пайда болған немесе нашарлаған симптомдары бар және ӨИА/пневмониттің дамуына 
күдік бар пациенттерде Айбранс препаратымен емдеуді дереу тоқтата тұру және 
пациенттердің жағдайын бағалау керек. Ауыр дәрежедегі ӨИА/пневмониті бар 
пациенттерде Айбранс  препаратымен емдеуді толық тоқтату керек (4.2 бөлімін 
қараңыз).  
Инфекциялар 
Айбранс препараты сүйек кемігінің функциясын басу қабілетіне ие болғандықтан, ол 
пациенттердің инфекцияларға бейімділігіне себеп болуы мүмкін. 
Рандомизацияланған клиникалық зерттеулерде Айбранс препаратын алған 
пациенттерде инфекциялар тиісті салыстыру препаратын алған пациенттерге қарағанда 
жиі тіркелген. 3 немесе 4 ауырлық дәрежесіндегі инфекциялар Айбранс препаратын кез 
келген біріктірілімде алған пациенттердің тиісінше 5,6 % және 0,9 % - да пайда болды 
(4.8 бөлімін қараңыз). 
Пациенттерде инфекцияның белгілері мен симптомдарын қадағалау және медициналық 
тұрғыда негізделген емді жүргізу керек (4.2 бөлімін қараңыз). 
Дәрігер пациенттерге қызбаның кез келген көріністері туралы шұғыл хабарлау 
қажеттігін ескертуі тиіс. 
Бауыр жеткіліксіздігі  
Айбранс препаратын уыттылық белгілерінің қатаң мониторингі аясында бауыр 
функциясының орташа немесе ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде сақтықпен 
қолдану керек  (4.2 және 5.2 бөлімдерін қараңыз). 
Бүйрек жеткіліксіздігі 



 

  

Айбранс препаратын уыттылық белгілерінің қатаң мониторингі аясында бүйрек 
функциясының орташа немесе ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде сақтықпен 
қолдану керек  (4.2 және 5.2 бөлімдерін қараңыз). 
CYP3A4 тежегіштерімен немесе индукторларымен бір мезгілдегі ем  
CYP3A4 күшті тежегіштері уыттылықтың жоғарылауына әкелуі мүмкін  (4.5 бөлімін 
қараңыз). Палбоциклибпен ем кезінде CYP3A күшті тежегіштерін бір мезгілде 
қолданудан аулақ болу керек. Бір мезгілде қолдану мүмкіндігін әлеуетті пайда мен 
қауіпті мұқият бағаалағаннан кейін ғана қарастыру керек. Егер CYP3A күшті 
тежегіштерін бір мезгілде тағайындау мүмкін болмаса, Айбранс препаратының дозасын 
тәулігіне бір рет  75 мг дейін төмендету керек. Егер күшті тежегішті бір мезгілде 
қолдану тоқтатылса, Айбранс  препаратының дозасын пациент CYP3A күшті 
тежегішімен емді бастардан бұрын қабылдаған дозаға дейін арттыру керек (тежегіштің 
жартылай шығарылуының 3-5 кезеңдері өткеннен кейін) (4.5 бөлімін қараңыз). 
CYP3A индукторларын бір мезгілде тағайындаған кезде палбоциклибтің әсері әлсіреуі 
мүмкін және сол себептен, тиімділіктің жеткіліксіз болу қаупі туындауы мүмкін. 
Осыдан келіп, палбоциклибті және CYP3A4 күшті индукторларын бір мезгілде 
қолданбау қажеттілігі туындайды. Палбоциклибті және CYP3A орташа индукторларын 
бір мезгілде қолданған кезде дозаны түзету қажет емес (4.5 бөлімін қараңыз). 
Бала тууға қабілетті  әйелдер немесе олардың серіктестері 
Осы препаратты қабылдайтын, бала тууға қабілетті әйелдер немесе олардың ер 
жынысты серіктестері Айбранс препаратын алу барысында контрацепцияның тиімділігі 
жоғары әдістерін пайдалануы тиіс (4.6 бөлімін қараңыз). 
 
4.5 Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесулері және өзара 
әрекеттесулерінің басқа түрлері 
Палбоциклиб негізінен CYP3A цитохром изоферментімен және сульфотрансфераза 
ферментімен (SULT) SULT2A1 метаболизденеді. In vivo палбоциклиб CYP3A әлсіз 
тежегіші болып табылады, және оның тежегіштік белсенділігі уақытқа тәуелді. 
Басқа дәрілік препараттардың палбоциклиб фармакокинетикасына ықпалы 
CYP3A тежегіштерінің ықпалы    
Итраконазолдың көп реттік дозаларын 200 мг-ден және палбоциклибтің 125 мг бір 
реттік дозасын бір мезгілде қабылдау  тиісінше, монотерапия ретіндегі палбоциклибтің 
125 мг бір реттік дозасымен салыстырғанда палбоциклибтің әсерінің жалпы деңгейінің 
(AUCinf) және шектік концентрациясының (Cmax) сәйкесінше шамамен 87 % және 34 % 
ұлғаюына әкелді. 
Басқаларымен қатар, мыналарды қоса алғанда: кларитромицин, индинавир, 
итраконазол, кетоконазол, лопинавир/ритонавир, нефазодон, нелфинавир, позаконазол, 
саквинавир, телапревир, телитромицин, вориконазол және грейпфрут немесе грейпфрут 
шырыны сияқты CYP3A күшті тежегіштерін бір мезгілде қолданудан аулақ болу керек 
(4.2 және 4.4 бөлімдерін қараңыз). 
CYP3A әлсіз немесе орташа тежегіштерін қолданған кезде дозаны түзету қажет емес. 
CYP3A индукторларының ықпалы 
Рифампиннің 600 мг-ден көп реттік дозаларын және  палбоциклибтің 125 мг бір реттік 
дозасын бір мезгілде қабылдау тиісінше тек қана палбоциклибтің 125 мг бір реттік 
дозасымен салыстырғанда палбоциклибтің AUCinf және Cmax сәйкесінше 85 % және 
70 % азаюына әкелді. Басқаларымен қатар, мыналарды: карбамазепин, энзалутамид, 
фенитоин, рифампин және шайқурайды қоса алғанда CYP3A күшті индукторларын бір 
мезгілде қолданудан аулақ болу керек (4.3 және 4.4 бөлімдерін қараңыз). 
Модафинилдің (CYP3A орташа индукторы)  400 мг-ден көп реттік тәуліктік дозаларын 
және Айбранс препаратының  125 мг бір реттік дозасын бір мезгілде қабылдау тек қана 
Айбранс  препаратының  125 мг бір реттік дозасымен салыстырғанда палбоциклибтің 



 

  

AUCinf және Cmax сәйкесінше 32 % және 11 % азаюына әкелді. CYP3A орташа 
индукторларын қолданған кезде дозаны түзету қажет емес (4.4 бөлімін қараңыз). 
Қышқылдық деңгейін төмендететін дәрілердің ықпалы  
Аш қарынға 125 мг Айбранс препаратының таблеткаларын бір рет қабылдағаннан кейін 
рабепразолдың протонды помпа тежегішін (ППТ) көп рет қабылдау аясында Айбранс 
125 мг препаратының таблеткаларын ғана бір рет қабылдаумен салыстырғанда 
палбоциклибтің сіңу жылдамдығы мен дәрежесінің өзгеруі байқалған жоқ. 
ППТ-мен салыстырғанда Н2-рецепторлардың антагонистерінің және жергілікті әсер 
ететін антацидтердің асқазан сөлінің  pH-на  ықпалының төменірек екенін ескергенде, 
палбоциклибтің әсер ету деңгейіне Н2-рецепторлардың антагонистерінің және 
жергілікті әсер ететін антацидтердің клиникалық елеулі әсер етуі күтілмейді.   
Палбоциклибтің басқа дәрілік  препараттардың фармакокинетикасына ықпалы 
Палбоциклиб 125 мг дозада күн сайын қабылдағанда және тепе-теңдік күйге жеткенде 
CYP3A қатысты уақытқа тәуелді әлсіз тежегіш әсерге ие. Палбоциклибтің және  
мидазоламның көп реттік дозаларын бір мезгілде қолдану тек қана мидазоламды 
қолданумен салыстырғанда AUCinf және Cmax мәндерінің сәйкесінше 61 % және 37 % 
ұлғаюына әкелді. 
Айбранс препаратымен бір мезгілде қолданған кезде CYP3A емдік индексі тар сезімтал 
субстраттарының (мысалы, алфентанилдің, циклоспориннің, дигидроэрготаминнің, 
эрготаминнің, эверолимустың, фентанилдің, пимозидтің, хинидиннің, сиролимустың 
және такролимустың) дозасын төмендету талап етілуі мүмкін, өйткені ол олардың 
әсерін арттыруы ықтимал. 
Палбоциклиб пен летрозолдың дәрілік өзара әрекеттесуі 
Препараттың сүт безінің обыры бар пациенттердегі дәрілік өзара әрекеттесулерін 
зерттеуге арналған клиникалық зерттеуге қатысты алынған мәліметтер палбоциклиб 
пен летрозолдың арасында осы екі препаратты бір мезгілде қолданған кезде дәрілік 
өзара әрекеттесудің байқалмағанын көрсетті.  
Палбоциклибтің әсер ету деңгейіне тамоксифеннің ықпалы 
Дені сау ерікті еркектердің қатысуымен дәрілік өзара әрекеттесулерін зерттеуден 
алынған мәліметтер палбоциклибтің әсер ету деңгейі тамоксифеннің көп реттік 
дозаларымен бір мезгілде қолданғанда және палбоциклибті монотерапия ретінде 
қолданғанда салыстырымды екенін көрсетті. 
Палбоциклиб пен фулвестранттың дәрілік өзара әрекеттесуі 
Препаратты сүт безінің обыры бар пациенттердегі клиникалық зерттеуден алынған 
мәліметтер палбоциклиб пен фулвестранттың арасында осы екі препаратты бір мезгілде 
қолданған кезде клиникалық мәні бар дәрілік өзара әрекеттесудің байқалмағанын 
көрсетті.  
Палбоциклиб пен оральді контрацептивтердің дәрілік өзара әрекеттесулері 
Палбоциклиб пен  оральді контрацептивтердің арасындағы дәрілік өзара әрекеттесуге 
зерттеулер жүргізілген жоқ (4.6 бөлімін қараңыз). 
In vitro тасымалдаушы-ақуыздарды зерттеу 
In vitro зерттеулер мәліметтері негізінде, палбоциклиб ішектік P-гликопротеин (P-gp) 
және сүт безі обырының төзімділік ақуызы (BCRP) арқылы жүретін тасымалды тежейді 
деп болжанады.  Сондықтан палбоциклибті P-gp субстратына жататын препараттармен 
(мысалы, дигоксин, дабигатран, колхицин) немесе BCRP (мысалы, правастатин, 
розувастатин, сульфасалазин) бірге қабылдау олардың емдік әсерін және жағымсыз 
реакцияларын күшейтуі мүмкін.   
In vitro зерттеулер мәліметтері негізінде, палбоциклиб органикалық катиондардың 
OCT1 тасушысын тежеуі және сол себептен осы тасушының субстратына жататын  
дәрілік заттардың (мысалы, метформиннің) әсерін ұлғайтуы мүмкін. 
 
4.6 Фертильділік, жүктілік және лактация 



 

  

Бала тууға қабілетті әйелдер/ерлер мен әйелдердегі контрацепция 
Осы препаратты алатын бала тууға қабілетті әйелдер немесе олардың серіктестері 
препаратпен емдеу кезінде контрацепцияның адекватты әдістерін (мысалы, екі бөгеттік 
әдісімен контрацепция) және тиісінше әйелдер мен ерлер үшін ем аяқталғаннан кейін 
ең кемінде 3 апта немесе 14 апта ішінде қолдануға тиіс (4.5 бөлімін қараңыз). 
Жүктілік  
Палбоциклибті жүкті әйелдерде қолдану туралы мәліметтер шектеулі немесе жоқ. 
Жануарлардағы зерттеулер тұқым өрбітуге уыттылығын көрсетті (5.3 бөлімін қараңыз). 
Айбранс препаратын жүктілік кезінде қабылдау ұсынылмайды. Оны сондай-ақ бала 
тууға қабілетті және  жүктіліктен сақтанбайтын әйелдерге қабылдау ұсынылмайды. 
Бала емізу 
Палбоциклибтің адамдағы немесе жануарлардағы емшек сүтін өндіруге ықпалын, 
препараттың емшек сүтінде болуын немесе оның емшек еметін балаларға ықпалын 
бағалауға арналған зерттеулер жүргізілген жоқ. Палбоциклиб адамның емшек сүтіне 
бөліне ме, жоқ па, белгісіз. Палбоциклибті қабылдайтын пациент әйелдер емшек 
емізбеуі керек. 
Фертильділік 
Клиникаға дейінгі зерттеулерде эстральді циклге (егеуқұйрықтың аналықтарында) 
немесе шағылысу және фертильділікке (аналықтарында немесе аталықтарында) әсер 
етуі байқалмаған. Алайда адамдарда ұрпақ өрбіту функциясына әсері туралы 
клиникалық деректер жоқ. Клиникаға дейінгі зерттеулерде аталықтарында тұқым 
өрбіту мүшелерін тексеру нәтижесі негізінде палбоциклибпен емдеу еркектерде 
фертильділікті нашарлатуы (ұрықтардағы тұқымдық өзекшелердің дегенерациясы, 
эпидидимальді гипоспермия, сперматозоидтардың қозғалуының азаюы және шәуһет 
тығыздығының төмендеуі және қуықасты безі секретінің азаюы) мүмкіндігі анықталған 
(5.3 бөлімін қараңыз). Сондықтан еркектер Айбранс препаратымен емдеуді бастар 
алдында шәуһетті консервациялау мүмкіндігін қарастыруы керек. 
 
4.7 Көлік құралын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсері 
Айбранс препараты автокөлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу 
қабілетіне болымсыз ықпал етеді. Дегенмен, Айбранс қатты шаршағыштықты тудыруы 
мүмкін және пациенттер автокөлік құралдарын басқарғанда және механизмдермен 
жұмыс істегенде сақ болуы тиіс. 
 
4.8 Жағымсыз реакциялар  
Қауіпсіздік бейіні туралы қысқаша мәлімет 
Айбранс препаратының жалпы қауіпсіздік бейінінің негізінде HR-оң, HER2-теріс 
таралған немесе метастаздық сүт безінің обырының рандомизацияланған клиникалық 
зерттеулерінде палбоциклибті эндокриндік еммен біріктірілімде (N = 527 летрозолмен 
біріктірілімде және N = 345 фулвестрантпен біріктірілімде) қабылдаған 872 пациенттен 
алынған деректер пулы болды. 
Рандомизацияланған клиникалық зерттеулерде палбоциклиб алған пациенттерде 
бақыланған кез келген ауырлық дәрежесінің ең көп таралған (≥ 20 %) жағымсыз 
реакциялары нейтропения, инфекциялар, лейкопения, қатты шаршағыштық, жүректің 
айнуы, стоматит, анемия, диарея, алопеция және тромбоцитопения болды. 
Палбоциклиб қабылдауға ≥ 3 ауырлық дәрежесінің ең көп таралған (≥ 2 %) жағымсыз 
реакциялары нейтропения, лейкопения, инфекциялар, анемия, 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) деңгейінің жоғарылауы, қатты шаршағыштық және 
аланинаминотрансфераза (АЛТ) деңгейінің жоғарылауы болды. 
Қандай да бір жағымсыз реакцияларға байланысты дозаның төмендеуі немесе дозаның 
өзгеруі біріктіріліміне қарамастан рандомизацияланған клиникалық зерттеулерде 
Айбранс препаратын алған пациенттердің 38,4%-ында бақыланды. 



 

  

Қандай да бір жағымсыз реакцияларға байланысты препараттың толық тоқтатылуы 
Айбранс препаратын рандомизацияланған клиникалық зерттеулерде біріктіріліміне 
қарамастан алған пациенттердің 5,2%-ында бақыланды. 
Кесте түріндегі жағымсыз реакциялардың тізбесі 
4-кестеде 3 клиникалық зерттеулерде алынған деректер пулынан жағымсыз реакциялар 
берілген. Палбоциклибпен емдеудің орташа ұзақтығының медианасы осы деректер 
пулында соңғы жалпы өміршеңдікті (ЖӨ) талдау кезінде 14,8 айды құрады. 
 
5-кестеде зертханалық көрсеткіштердің 3 рандомизацияланған зерттеулерде алынған 
деректер пулында анықталған нормадан ауытқулары берілген. 
Жағымсыз реакциялар жиілігінің сандық өлшемдері және жүйелік-ағзалық жіктемесіне 
және олардың туындау жиілігіне сәйкес жағымсыз реакциялардың жіктелуі. Айбранс 
препаратын қолданғанда келесі жағымсыз әсерлер тіркелген, олар көріну жиілігі 
бойынша былайша жіктелген: өте жиі (≥ 1/10), жиі (≥ 1/100 - < 1/10 дейін), жиі емес 
(≥ 1/1000 - < 1/100 дейін), сирек (≥ 1/10000 -  < 1/1000 дейін), өте сирек (< 1/10000), 
белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)  



 

  

 4 кесте. 3 клиникалық зерттеулерден алынған  (N = 872) деректер пулындағы 
жағымсыз реакциялар 

Жүйелік-ағзалық класс 
 Жиілігі  
   Қолайлы термина   (ҚТ)      

Ауырлығы-
ның 
барлық 
дәрежесі  
n (%) 

Ауырлығы-
ның 
дәрежесі  
3 
n (%) 

Ауырлығы-
ның 
дәрежесі  
4 
n (%) 

Инфекциялық және паразиттік аурулар
 Өте жиі  

   

Инфекцияларб 516 (59,2) 49 (5,6) 8 (0,9) 
Қан айналымы жүйесі және лимфа 

жүйесі тарапынан бұзылулар 
Өте жиі 

   

Нейтропенияв 716 (82,1) 500 (57,3) 97 (11,1) 
Лейкопенияг 424 (48,6) 254 (29,1) 7 (0,8) 
Анемияд 258 (29,6) 45 (5,2) 2 (0,2) 
Тромбоцитопенияе 194 (22,2) 16 (1,8) 4 (0,5) 

Жиі    
Фебрильді нейтропения 12 (1,4) 10 (1,1) 2 (0,2) 

 Метаболизм және тамақтану 
бұзылулары   
Өте жиі 

   

Тәбеттің төмендеуі 152 (17,4) 8 (0,9) 0 (0,0) 
Жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар     

Жиі    
Дисгевзия 79 (9,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Көру мүшелері тарапынан бұзылулар     
Жиі    

Анық көрмеу  48 (5,5) 1 (0,1)  0 (0,0) 
Көз жасының көп бөлінуі  59 (6,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Көз құрғауы 36 (4,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Тыныс алу жүйесі, кеуде қуысы және 
көкірек ортасы мүшелері тарапынан 
бұзылулар 
Жиі 

            Мұрыннан қан кету 
            ӨИА/пневмонит*,и 

 
 
 
 
77 (8,8) 
12 (1,4) 

 
 
 
 
0 (0,0) 
1 (0,1) 

 
 
 
 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

Асқазан-ішек жолдары тарапынан 
бұзылулар 
Өте жиі  

   

Стоматитж 264 (30,3) 8 (0,9) 0 (0,0) 
Жүрек айнуы  314 (36,0) 5 (0,6) 0 (0,0) 
Диарея 238 (27,3) 9 (1,0) 0 (0,0) 

            Құсу 165 (18,9) 6 (0,7) 0 (0,0) 
Тері және тері асты тіндері тарапынан 

бұзылулар 
Өте жиі 

   

Бөртпез 158 (18,1) 7 (0,8) 0 (0,0) 
Алопеция 
 
Тері құрғауы 

 

234 (26,8) 
 
93 (10,7) 
 

Деректер 
жоқ 
0 (0,0) 
 

Деректер 
жоқ 
0 (0,0) 
 



 

  

 4 кесте. 3 клиникалық зерттеулерден алынған  (N = 872) деректер пулындағы 
жағымсыз реакциялар 

Жүйелік-ағзалық класс 
 Жиілігі  
   Қолайлы термина   (ҚТ)      

Ауырлығы-
ның 
барлық 
дәрежесі  
n (%) 

Ауырлығы-
ның 
дәрежесі  
3 
n (%) 

Ауырлығы-
ның 
дәрежесі  
4 
n (%) 

       Сирек 
            Терінің қызыл жегісі* 

1 (0,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Енгізу орнындағы жалпы бұзылыстар  
 Өте жиі  

   

Қажығыштық  362 (41,5) 23 (2,6) 2 (0,2) 
Астения 118 (13,5) 14 (1,6) 1 (0,1) 
Пирексия 115 (13,2) 1 (0,1) 0 (0,0) 

Зертханалық және аспап-құралдық 
деректер  
Өте жиі  

   

АЛТ деңгейі жоғарылауы  92 (10,6) 18 (2,1) 1 (0,1) 
АСТ деңгейі жоғарылауы 99 (11,4) 25 (2,9) 0 (0,0) 

АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза; ӨИА — өкпенің 
интерстициальді ауруы; N/n —пациенттер саны. 
* Препаратты тіркеуден кейінгі қолдану кезеңінде тіркелген жағымсыз дәрілік реакция. 
a MedDRA сөздігін қолданып 17.1. аталған ҚТ. 
б «Инфекциялар» термині «Инфекциялық және паразиттік аурулар» жүйелік-орган 

класындағы кез келген ҚТ қамтиды. 
в Нейтропенияда келесі ҚТ болады: нейтропения, нейтрофилдер санының азаюы. 
г Лейкопенияда келесі ҚТ болады: лейкопения, лейкоциттер санының азаюы. 
д Анемияда келесі ҚТ болады: анемия, гемоглобин деңгейінің төмендеуі, гематокрит 

төмендеуі. 
е Тромбоцитопенияда келесі ҚТ болады: тромбоцитопения, тромбоциттер санының 

азаюы. 
ж Стоматитте келесі ҚТ болады: афтозды стоматит, хейлит, глоссит, глоссодиния, ауыз 

қуысының ойық жаралануы, шырышты қабықтың қабынуы, ауыз қуысының ауыруы, 
ауызжұтқыншақтың жайсыздануы, ауызжұтқыншақтың ауыруы, стоматит. 

з Бөртпеде келесі ҚТ болады: бөртпе, макулопапулезді бөртпе, қышынатын бөртпе, 
эритематозды бөртпе, папулезді бөртпе, дерматит, акнеформалы дерматит, уытты тері 
бөртпесі. 

и ӨИА/пневмонитке, MedDRA «Интерстициальді өкпе ауруы» (тар аядағы) сөздігі 
терминдері қолданылған стандартталған сұрау салуға кіретін кез келген тіркелген ҚТ 
қатысты. 

 
 



 

  

5 кесте. 3 рандомизацияланған зерттеулерден (N = 872) алынған деректер 
пулында анықталған зертханалық көрсеткіштердің қалыптан 
ауытқуы 

 Айбранс летрозолмен немесе  
фулвестрантпен біріктірілімде 

Салыстыру тобының 
препараты* 

Зертханалық 
көрсеткіштердің 
қалыптан 
ауытқуы 

Ауырлығы-
ның 
барлық 
дәрежесі  
% 

Ауыр-
лық 
дәреже-
сі 3 
% 

Ауыр-
лық 
дәреже-
сі 4 
% 

Ауырлығы-
ның 
барлық 
дәрежесі  
% 

Ауыр-
лық 
дәреже-
сі 3 
% 

Ауыр-
лық 
дәреже-
сі 4 
% 

Лейкоциттер 
санының азаюы 

97,4 41,8 1,0 26,2 0,2 0,2 

Нейтрофилдер 
санының азаюы  

95,6 57,5 11,7 17,0 0,9 0,6 

Анемия 80,1 5,6 Дерек-
тер жоқ 

42,1 2,3 Дерек-
тер жоқ 

Тромбоциттер 
санының азаюы 

65,2 1,8 0,5 13,2 0,2 0,0 

АСТ деңгейінің 
жоғарылауы 

55,5 3,9 0,0 43,3 2,1 0,0 

АЛТ деңгейінің 
жоғарылауы  

46,1 2,5 0,1 33,2 0,4 0,0 

АСТ — аспартатаминотрансфераза; АЛТ — аланинаминотрансфераза; N —пациенттер 
саны. 
Ескерту. Зертханалық талдаулардың нәтижелері 4.0 CTCAE NCI нұсқасы бойынша 
ауырлық дәрежесіне сәйкес бағаланады. 
* Летрозол немесе  фулвестрант. 
 
Жекелеген жағымсыз реакциялардың сипаттамасы 
Жалпы алғанда, кез келген ауыр дәрежедегі нейтропения біріктіріліміне қарамастан 
Айбранс алған 716 (82,1 %) пациенттерде байқалды, бұл ретте 3 ауырлық дәрежесінің 
нейтропениясы 500 (57,3 %) пациенттерде байқалды, 4 ауырлық дәрежесінің 
нейтропениясы 97 (11,1 %) пациенттерде  байқалды (4 кестесін қараңыз). 
Рандомизацияланған клиникалық 3 зерттеуде кез келген ауыр дәрежедегі 
нейтропенияның бірінші эпизодына дейінгі медианалық уақыт 15 күнді (12-700 
күндерді) құрады, ал ≥ 3 дәрежелі нейтропенияның бірінші эпизодына дейінгі 
медианалық уақыт  7 күнді құрады. 
Фебрильді нейтропения Айбрансты фулвестрантпен біріктірілімде алған пациенттердің 
0,9 % - да және палбоциклибті летрозолмен біріктірілімде алған пациенттердің 1,7 % - 
да байқалды. 
Клиникалық бағдарлама аясында фебрильді нейтропенияның дамуы туралы Айбранс 
алған пациенттердің шамамен 2% - да хабарланған. 
 
Күдік тудырған жағымсыз реакциялар туралы хабарлау 

  ДП «пайда-қауіп» арақатынасын үздіксіз мониторингтеуді қамтамасыз ету мақсатында 
дәрілік препараты (ДП) тіркеуден кейін күмән тудыратын жағымсыз реакциялар 
туралы хабарлау маңызды. Медициналық қызметкерлерге ҚР жағымсыз реакциялар 
туралы ұлттық хабарландыру жүйесі арқылы ДП кез келген күмәнді жағымсыз 
реакциялары туралы мәлімдеуге кеңес беріледі.  
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және 
фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 
сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК. 



 

  

 
 
  
http://www.ndda.kz 
 
4.9 Артық дозалануы 
Палбоциклиб артық дозаланғанда асқазан-ішек уыттылығы (мысалы, жүрек айнуы, 
құсу) және гематологиялық уыттылық (мысалы, нейтропения) белгілері пайда болуы 
мүмкін, сондықтан жалпы демеуші емді қамтамасыз ету керек. 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ   
5.1 Фармакодинамикалық қасиеттері   
Фармакотерапиялық тобы: Антинеопластикалық препараттар. Антинеопластикалық 
басқа препараттар. Протеинкиназа тежегіштері. Палбоциклиб. 
АТХ коды L01XE33. 
Әсер ету механизмі  
Палбоциклиб циклинге тәуелді киназалардың 4 және 6 (CDK) жоғары іріктелген 
қайтымды тежегіші болып табылады. Циклин D1 және CDK4/6 киназалар 
жасушалардың пролиферациясын белсендіретін көптеген дабыл жолдарының құрамына 
енеді. 
Фармакодинамикалық әсерлері 
CDK4/6 тежей отырып, палбоциклиб жасушалардың  пролиферациясын жасушаның  
жасушалық циклдің G1-фазасынан  S-фазасына өтуін бөгеу арқылы бәсеңдетеді. 
Палбоциклибті анықталған молекулярлық бейіндері бар сүт безі обырының жасушалар 
желісінің беткейінде сынау препараттың сүт безі обырының люминальді типтеріне 
қарсы, атап айтқанда, сүт безінің ER-оң обырына қарсы белсенділігінің жоғары 
деңгейін көрсетті. Зерттелетін жасушалық желілерде ретинобластома ақуызының 
жойылуы (Rb) палбоциклиб белсенділігінің жоғалуымен байланысты болды. Алайда, 
жаңа ісіктердің үлгілерімен кейінгі зерттеуде RB1 экспрессиясы мен ісікке жауап 
реакциясы арасындағы  байланыс байқалмады. Ұқсас түрде пациенттерден алынған 
ксенотрансплантациялық модельдерде (PDX моделі) in vivo палбоциклибке реакцияны 
зерттеу кезінде ешқандай  байланыс байқалмады. Қол жетімді клиникалық деректер 
клиникалық тиімділік және қауіпсіздігіне қатысты бөлімде  (5.1-бөлімді қараңыз) 
келтірілген. 
Жүрек электрофизиологиясы 
Палбоциклибтің жүректің жиырылу жиілігі (QTc) бойынша түзетілген QT аралығына 
ықпалына сүт безінің таралған обыры бар 77 пациентте бастапқы деңгейден өзгеруін 
бағалау үшін электрокардиограмманың (ЭКГ)  және фармакокинетика жөніндегі сәйкес 
мәліметтердің уақыт жағынан біріккен өзгерістерінің көмегімен баға берілді. 
Палбоциклиб тәулігіне 125 мг (график 3/1) ұсынылған дозаны қолданған кезде QTc 
аралығының  клиникалық маңызды дәрежеде ұзаруын тудырған жоқ.   
Клиникалық тиімділік және қауіпсіздік 
3 PALOMA-2 фазасын рандомизацияланған зерттеу: палбоциклиб летрозолмен 
біріктірілімде 
Палбоциклибтің летрозолмен біріктірілімінің тиімділігін плацебомен летрозол 
біріктірілімімен салыстырылуы халықаралық рандомизацияланған жасырын 
салыстырмалы плацебо-бақыланатын көп орталықты клиникалық зерттеулерде 
параллель топтарда бағалады, ол ER-оң, HER2- теріс радикалды резекцияға немесе 
сәулелік  емдеуге болмайтын, сүт безінің таралған обыры бар әйелдердің немесе бұрын 
ауру өршуіне байланысты жүйелі ем қабылдамаған сүт безінің метастазды обыры бар 
әйелдердің қатысуымен өткізілген.  
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Менопауза кезеңде барлығы 666 әйел летрозолмен палбоциклиб тобына немесе 
летрозолмен плацебо тобына және аурудың оқшаулануы бойынша (висцеральді немесе 
висцеральді емес метастаздармен), аурудың белгісінсіз аралық бойынша (нео) 
адъювантты ем аяқталған сәттен бастап аурудың қайталануына дейін (≤ 12 айды 
салыстырғандағы > 12 аймен салыстырғандағы de novo метастазалар) және (нео) 
адъювантты ісікке қарсы емнің алдындағы типі бойынша (алдыңғы гормональді еммен 
немесе онсыз) 2 : 1 ара қатынаста рандомизацияланған және стратифицирленген 
болатын. Өмірге қауіп төндіретін асқынулардың қысқа мерзімді даму қаупі мен ішкі 
органдарға үдемелі симптоматикалық таралуы бар пациент-әйелдер (үлкен 
бақыланбайтын  жалқықтың (плевральді, перикардиальді, перитонеальді) пайда 
болуымен, өкпелік лимфангитпен және бауырдың 50% - дан астамының зақымдануы 
бар пациенттерді қоса) осы зерттеуге қатысу үшін жарамсыз болды. 
Пациент-әйелдер аурудың объективті түрде өршуіне, симптомдардың нашарлауына, 
қолайсыз уыттылыққа,  қайсысы бірінші  болуына байланысты, өліммен аяқталуға 
немесе келісімді кері қайтарып алғанға дейін тағайындалған  емді алуды жалғастырды. 
Ем топтары арасында ауысуға мүмкіндік берілмейді. 
Пациент-әйелдер палбоциклибтің летрозолмен және плацебо летрозолмен қолдану 
топтары арасында бастапқы демографиялық және болжамдық сипаттамалар бойынша 
жақсы салыстырмалы болды. Осы зерттеуге енгізілген пациент-әйелдердің медианалық 
жасы 62 жылды (28-ден 89 жасқа дейінгі диапазон) құрады, пациент-әйелдердің 48,3 % 
- ы химиотерапия алды және 56,3% - ы сүт безінің кең таралған обырын 
диагностикаламас бұрын (нео)адъювантты  ем шеңберінде гормонға қарсы ем алды, ал 
пациент-әйелдердің 37,2% - ы (нео)адъювантты  ем шеңберінде жүйелі ем алмаған. 
Көптеген пациент-әйелдерде (97,4 %) бастапқы деңгейде метастазалану болды, 23,6% 
пациент-әйелдерде  тек сүйекте метастаздалану, ал 49,2% висцеральді метастазалану 
болды. 
Зерттеудің бастапқы шекті нүктесі зерттеушінің бағалауы бойынша 1.1 нұсқадағы 
ауқымды ісіктер (RECIST) кезіндегі емге жауапты бағалау критерийлеріне сәйкес 
бағаланған аурудың (ҮБӨ) үдемелерінсіз өміршеңдік болды. Тиімділікті бағалаудың 
екінші шекті нүктесі объективті жауап (ОЖ), клиникалық жауап (КЖ), өмір сапасының 
(ӨС) қауіпсіздігі және өзгеруі болды. 
Осы зерттеуде 2016 жылғы 26 ақпандағы деректер базасын көруді орындаған күні 
бастапқы мақсат — ҮБӨ-тің ұлғаюына қол жеткізілді. Стратифицирленген 
логарифмдік рангты бір жақты р - мәні < 0,000001 летрозолмен палбоциклиб 
біріктірілімінің пайдасына бақыланған қауіптің арақатынасы (ҚА) 0,576 (95% сенім 
аралығын [СА]: 0,46; 0,72) құрады. Бастапқы және салдарлы шекті нүктелердің 
жаңартылған талдауы кейінгі бақылау кезеңінің қосымша 15 айы өткеннен кейін 
орындалды (деректер базасын көру күні: 2017 ж. 31 мамыр). Жалпы алғанда ҮБӨ-тің 
405 құбылысы тіркелді: летрозолмен біріктірілімдегі палбоциклиб тобында 245 
құбылыс (55,2 %) және салыстыру препаратының тобында 160 (72,1%). 
6-кестеде зерттеушінің бағалауы бойынша PALOMA 2 зерттеуінен және тәуелсіз 
бағалау нәтижелері бойынша деректерді бастапқы және жаңартылған талдау негізінде 
тиімділікті бағалау нәтижелері берілген. 



 

  

6 кесте. PALOMA-2 («ем бағыты бойынша»  (ITT) іріктеу — деректер 
базасының алғашқы және жаңарған күнгі көрінісінен алынған деректер 

негізіндегі тиімділік бағалау нәтижесі 
 Алғашқы талдау 

(деректер базасының 
көрінісінің күні 26 ақпан 
2016 ж.) 

Жаңартылған талдау 
(деректер базасының 
көрінісінің күні 31 мамыр 
2017 ж.) 

 Айбранс 
летрозолмен 
біріктірілім-
де 
(N = 444) 

Плацебо 
летрозолмен 
біріктірілім-
де 
(N = 222) 

Айбранс 
летрозолмен 
біріктірілім-
де 
(N = 444) 

Плацебо 
летрозолмен 
біріктірілім-
де 
(N = 222) 

Ауру үдеуі болмайтын өміршеңдік (зерттеуші бағалауы) 
    Оқиғалар саны 

(%) 
194 (43,7) 137 (61,7) 245 (55,2) 160 (72,1) 

 ҮБӨ медианасы 
[айлар (95 % СА)] 

24,8 (22,1; 
БМЖ) 

14,5 (12,9; 
17,1) 

27,6 (22,4; 
30,3) 

14,5 (12,3; 
17,1) 

 Қауіптің 
арақатынасы  
(Hazard Ratio (HR) 
[(95 % СА) және 
p-мәні] 

0,576 (0,463; 0,718), p < 0,000001 0,563 (0,461; 0,687), p < 0,000001 

Ауру үдеуі болмайтын өміршеңдік (тәуелсіз бағалау) 
Оқиғалар саны 
(%) 

152 (34,2) 96 (43,2) 193 (43,5) 118 (53,2) 

ҮБӨ медианасы 
[айлар (95 % СА)]  

30,5 (27,4, 
БМЖ) 

19,3 (16,4, 
30,6) 

35,7 (27,7, 
38,9) 

19,5 (16,6, 26,6) 

Қауіптің 
арақатынасы  
(Hazard Ratio (HR) 
(95 % СА) және 
біржақты  p-мәні 

0,653 (0,505; 0,844), p = 0,000532 0,611 (0,485; 0,769), p = 0,000012 

ОЖ*, [% (95 % 
СА)] 

46,4 (41,7; 
51,2) 

38,3 (31,9; 
45,0) 

47,5 (42,8; 
52,3) 

38,7 (32,3; 
45,5) 

ОЖ* (өлшенетін 
ісік) [% (95 % 
СА)]  

60,7 (55,2; 
65,9) 

49,1 (41,4; 
56,9) 

62,4 (57,0; 
67,6) 

49,7 (42,0; 
57,4) 

КЖ* [% (95 % 
СА)] 

85,8 (82,2; 
88,9) 

71,2 (64,7; 
77,0) 

85,6 (82,0; 
88,7)  

71,2 (64,7; 
77,0) 

ITT-Intent-to-treat ағылш. «емдеу бағыты бойынша »; N —пациенттер саны; СА — сенім 
аралығы; БМЖ – бағалау мүмкіндігі жоқ; ОЖ— объективті жауап; КЖ — клиникалық 
жауап; ҮБӨ —үдеуі болмайтын өміршеңдік.   
*Салдарлы шекті нүктелерді бағалау нәтижелері 1.1 редакцияның RECIST өлшемдеріне 
сәйкес расталған және расталмаған жауаптарға негізделген. 
 
2017 жылғы 31 мамырда деректер базасының көрсетілімі жаңартылған күні алынған 
деректер негізінде салынған ҮБӨ  үшін Каплан — Мейердің қисықтары төменде 1-
суретте көрсетілген. 
 
 



 

  

1-сурет. Аурудың үдеуінсіз өміршеңдік үшін  Каплан — Мейер қисығы 
(зерттеуші бағалауы, «емдеу бағыты бойынша» (ITT) іріктеуі)—PALOMA-2 
зерттеуі (31 мамыр 2017 ж.) 
 
 
 

 
ITT-Intent-to-treat ағылш. «емдеу бағыты бойынша»; ПАЛ — палбоциклиб; ЛЕТ — 
летрозол; ПЛ — плацебо. 
Емдеу әсерінің ішкі келісімділігін зерттеу үшін болжамдық факторлар мен бастапқы 
сипаттамалардың негізінде қосалқы топтарда ҮБӨ  алдын ала берілген бірқатар 
талдаулары жүргізілді. Летрозолмен палбоциклиб тобының пайдасына аурудың өршу 
қаупінің немесе өлімнің қаупінің азаюы бастапқы және жаңартылған талдаулар кезінде 
стратификация факторлары мен бастапқы сипаттамалардың көмегімен анықталатын 
пациенттердің барлық қосалқы топтарында жеке-жеке бақыланды. 
2017 жылдың 31 мамырындағы деректер базасының көрсетілімін алған күннің 
деректері негізінде; бұл қауіптің төмендеуінің бақылануы  келесі қосалқы топтарда 
жалғасты: (1) висцеральді метастаздары бар пациенттер (ҚА 0,62 [95 % СА: 0,47; 0,81], 
үдеусіз медианалық өміршеңдік (мҮБӨ) 12,3 аймен салыстырғанда 19,3  ай) немесе 
висцеральді емес метастазалар (ҚА 0,50 [95 % СА: 0,37; 0,67], мҮБӨ 17,0 аймен 
салыстырғанда 35,9 ай), және (2) ісіктің тек сүйекке таралуы бар пациенттер (ҚА 0,41 
[95% СА: 0,26, 0,63], мҮБӨ 11,2 аймен салыстырғанда 36,2 ай) немесе ісіктің тек 
сүйекке жайылуы жоқ (ҚА 0,62 [95 % СА: 0,50; 0,78], мҮБӨ 14,5 аймен салыстырғанда 
24,2 ай). Иммуногистохимиялық зерттеу (ИГХ) (ҚА 0,543 [95% СА: 0,433; 0,681], 
мҮБӨ 13,7 аймен салыстырғанда 27,4 ай) деректері бойынша ісігі RB ақуыз 
экспрессиясы бойынша оң болған 512 пациентте летрозолмен палбоциклиб біріктірілімі 
тобында аурудың үдеуі немесе өлімнің қаупінің төмендеуі осыған ұқсас болғаны 
бақыланды. Rb ақуыз экспрессиясына иммуногистохимия (ИГХ) теріс нәтижесі бар 51 
пациент үшін палбоциклиб летрозолмен біріктірілімі тобында плацебо летрозолмен 
біріктірілімі тобымен салыстырғанда, тиісінше топтар арасындағы айырмашылық 
статистикалық маңызды болған жоқ (мҮБӨ 18,5 аймен салыстырғанда 23,2 ай ҚА 0,868 
[95% СА: 0,424; 1,777]).  
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Қауіп тобындағы пациенттер саны      
ПАЛ + ЛЕТ 444 394 359 327 294 262 239 221 204 192 164 146 83 26 5 2  
ПЛ + ЛЕТ 222 170 147 129 114 97 80 73 61 55 37 37 26 5 2 2 2 
 



 

  

 
2017 жылдың 31 мамырындағы деректер базасының көрсетілімін алған күннің 
деректері негізінде висцеральді метастаздары бар немесе оларсыз пациенттердің 
қосалқы топтарында жүргізілген тиімділікті қосымша бағалау (ОЖ және ісіктің 
жауабына дейінгі уақыт [ІЖУ]) 7-кестеде көрсетілген. 
 
7 кесте. PALOMA-2 зерттеуінен алынған висцеральді метастазалар мен 
висцеральді емес метастазалар кезіндегі тиімділікті бағалау нәтижелері («емдеу 
бағыты бойынша» (ITT) іріктеуі; деректер базасын көрсету күні 2017 ж. 31 мамыр)  
 Висцеральді метастазалар  Висцеральді емес метастазалар  
 Айбранс 

летрозолмен 
біріктірілімде 
 (N = 214) 

Плацебо 
летрозолмен 
біріктірілімде 
(N = 110) 

Айбранс 
летрозолмен 
біріктірілімде 
 (N = 230) 

Плацебо 
летрозолмен 
біріктірілімде 
 (N = 112) 

ОЖ (95 % СА)  59,8 
(52,9; 66,4) 

46,4 
(36,8; 56,1) 

36,1 
(29,9; 42,7) 

31,3 
(22,8; 40,7) 

ІЖУ  медианасы  
[айлар (диапазон 
мәні)] 

5,4 
(2,0; 30,4) 

5,3 
(2,6; 27,9) 

3,0 
(2,1; 27,8) 

5,5 
(2,6; 22,2) 

ITT-Intent-to-treat ағылш. «емдеу бағыты бойынша»; N — пациенттер саны; СА — сенім 
аралығы; ОЖ — 1.1 RECIST сәйкес расталған және расталмаған жауаптар негізіндегі 
объективті жауап; ІЖУ — ісік жауабына дейінгі уақыт. 
Рандомизациядан кейінгі екінші емді алғанға дейінгі уақыт медианасының 
жаңартылған талдауын орындау сәтінде палбоциклибтің летрозолмен біріктірілімдегі 
тобында 38,8 ай және летрозолмен біріктірілімдегі плацебо тобында 28,8 ай болды, ҚА 
0,73 (95% СА: 0,58; 0,91). 
3 PALOMA-3 фазасын рандомизацияланған зерттеу: Айбранс фулвестрантпен 
біріктірілімде 
Палбоциклибтің фулвестрантпен біріктірілімінің тиімділігін плацебомен фулвестрант 
біріктірілімімен салыстырылуы халықаралық рандомизацияланған жасырын 
салыстырмалы көп орталықты зерттеулерде параллель топтарда бағалады, ол НR-оң, 
HER2- теріс радикалды резекцияға немесе сәулелік  емдеуге болмайтын, сүт безінің 
таралған обыры бар әйелдердің немесе  менопауза кезеңінде болғанына қарамастан, 
(нео)адъюванттық ем немесе метастаздық ауру  емі шеңберінде алдыңғы эндокриндік  
емнен кейін ауру өршіген сүт безінің метастазды обыры бар әйелдердің қатысуымен 
жүргізілген. 
Жалпы алғанда 521 әйел адам адъюванттық эндокриндік ем аяқталған сәттен бастап 12 
ай ішінде немесе аурудың таралуына байланысты алдыңғы эндокриндік ем аяқталған 
сәттен бастап 1 ай бойы ауру өршіген пре-, перименопаузалар және менопаузалар 
кезеңінде 2 : 1 ара қатынаста фулвестрантпен палбоциклиб тобына немесе 
фулвестрантпен плацебо тобына рандомизацияланған және алдыңғы гормондық емге 
құжатпен расталған сезімталдық бойынша, зерттеуге қосқан кезде менопауза статусына 
(пре-/перименопауза менопаузамен салыстырғанда) және висцеральді метастаздардың 
болуына байланысты стратифицирленген. Әйелдер пре-немесе перименопаузалар 
кезінде агонист ЛГРГ гозерелин алды. Өмірге қауіп төндіретін асқынулардың қысқа 
мерзімді даму қаупі бар симптомдарымен қоса ішкі органдарға таралған/метастаздық 
таралуы бар пациент-әйелдер (жаппай бақыланбайтын жалқық түзілу [плевральді, 
перикардиальді, перитонеальді], өкпелік лимфангит және 50% - дан астам бауырдың 
зақымдануы бар пациенттерді қоса) осы зерттеуге қатыстырылуға жарамсыз болды. 
Пациент-әйелдер аурудың объективті түрде өршуіне, симптомдардың нашарлауына, 
қолайсыз уыттылыққа,  қайсысы бірінші  болуына байланысты, өліммен аяқталуға 



 

  

немесе келісімді кері қайтарып алғанға дейін тағайындалған  емді алуды жалғастырды. 
Ем топтары арасында ауысуға мүмкіндік берілмейді. 
Пациент-әйелдер палбоциклибтің фулвестрантпен және плацебо фулвестрантпен 
қолдану топтары арасында бастапқы демографиялық және болжамдық сипаттамалар 
бойынша жақсы салыстырмалы болды. Осы зерттеуге енгізілген пациент-әйелдердің 
медианалық жасы 57 жасты (29-дан 88 жасқа дейінгі диапазон) құрады. Емдеудің әрбір 
тобында пациент-әйелдердің көпшілігі менопаузадағы еуропалық нәсілдер болды және 
оларда алдыңғы гормональді емге құжатпен расталған сезімталдық болды. Пациент-
әйелдердің 20% - ға жуығы пре-немесе перименопаузада болды. Барлық пациенттер 
бұрын жүйелі ем алды, және пациенттердің көпшілігі емдеудің әрбір тобында алғашқы 
диагностикаланған ауру бойынша алдыңғы химиотерапия курсын алды. ECOG 
шкаласы бойынша жалпы жағдайдың жартысынан астамында (62 %) көрсеткіш 0 
болды, 60% - да ішкі мүшелерде метастазалар болды, 60% алғашқы диагностикаланған 
ауру бойынша гормональді емнің алдыңғы 1 курсын алды. 
Бұл зерттеудің бастапқы шекті нүктесі RECIST 1.1 сәйкес бағаланған ҮБӨ болды. ҮБӨ 
қосымша талдаулары тәуелсіз орталық рентгенологиялық талдауға негізделген. Екінші 
шекті нүктелерге ОЖ, КЖ, жалпы өміршеңдік (ЖӨ), қауіпсіздік және ауырсынуды 
бағалаудың соңғы нүктесінің нашарлауға дейінгі уақыты (НДУ) кірді. 
Бұл зерттеуде алғашқы шекті нүктеге – ҮБӨ жоспарланған оқиғаларының 82% - ы үшін 
жүргізілген аралық талдау кезінде зерттеушінің бағалауы бойынша ҮБӨ ұлғаюына қол 
жеткізілді. Нәтижелер ҮБӨ ұзақтығының статистикалық елеулі ұлғаюын және емнің 
клиникалық елеулі  әсерін көрсете отырып, Хайбиттл — Пето (α = 0,00135) 
тиімділігінің алдын ала анықталған шекарасымен түйіскен.  
Тиімділік бойынша деректерді неғұрлым қалыптастырылған жаңарту 8-кестеде 
көрсетілген. 
Кейінгі бақылаудың медианалық уақытының 45 айынан кейін 310 оқиға (60% 
рандомизацияланған пациенттерде) негізінде ОВ түпкілікті талдау жүргізілді. Плацебо 
мен фулвестрант алатын топты фулвестрантпен палбоциклиб алатын топпен 
салыстырғанда ОВ медианасында 6,9 айлық айырмашылық байқалды; бұл нәтиже 
0,0235 (1-жақты) алдын ала көрсетілген мәнділік деңгейінде статистикалық маңызды 
болған жоқ. Фулвестрант пен плацебо тобында рандомизацияланған пациенттердің 
15,5% - ы палбоциклиб және басқа да CDK тежегіштерін ауру үдегеннен кейін кейінгі 
емдеу ретінде алды. 
Зерттеушінің бағалаған ҮБӨ талдау нәтижелері және PALOMA-3 зерттеуінен алынған 
ОВ түпкілікті деректері 8-кестеде көрсетілген. Каплан-Мейердің  сәйкес қисықтары 
тиісінше 2 және 3-суретте берілген. 



 

  

 
8 –кесте. Тиімділікті бағалау нәтижелері-PALOMA - 3 зерттеу 

(«емдеу бағыты бойынша (ITT)» іріктеуін зерттеушінің бағалауы) 
 Жаңартылған талдау 

 (деректер базасын көрсеткен күн 2015 
жылдың 23 қазаны) 

 Айбранс 
фулвестрантпен 
біріктірілімде  
(N = 347) 

Плацебо 
фулвестрантпен 
біріктірілімде  
(N = 174) 

Үдеусіз өміршеңдік (ҮӨ) 
 

 Оқиғалар саны (%) 200 (57,6) 133 (76,4) 
 Медиана [айлар (95 % СА)] 11,2 (9,5; 12,9) 4,6 (3,5; 5,6) 
 Қауіптің арақатынасы  (95 % СА) және 

p-мәні 
0,497 (0,398; 0,620), p < 0,000001 

Тиімділікті бағалаудың салдарлы шекті нүктесі   
ОЖ [% (95 % СА)] 26,2 (21,7; 31,2) 13,8 (9,0;19,8) 
ОЖ (өлшенетін ісік) [% (95 % СА)] 33,7 (28,1; 39,7) 17,4 (11,5; 24,8) 
КЖ [% (95 % СА)] 68,0 (62,8; 72,9) 39,7 (32,3; 47,3) 
Қорытынды жалпы өміршеңдік (ЖӨ) 
(деректер жинауды тоқтату 2018 жылдың 13 сәуірі) 
Оқиғалар саны (%) 201 (57,9) 109 (62,6) 
Медиана [айлар (95% СА)] 34,9 (28,8; 40,0) 28,0 (23,6; 34,6) 
Қауіптің арақатынасы  (95% СА) және p-
мәні† 

0,814 (0,644; 1,029) 
p = 0,0429†* 

 ITT-Intent-to-treat ағылш. «емдеу бағыты бойынша»; КЖ — клиникалық жауап; СА — 
сенім аралығы; N — пациенттер саны; ОЖ — объективті жауап. 
Екінші шекті нүкте үшін нәтижелер RECIST 1.1 сәйкес расталған және расталмаған 
жауаптарға негізделген. 
* Статистикалық маңызды емес. 
 †  1-жақты ішкі органдарға метастазалардың болуы және рандомизацияның әрбір 
тобына эндокриндік препараттармен алдыңғы емге сезімталдығы бойынша 
стратификациямен логарифмиялық критерий бойынша тексеру нәтижелері бойынша р- 
мәні.  
 
2-сурет. Ауру үдеуінсіз өміршеңдіктің Каплан — Мейер қисығы ( «емдеу бағыты 

бойынша» (ITT) іріктеуін зерттеушінің бағалауы) — PALOMA-3 зерттеуі (база 
деректер жинау тоқтатылған күн 2015 жылғы 23 қазан) 

 
 

 



 

  

 
ITT-Intent-to-treat ағылш. «емдеу бағыты бойынша»; ФУЛ — фулвестрант; ПАЛ — 
палбоциклиб; ПЛ — плацебо. 
 
Фулвестранты бар палбоциклиб тобында аурудың өршу немесе өлімнің қаупінің азаюы 
стратификация факторларының және бастапқы сипаттамалардың көмегімен 
анықталатын пациенттердің барлық қосалқы тобында жеке-жеке байқалды. Бұл пре- 
немесе перименопауза кезеңіндегі әйелдерде  (АҚ 0,46 [95 % СА: 0,28; 0,75]) және 
менопауза кезеңіндегі әйелдерде (АҚ 0,52 [95 % СА: 0,40; 0,66]), ал сондай-ақ 
висцеральді метастазалары (АҚ 0,50 [95 % СА: 0,38; 0,65]) және висцеральді емес 
метастазалары (АҚ 0,48 [95 % СА: 0,33; 0,71]) бар пациенттерде расталды.  
Артықшылығы 0 (АҚ 0,59 [95 % СА: 0,37; 0,93]), 1 (АҚ 0,46 [95 % СА: ,32; 0,64]), 2 (АҚ 
0,48 [95 % СА: 0,30; 0,76]), немесе ≥ 3 линия (АҚ 0,59 [95 % СА: 0,28; 1,22]) бар 
метастаздық ауруы себепті алдындағы ем линиясына байланыссыз  бақыланды. 
 

 
     

3-сурет. Жалпы өміршеңдіктің Каплан-Мейердің қисығы («емдеу бағыты 
бойынша» (ITT) іріктеуі) - PALOMA-3 зерттеуі (деректер  жинауды тоқтатқан күн 
2018 жылғы 13 сәуір) 
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ITT-Intent-to-treat ағылш. «емдеу бағыты бойынша»; ФУЛ — фулвестрант; ПАЛ — 
палбоциклиб; ПЛ — плацебо 
 
Висцеральді метастазалары бар немесе онсыз пациенттердің қосалқы топтарында 
қосымша тиімділік бағалану (объективті жауап және ісік жауабына дейінгі уақыт) 
жүргізілді; нәтижелері 9-кестеде көрсетілген. 
 
9 кесте. Висцеральді және висцеральді емес метастазалануының тиімділігін 
бағалаудың PALOMA-3 зерттеулерінен алынған  («емдеу бағыты бойынша» (ITT) 
іріктеуі) нәтижелері 
Висцеральді метастазалар  Висцеральді емес 

метастазалар 
 Айбранс 

фулвестрант-
пен 
біріктірілімде 
(N = 206) 

Плацебо 
фулвестрант-
пен 
біріктірілімде 
 (N = 105) 

Айбранс 
фулвестрант-
пен 
біріктірілімде 
 (N = 141) 

Плацебо 
фулвестрант-
пен 
біріктірілімде 
 (N = 69) 

ОЖ [% (95 % 
СА)] 

35,0 
(28,5; 41,9) 

13,3 
(7,5; 21,4) 

13,5 
(8,3; 20,2) 

14,5 
(7,2; 25,0) 

ІЖУ 
медианасы, 
айлар [айлар 
(мәндер 
диапазоны )] 

3,8 
(3,5; 16,7) 

5,4 
(3,5; 16,7) 

3,7 
(1,9; 13,7) 

3,6 
(3,4; 3,7) 

N —пациенттер саны; СА — сенім аралығы; ОЖ — RECIST 1.1 сәйкес расталған және 
расталмаған жауаптарға негізделген объективті жауап; ІЖУ- ісік жауабына дейінгі 
уақыт. 
 
Пациенттер хабарлаған симптомдар Еуропалық онкологиялық ауруларды зерттеу және 
емдеу ұйымның (EORTC) өмір сапасын бағалау (QLQ)-C30 сауалнамасының және 
оның сүт безі обыры бойынша модулінің (EORTC QLQ-BR23) көмегімен бағаланды. 
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 Палбоциклиб + фулвестрант 
 

Плацебо + фулвестрант 

Уақыт (ай) 
Қауіп тобындағы пациенттер саны 
ПАЛ + ФУЛ 347 321 286 247 209 165 148 126 17 
ПЛ + ФУЛ 174 155 135 115 86 68 57 43 7 
 



 

  

Фулвестрант бар палбоциклиб тобындағы 335 пациент-әйелдер және тек фулвестрант 
тобындағы 166 пациент-әйелдердің барлығы бастапқы деңгейде және бастапқы 
деңгейден кейін кем дегенде 1  келуде сауалнаманы толтырды. 
Нашарлағанға дейінгі уақыт бастапқы деңгей мен бірінші нәтиже пайда болған кезде 
ауырсыну симптомдары шкаласы бойынша бастапқы деңгейден ≥ 10 баллға жоғары 
уақыт ретінде алдын ала анықталды. Палбоциклибтің фулвестрантқа қосылуы 
симптомдарға қатысты артықшылық көрсетті, өйткені плацебо мен фулвестрантпен 
салыстырғанда (2,8 аймен салыстырғанда 8,0 ай медиана; ҚА 0,64 [95% СА: 0,49; 0,85]; 
p < 0,001) ауырсыну симптомдары нашарлағанға дейінгі уақыт арасы елеулі алшақ 
болды. 
Балалар 
Еуропалық дәрілік заттар жөніндегі агенттік сүт безі обырын емдеу үшін балалар 
жасындағы пациенттердің барлық қосалқы топтарында Айбранс препаратын зерттеу 
нәтижелерін беру міндеттемесін орындауды талап ету құқығынан бас тартты 
(препаратты балаларда қолдану туралы мәліметтер 4.2-бөлімде берілген). 
 
5.2 Фармакокинетикалық қасиеттері   
Палбоциклибтің фармакокинетикасына сүт безінің жайылған обыры бар пациенттерді 
қоса, ауқымды ісіктері бар пациенттерде, және дені сау еріктілерде сипаттама берілді. 
Сіңірілуі  
Палбоциклибтің орташа Cmax жалпы жағдайда Айбранс таблеткасын  ішу арқылы 
қабылдағаннан кейін 6–12 сағаттан соң жетеді. Палбоциклибтің орташа абсолюттік 
биожетімділігі 125 мг дозасын ішу арқылы қабылдағаннан кейін 46 % құрайды. 25 мг-
ден 225 мг дейінгі дозалау ауқымында фармакокинетикалық қисық астындағы 
ауданының (AUC) және Cmax мәндері жалпы алғанда дозаға  пропорционал ұлғайды. 
Тепе-теңдік күйіне препаратты тәулігіне бір рет көп мәрте қабылдағаннан кейін 
8 күннің ішінде жетті. Тәулігіне бір рет көп мәрте қабылдаған кезде палбоциклибтің 
жинақталуы жүреді, мұндайда медианалық жинақталу коэффициенті 2,4 құрайды (1,5–
4,2 диапазонында). 
Тамақ ішудің ықпалы  
Айбранс таблеткаларын таңертең аш қарынға қабылдаумен салыстырғанда Айбранс 
таблеткаларын май құрамы көп калориясы жоғары аспен (шамамен 800-ден 1000 
калорияға дейін, оның 150, 250 және 500-600 калориясы ақуыздарға, көмірсуларға және 
майларға тиісінше сәйкес келеді) бірге қабылдағанда палбоциклибтың AUCinf және Cmax 
мәндері тиісінше 22% және 26% - ға және Айбранс таблеткаларын май құрамы орташа 
кәдімгі калориядағы тамақпен бірге (шамамен 500-ден 700-ге дейін калория, оның 75-
105, 250-350 және 175-245 калориясы ақуыздарға, көмірсуларға және майларға тиісінше 
сәйкес келеді) қабылдағанда тиісінше 9% және 10% - ға   артқан. Осы нәтижелерге 
сүйеніп, палбоциклиб таблеткаларын тамақ ішуге байланыссыз қабылдауға болады.  
Таралуы   
Палбоциклибтің адам плазмасының ақуыздарымен in vitro байланысуы концентрацияға 
байланыссыз шамамен 85 % құрады. Палбоциклибтің адамның қан плазмасындағы 
байланыспаған фракциясының (fu) орташа үлесі in vivo бауыр функциясының 
нашарлауымен біртіндеп ұлғайды. Палбоциклибтің адамның қан плазмасындағы fu 
орташа мәнінің in vivo бауыр функциясының нашарлауымен өзгеруіне қатысты айқын 
үрдіс байқалған жоқ. In vitro жағдайларында палбоциклибтің адамның бауыр 
жасушаларында жинақталуы негізінен пассивті диффузия есебінен жүрді. Палбоциклиб 
OATP1B1 немесе OATP1B3 субстраты болып табылмайды. 
Биотрансформациясы 
In vitro және in vivo зерттеулер палбоциклибтің адам бауырында қарқынды 
метаболизмдік өзгеріске ұшырайтынын айғақтайды. 125 мг [14C]-палбоциклибтің ішуге 
арналған бір реттік дозасын қабылдағаннан кейін адамда палбоциклибтің бастапқы  



 

  

метаболизмінің негізгі жолдары тотығуды және сульфаттануды қамтыды, ал ацилдену 
және глюкурондану минорлық жолдар қызметін атқарды. Палбоциклиб плазмадағы 
препаратпен байланысты негізгі айналымдағы қосылыс болды. 
Препараттың басым бөлігі метаболиттер түрінде шығарылды. Нәжісте  препаратпен 
байланысты негізгі компонент палбоциклибтің  сульфамин қышқылымен конъюгаты 
болды, оның үлесіне енгізілген дозаның 25,8 %-ы жатады. Адам гепатоциттерінде, 
бауырдың цитозольді фракциясында және S9 фракцияда, сондай-ақ  рекомбинантты 
ферменттер сульфотрансферазалармен SULT in vitro зерттеулер метаболизмде негізінен 
CYP3A және SULT2A1 қатысатынын көрсетті.  
Шығарылуы  
Сүт безінің жайылған обыры бар пациенттерде палбоциклибтің   геометриялық орташа 
болжамды пероральді клиренсі (CL/F) 63 л/сағ құрады, ал плазмадан орташа жартылай 
шығарылу кезеңі 28,8 сағатқа тең болды. Таңбаланған [14C] палбоциклибтің ішуге 
арналған бір дозасын қабылдаған еркек жынысты дені сау 6 еріктіде, жиынтық 
енгізілген радиоактивті дозадан 92 % медианалық мөлшері 15 күн ішінде шығарылды; 
элиминацияның негізгі жолы нәжіспен шығарылу (дозаның 74 %-ы) болды, және 
дозаның 17 %-ы несеппен шығарылды. Өзгермеген күйде шығарылған  палбоциклиб 
енгізілген дозаның нәжісте және несепте сәйкесінше 2 % және 7 % құрады.  
In vitro палбоциклиб клиникалық мәні бар концентрацияларда CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 
2C9, 2C19, 2D6 тежегіші немесе CYP1A2, 2B6, 2C8 және 3A4 индукторы болып 
табылмайды. 
Іn vitro жағдайларында жүргізілген бағалаулар, палбоциклибтің клиникалық мәні бар 
концентрацияларда органикалық аниондардың тасымалдаушыларының (OAT)1, OAT3, 
органикалық катиондардың тасымалдаушыларының (OCT)2, органикалық 
аниондардың полипептидтік тасымалдаушыларының (OATP)1B1 және OATP1B3, және 
өт қышқылдарын экспорттайтын бауырлық помпаның (BSEP) белсенділігін әлсіз тежеу 
қабілеті бар екенін көрсетеді.  
Пациенттердің ерекше топтары  
Жасы, жынысы және дене салмағы  
Популяциялық фармакокинетикалық талдау нәтижелеріне сүйеніп, қатерлі жаңа 
түзілімі бар 183 пациентте (22-ден 89 жасқа дейінгі дене салмағы 38-ден 123 кг дейінгі 
50 еркек және 133 әйел), жыныстық тегі палбоциклибтің әсеріне ықпал еткен жоқ, ал 
жасы мен дене салмағы клиникалық мәні бар ықпалын көрсеткен жоқ. 
Балалар  
Палбоциклибтің < 18 жастағы пациенттердегі фармакокинетикасы зерттелмеген. 
Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер 
Әртүрлі дәрежедегі бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттердегі фармакокинетикалық 
зерттеу деректері палбоциклибтің байланыспаған әсері (байланыспаған  бөліктің AUCinf 
мәні) бауыр функциясы қалыпты пациенттермен салыстырғанда жеңіл дәрежедегі 
бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде (Чайлд ─ Пью жіктеуі бойынша А класы) 17 %-
ға азайғанын және бауырдың орташа (Чайлд ─ Пью жіктеуі бойынша В класы) және 
ауыр дәрежедегі (Чайлд ─ Пью жіктеуі бойынша С класы) жеткіліксіздігі бар 
пациенттерде, сәйкесінше, 34 % және 77 %-ға ұлғайғанын  көрсетеді. Палбоциклибтің 
шектік байланыспаған әсері (байланыспаған бөліктің Сmax мәні) бауыр функциясы 
қалыпты пациенттермен салыстырғанда бауыр функциясының жеңіл, орташа және 
ауыр бұзылулары үшін, сәйкесінше, 7 %, 38 % және 72 % ұлғайды. Бұдан басқа, 
таралған онкологиялық аурулары бар 183 пациент деректерінің популяциялық 
фармакокинетикалық талдау нәтижелері негізінде, олардың ішіндегі  40 пациентте 
Ұлттық обыр институтының (National Cancer Institute  ─ NCI) жіктеуі бойынша бауыр 
функциясының жеңіл бұзылуы болған (жалпы билирубин ≤ қалыптың жоғарғы шегі 
(ҚЖШ) және аспартатаминотрансфераза  (АСТ)  > ҚЖШ немесе жалпы 



 

  

билирубин > 1,0–1,5 дейін × ҚЖШ кез келген АСТ деңгейінде), бауыр функциясының 
жеңіл дәрежеде бұзылуы палбоциклибтің фармакокинетикасына ықпал еткен жоқ. 
Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер 
Әртүрлі дәрежедегі бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттердегі фармакокинетикалық 
зерттеу деректері палбоциклибтің жалпы әсері (AUCinf) бүйрек функциясы қалыпты 
(CrCl ≥ 90 мл/мин) пациенттермен салыстырғанда бүйрек функциясының жеңіл 
(60 мл/мин ≤ CrCl < 90 мл/мин), орташа (30 мл/мин ≤ CrCl < 60 мл/мин) және ауыр 
(CrCl < 30 мл/мин) бұзылуы бар пациенттерде, сәйкесінше, 39 %, 42 % және 31 %-ға 
ұлғайғанын  көрсетеді. Палбоциклибтің шектік әсері (Сmax) бүйрек функциясы қалыпты 
пациенттермен салыстырғанда бүйрек функциясының жеңіл, орташа және ауыр 
бұзылуларында, сәйкесінше, 17 %, 12 % және 15 %-ға ұлғайды. Бұдан басқа, таралған 
онкологиялық аурулары бар 183 пациент деректерінің популяциялық 
фармакокинетикалық талдау нәтижелері негізінде, олардың ішіндегі  73  пациентте 
бүйрек функциясының жеңіл бұзылуы болған және  29  пациентте бүйрек 
функциясының орташа бұзылуы болған, бүйрек функциясының жеңіл және орташа 
дәрежеде бұзылуы палбоциклибтің фармакокинетикасына ықпал еткен жоқ. 
Гемодиализді қажет ететін пациенттерде палбоциклибтің фармакокинетикасы 
зерттелген жоқ. 
Этникалық тегі 
Дені сау еріктілерді фармакокинетикалық зерттеулерде  препаратты бір рет ішу арқылы 
қабылдаудан кейін палбоциклибтің  AUCinf және Cmax шығу тегі азиялық емес 
сынақтағылардың мәліметтерімен салыстырғанда жапондық тектегі қатысушыларда 
сәйкесінше 30 % және 35 % жоғары болды. Алайда бұл нәтиже сүт безінің обыры бар 
шығу тегі жапондық немесе азиялық пациенттердегі кейінгі зерттеулерде препаратты 
көп рет қабылдаудан кейін бірізділікпен қайта жаңғыртылған жоқ. Шығу тегі азиялық 
немесе азиялық емес пациенттер популяцияларындағы фармакокинетикасы, қауіпсіздігі 
және тиімділігі бойынша  жиынтық мәліметтерді талдау негізінде,  азиялық тегіне 
байланысты дозаны түзету қажет емес. 
 
5.3 Клиникаға дейінгі қауіпсіздік деректері  
Адам үшін маңыздылығы жоғары негізгі нысана-мүшелерді зерттеу нәтижелерінде 
ұзақтығы 39 аптаға дейінгі зерттеу барысында егеуқұйрықтар мен иттердің 
аналықтарының гемо-және лимфопоэза ағзаларына және репродуктивті жүйесінің 
мүшелеріне әсер ету де болды. Глюкоза метаболизміне әсері ұйқы безінің 
өзгерістерімен және тек егеуқұйрықтарда жүргізілген ұзақтығы ≥ 15 апта зерттеулерде 
көзге, тіске, бүйрекке және май тініне салдарлы әсермен байланысты болды, ал 
егеуқұйрықтардың сүйек тініндегі өзгерістер тек препаратты енгізудің 27 аптасынан 
кейін байқалды. Жүйелік уыттылықтың бұл көріністері, әдетте, AUC деректері 
бойынша клиникалық елеулі әсер ету кезінде байқалды. Бұдан басқа, жүрек-қантамыр 
жүйесі тарапынан әсерлер (QTc аралығының ұзаруы, жүрек жиырылу жиілігінің 
төмендеуі және RR аралығының және систолалық артериялық қысымның ұлғаюы) 
иттерде Cmax деректері бойынша адамға клиникалық әсерден ≥ 4 есе артық әсер ету 
деңгейінде телеметриялық зерттеулер кезінде байқалды. Глюкоза гомеостазына, ұйқы 
безіне, көзге, бүйрекке және сүйек тініне әсерлердің қайтымдылығы препаратты 
енгізбестен 12 апталық кезеңнен кейін анықталмаған, алайда гемолимфопоэздік 
жүйеге, аталықтардың репродуктивті жүйесіне, тістерге және майлы тіндерге 
әсерлердің ішінара немесе толық қайтымдылығы байқалды. 
Канцерогенділігі 
Палбоциклді канцерогендік бағалауды трансгендік тышқандардағы 6 айлық зерттеу 
және егеуқұйрықтардағы 2 жылдық зерттеу барысында жүргізді. Палбоциклиб 60 
мг/кг/тәулігіне дейінгі дозада трансгендік тышқандарға канцерогендік әсер етпеген 
(AUC деректері бойынша байқалатын әсерлердің [No Observed Effect Level, NOEL] 



 

  

дамуына әкелмейтін деңгей адамда клиникалық қолдану кезіндегіден шамамен 11 есе 
жоғары). Палбоциклибті қолданумен байланысты жаңа түзілімдер туралы алынған 
деректерде аталық егеуқұйрықтардағы 30 мг/кг/тәулігіне дозада орталық нерв 
жүйесінде микроглия ісіктерінің пайда болуының жоғары жиілігін қамтыды; 
аналықтарында 200 мг/кг/тәулігіне дейінгі барлық дозада жаңа түзілімдер болған жоқ. 
Палбоциклибті қолданумен байланысты канцерогенді әсерлер үшін аталық пен 
аналықтарында  тиісінше NOEL 10 мг/кг/тәулігіне (AUC деректері бойынша адамда 
клиникалық қолдану кезіндегі әсерден шамамен 2 есе жоғары) және 200 мг/кг/тәулігіне 
(AUC деректері бойынша адамда клиникалық қолдану кезіндегі әсерден шамамен 4 есе 
жоғары) (AUC деректері бойынша адамда клиникалық қолдану кезіндегі әсерден 
шамамен 4 есе жоғары) құрады. Егеуқұйрықтардың аталықтарында  жаңа түзілімдер 
туралы алынған деректердің маңыздылығы адам үшін белгісіз. 
Геноуыттылық 
Палбоциклиб бактериялардың кері мутациялар талдауында мутагендік қасиеттерді 
(Эймс тесті) көрсетпеді және адамның лимфоциттеріндегі хромосомдық 
аберрациялардағы in vitro талдауында құрылымдық хромосомдық аберрациялар 
тудырмады. 
Палбоциклиб қытай атжалманының in vitro аналық жасушаларында және егеуқұйрық 
аталықтарының сүйек кемігінде ≥ 100 мг/кг/тәулігіне дозаларда анеугендік механизм 
арқылы микроядроның түзілуін индукциялады. Жануарлардағы препараттың 
байқалатын әсерлердің дамуына әкелмейтін деңгейде әсер етуі анеугендік үшін AUC 
деректері бойынша адамға клиникалық әсерден шамамен 7 есе асып түсті. 
Репродуктивті функцияға қолайсыз әсері 
Палбоциклиб егеуқұйрықтардың аналықтарының 300 мг/кг/ тәулігіне дейінгі кез келген 
дозада (AUC негізінде адамдағы әсері клиникалық қолданғанда шамамен 3 есе жоғары) 
шағылысуына немесе фертильділігіне әсер етпеді және уыттылықты зерттеуде 
аналықтың репродуктивті тіндерінде препаратты егеуқұйрықтарда 300 мг/кг/ тәулігіне 
және иттерде 3 мг/кг/ тәулігіне дейін дозада қайта енгізген кезде (шамамен 5 және 3 есе 
жоғары және тиісінше ұсынылған дозада адамдағы әсеріне (AUC) ұқсас) ешбір 
жағымсыз әсері байқалмады. 
Егеуқұйрықтар мен иттердің клиникаға дейінгі зерттеулерінің деректері  негізінде 
палбоциклиб ерлердің репродуктивті  функциясы мен фертильділігіне потенциалды 
зиян келтіруі мүмкін деп саналады. Палбоциклиб қолдануымен байланысты ұрықтағы, 
аталық без қосалқыларында, қуық асты безіндегі және ұрық  көпіршіктеріндегі 
өзгерістерге ағза салмағының азаюы, атрофия және дегенерация, гипоспермия, 
өзекшелер саңылауында жасушалық детриттің жиналуы, сперматозоидтардың 
қозғалысы мен шәует тығыздығының төмендеуі және секрецияның азаюы жатады.  Бұл 
нәтижелер егеуқұйрықтарда және/немесе иттерде ≥ 9 есе немесе AUC деректері 
бойынша адамға клиникалық әсермен салыстырғанда субтерапевтік әсер еткенде 
тиісінше байқалды. Аталықтарының репродуктивті жүйесінің  мүшелеріне әсер етуінің 
ішінара қайтымдылығы егеуқұйрықтар мен иттерде препаратты қабылдаусыз 4 және 12 
апталық кезеңнен кейін тиісінше белгіленді. Аталықтарының репродуктивті 
мүшелерінде анықталған өзгерістерге қарамастан, AUC деректері бойынша адамға 
клиникалық әсерден 13 есе асып кеткен жоспарлы әсер деңгейіндегі егеуқұйрық 
аталығының шағылысуына немесе фертильділігіне әсері байқалмаған. 
Эмбриофетальді уыттылығы 
Палбоциклиб-жасушалық циклдің реттелуіне қатысатын 4 және 6 циклинге тәуелді 
киназалардың қайтымды тежегіші. Сондықтан жүктілік кезінде қолданылған жағдайда 
ұрыққа палбоциклибтің зиянды әсер ету қаупі бар. Палбоциклиб буаз жануарларды 
зерттеудегі фетоуыттылықты көрсетті. Егеуқұйрықтарда ≥ 100 мг/кг/тәулігіне дозада 
қаңқалы ауытқулардың пайда болуының жоғары жиілігі (жетінші мойын омыртқасында 
қабырға дамуының жоғары жиілігі) бақыланды. Ана үшін уытты 300 мг/кг/тәулігіне 



 

  

дозаны қолданған кезде (AUC деректері бойынша адамға клиникалық әсері 3 есе артық) 
егеуқұйрықтарда ұрықтың дене салмағының төмендеуі байқалды, ал үй қояндарында 
аналық үшін уытты 20 мг/кг/тәулігіне дозаны қолдану кезінде, алдыңғы аяқтардағы 
кішкентай фалангаларды қоса алғанда, қаңқалы ауытқулардың пайда болуы жиілігінің 
жоғарылауы байқалды (AUC деректері бойынша адамға клиникалық әсері 4 есе артық). 
Іс жүзінде, ұрыққа әсер етуді және плацентарлық бөгет арқылы препараттың енуіне 
зерттеу жүргізілген жоқ. 
 
6. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ  
6.1 Қосымша заттар тізбесі 
ядро компоненттері (түйіршіктер):  
микрокристалды целлюлоза (Avicel® PH102) 
коллоидты кремнийдің қостотығы (Aerosil® 200 Pharma) 
кросповидон (Kollidon® CL) 
магний стеараты (Hyqual® 5712)  
ядро қабығының компоненттері (түйіршіктер): 
янтарь қышқылы (Sieved),  
микрокристалды целлюлоза (Avicel® PH200) 
кросповидон (Kollidon® CL-SF) 
магний стеараты (Fine) 
қабығы:  
opadry purple үлбірлі қабығы (75 мг және 125 мг доза үшін) 
opadry green үлбірлі қабығы (100 мг доза үшін) 
үлбірлі қабықтың құрамы Opadry purple және Opadry green:  
гипромеллоза (HPMC 2910), 
титанның қостотығы (Е171) 
триацетин 
индигокармин алюминий лагы (Е132)/FD&C Blue #2 
темірдің сары тотығы (Е172) (Opadry green үшін) 
темірдің қызыл тотығы (Е172) (Opadry purple үшін) 
6.2 Үйлесімсіздік 
Қатысы емес. 
6.3 Жарамдылық мерзімі   
3 жыл. 
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 
6.4 Сақтау кезіндегі ерекше сақтық шаралары 
15 ºС-ден 25 ºС-ге дейінгі температурада сақтау керек. Ылғалдан қорғау үшін 
түпнұсқалық қаптамасында сақтау керек. 
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!  
6.5 Шығарылу түрі және қаптамасы  
7 таблеткадан ПВХ/ОПА/АЛЮ/ПВХ және алюминий фольгадан жасалған пішінді 
ұяшықты қаптамаға салынады.  
3 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс 
тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады. 
6.6 Пайдаланылған  дәрілік препаратты немесе дәрілік препаратты қолданудан 
кейін немесе онымен жұмыс істеуден кейін алынған қалдықтарды жою кезіндегі 
ерекше сақтық шаралары. 
Барлық пайдаланылмаған дәрілік препаратты немесе қалдықтарды жергілікті 
ережелерге сәйкес утилизациялау керек. 
6.7 Дәріханалардан босатылу шарттары   
Рецепт арқылы. 
 



 

  

7. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ҰСТАУШЫСЫ   
Пфайзер Эйч Си Пи Корпорэйшн, АҚШ 
235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк штаты 10017-5755 АҚШ  
Tел: 212-573-2323 
Факс: 212-573-1895 
Электронды пошта: PfizerKazakhstan@pfizer.com 
 
7.1. ТІРКЕУ КУӘЛІГІ ҰСТАУШЫСЫНЫҢ ӨКІЛІ   
Тұтынушылар шағымын мына мекенжайға жолдау керек: 
Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) компаниясының Қазақстан 
Республикасындағы филиалы 
Қазақстан Республикасы,  Алматы қ., 050000, Медеу ауданы, Нұрсултан Назарбаев 
даңғылы, 100/4 үй 
тел.:  +7 (727) 250 09 16  
факс: +7 (727) 250 42 09 
электронды пошта: PfizerKazakhstan@pfizer.com 
 
8. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ НӨМІРІ   
ҚР-ДЗ -5№024881 (75 мг) 
ҚР-ДЗ -5№024880 (100 мг) 
ҚР-ДЗ -5№024879 (125 мг) 
 
9. АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ (ТІРКЕЛГЕНІН РАСТАУ, ҚАЙТА ТІРКЕУ)   
Алғашқы тіркелген күні: 06 қаңтар 2021 
Тіркеудің (қайта тіркеудің) соңғы расталған күні:  
 
10. МӘТІННІҢ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН КҮНІ   
Дәрілік препараттың жалпы сипаттамасын http://www.ndda.kz ресми сайтынан көруге 
болады 
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	4.1 Қолданылуы
	Палбоциклиб артық дозаланғанда асқазан-ішек уыттылығы (мысалы, жүрек айнуы, құсу) және гематологиялық уыттылық (мысалы, нейтропения) белгілері пайда болуы мүмкін, сондықтан жалпы демеуші емді қамтамасыз ету керек.

