Interferencia spôsobená daratumumabom je klinicky zvládnuteľná

Proﬁl kompatibility pacienta stanovený pred prvou dávkou daratumumabu je zaznamenaný v Preukaze pacienta užívajúceho
daratumumab.

•

Ak je potrebné podať transfúziu krvi v krízovej situácii, môžu byť podané tzv. non-cross matched, AB0/RhD kompatibilné
erytrocyty v súlade s postupom miestnej krvnej banky.6

•

Daratumumab neinterferuje s identiﬁkáciou antigénov AB0/RhD.1

•

Ku dňu revízie materiálu nebola pozorovaná žiadna klinicky významná hemolýza u pacientov liečených daratumumabom,
ani sa nevyskytli žiadne transfúzne reakcie u pacientov vyžadujúcich transfúzie (údaje na vyžiadanie).

•

Ďalšie zdroje
Pre ďalšie informácie kontaktujte informačný servis spoločnosti Janssen jedným z nasledujúcich spôsobov:
Telefón: +421 2 3240 8400
Email: recepcia@its.jnj.com
Web: www.janssen.com/slovakia
PODOZRENIE NA NEŽIADUCE ÚČINKY môžete hlásiť ﬁrme Janssen na e-mailovej adrese: farmakovigilance@its.jnj.com
Za účelom zlepšenia sledovateľnosti Darzalexu by mali byť údaje o názve a čísle šarže podaného lieku jasne zaznamenané v zdravotnej
karte pacienta ako aj pri hlásení nežiaducej udalosti.
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Odkazy

Daratumumabom spôsobená interferencia
s testovaním kompatibility krvi
(základné informácie a metódy mitigácie).

Metódy mitigácie interferencie spôsobenej daratumumabom
NEZABUDNITE
Pacienti liečení daratumumabom môžu vykazovať panreaktivitu pri nepriamom antiglobulínovom teste (NAT)
metódy riešenia interferencie spôsobenej daratumumabom

Genotyp

Ošetrenie testovaných
erytrocytov DTT alebo lokálne
validovanou metódou
alebo

ID
karta

Ak je k dispozícii, pozrite si preukaz pacienta s uvedením krvnej skupiny a
výsledky vyšetrenia skríningu protilátok pred začatím liečby daratumumabom

Daratumumab spôsobuje pozitivitu nepriameho antiglobulínového testu,
ktorá môže pretrvávať až 6 mesiacov od poslednej infúzie lieku.
Typický nepriamy antiglobulínový test u pacienta liečeného daratumumabom

+
erytrocyty

+

sérum pacienta
obsahujúce
daratumumab

daratumumab
sa viaže
na CD38 erytrocytov

Coombsovo
reagens

aglutinácia

falošne pozitívny
NAT
NAT - nepriamy antiglobulínový test

•

Daratumumab je ľudská monoklonálna protilátka určená na liečbu mnohopočetného myelómu.2

•

Daratumumab sa viaže na proteín CD38,1 ktorý je exprimovaný v nízkych množstvách na erytrocytoch.3-5

•

Väzby daratumumabu na erytrocyty môžu maskovať detekciu protilátok proti vedľajším antigénom. To interferuje
s testami kompatibility, vrátane skríningu protilátok a krížovej skúšky.1

Pomôžte predísť oneskoreniu použitím mitigačných metód.
Klinické pracovisko

Krvná banka nemocnice

Určenie krvnej kompatibility
pred podaním daratumumabu

Testovanie kompatibility
daratumumab

Odber krvnej vzorky

Referenčné laboratórium
Dodatočná
identifikácia protilátok

daratumumab

Identifikácia krvného produktu
Identifikácia krvného produktu
Skúška kompatibilty

Príjem krvného produktu

Skúška kompatibility
Včasné doručenie

Pacient dostáva
transfúziu

Odovzdanie informácie o pacientovom užívaní daratumumabu je dôležité pre použitie metódy na mitigáciu.
komunikačný bod

•

Ak sa nepodniknú kroky na mitigáciu interferencie spôsobenej daratumumabom, môže dôjsť k oneskoreniu pri uvoľňovaní krvných
prípravkov pre transfúziu.

•

Krvné prípravky erytrocytov pre transfúziu môžu byť pre pacientov liečených daratumumabom identiﬁkované pomocou protokolov
dostupných v literatúre1,6 alebo pomocou genotypizácie.7

•

Metódy na mitigáciu interferencie by sa mali používať dovtedy, kým nie je pozorovaná panaglutinácia.

Ošetrite testované erytrocyty pomocou DTT alebo lokálne
validovanou metódou.
+
erytrocyty
s natívnou štruktúrou
CD38

+
erytrocyty ošetrené
pomocou DTT
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s obsahom
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DTT
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Coombsovo
reagens
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spôsobená
daratumumabom

spoľahlivý
NAT

transfúzia
K-negatívnej krvi

DDT - ditiotreitol; NAT - nepriamy antiglobulínový test;

•

Ošetrite testované erytrocyty pomocou ditiotreitolu (DTT), aby nedošlo k väzbe daratumumabu, čo umožní vykonanie skríningu
protilátok alebo krížovej skúšky; protokol možno nájsť v publikácii Chapuy a kol1. Môžu byť použité aj alternatívne lokálne
validované metódy.

•

Krvné produkty pre transfúziu boli identiﬁkované pre pacientov liečených daratumumabom, po použití erytrocytov ošetrených DTT
na skríning protilátok.1

•

Vzhľadom na to, že systém krvnej skupiny Kell je tiež citlivý na ošetrenie pomocou DTT,8 po vylúčení alebo identiﬁkácii
aloprotilátok pomocou erytrocytov ošetrených DTT, by mali byť pacientovi podané K-negatívne transfúzne prípravky erytrocytov.

