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Kiovig (нормален човешки имуноглобулин) 
Общ преглед на Kiovig и защо е разрешен за употреба в ЕС 

Какво представлява Kiovig и за какво се използва? 

Kiovig е лекарство, което се използва за подпомагане на имунната система (естествената защита 
на организма) при две основни групи пациенти: 

• пациенти, при които има риск от инфекция поради липса на достатъчно антитела (наричани 
също имуноглобулини — протеини в кръвта, помагащи на организма да се бори със 
заболяванията). Това могат да бъдат хора с вроден недостиг на антитела (синдром с първичен 
имунодефицит, СПИ). В тази група влизат също хора, при които недостигът на антитела се е 
появил след раждането (синдром с вторичен имунодефицит, СВИ), имат ниски нива на 
определени антитела (наречени IgG) и страдат от тежки и рецидивиращи инфекции, които не 
се лекуват с лекарствата, използвани за лечение на инфекции; 

• пациенти с определени имунни нарушения. Това са: пациенти с първична имунна 
тромбоцитопения (ПИТ), които нямат достатъчно тромбоцити (компоненти в кръвта, които 
помагат за съсирването ѝ) и са сериозно застрашени от кръвотечение; пациенти със синдром 
на Гилен-Баре или хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия (ХВДПНП) — 
възпалителни нарушения на нервите, които водят до мускулна слабост и скованост; пациенти 
с болестта на Кавазаки — заболяване, наблюдавано главно при деца, което причинява 
възпаление на кръвоносните съдове; и пациенти с мултифокална моторна невропатия (ММН) 
— увреждане на нервите, което причинява слабост на ръцете и краката. 

Лекарството съдържа активното вещество нормален човешки имуноглобулин (human normal 
immunoglobulin). 

Как се използва Kiovig? 

Kiovig се отпуска по лекарско предписание, а лечението при пациенти с липса на антитела трябва 
да бъде започнато и да се наблюдава от лекар с опит в лечението на подобни заболявания. 

Лекарството се прилага чрез инфузия (вливане) във вена. Дозата и честотата на инфузиите 
зависят от заболяването, което се лекува, и от това как се повлиява заболяването. 

За повече информация относно употребата на Kiovig вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 
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Как действа Kiovig? 

Активното вещество в Kiovig,  нормален човешки имуноглобулин, е високо пречистен протеин, 
извлечен от човешка плазма (част от кръвта). Активното вещество съдържа имуноглобулин G 
(IgG), който е вид антитяло. IgG се използва като лекарство от 80-те години на миналия век и 
има широк спектър на действие срещу организми, които могат да причинят инфекция. Kiovig 
действа чрез възстановяване на анормално ниските нива на IgG до обичайните им стойности в 
кръвта. В по-високи дози Kiovig може да помогне за регулиране на анормална имунна система и 
за коригиране на имунната реакция. 

Какви ползи от Kiovig са установени в проучванията? 

Тъй като нормалният човешки имуноглобулин се използва отдавна за лечение на тези 
заболявания и в съответствие с актуалните към настоящия момент насоки, са необходими 4 малки 
проучвания за установяване на ефективността и безопасността на Kiovig при пациентите. 

В първото проучване Kiovig е използван за заместване на антителата при 22 пациенти със СПИ, 
които имат много ниски или нулеви нива на имуноглобулин. Kiovig е също толкова ефективен, 
колкото стандартното лечение за предотвратяване на инфекции и намаляване на употребата на 
антибиотици. 

Във второто проучване се разглежда употребата на Kiovig за регулиране на имунната система при 
23 пациенти с ПИТ. Показано е, че Kiovig е ефективен за увеличаване на броя на тромбоцитите. 

В третото и четвъртото проучване участват общо 28 пациенти с ММН. Kiovig е ефективен за 
поддържане на мускулната сила и за намаляване на инвалидността. 

Какви са рисковете, свързани с Kiovig? 

Най-честите нежелани реакции при Kiovig (които може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти) са 
главоболие, хипертония (високо кръвно налягане), гадене (позиви за повръщане), обрив, умора, 
локални реакции, например болка, подуване или сърбеж на мястото на инжектиране и повишена 
температура. При пациенти с ниски нива на имуноглобулин или при пациенти, които не са 
приемали Kiovig преди това или са го приемали отдавна, определени нежелани реакции са по-
вероятни при по-бързо вливане. 

Kiovig не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към нормален 
човешки имуноглобулин или към някоя от останалите съставки, както и при пациенти, които са 
алергични към други видове човешки имуноглобулин, особено ако имат много ниски нива на 
имуноглобулин A (IgA) и имат антитела срещу IgA. За пълния списък на нежеланите реакции и 
ограниченията вижте листовката. 

Защо Kiovig е разрешен за употреба в ЕС? 

Показано е, че Kiovig е ефективен за лечение на СПИ, ИТП и ММН. Въз основа на ефективността 
му при тези заболявания може да се одобри употребата на Kiovig за лечение на други видове 
имунодифицитни състояния, както и за ниски нива на антитела поради синдром на Гилен-Баре, 
болест на Кавазаки или ХВДПНП, без да са необходими специфични проучванията за тези 
заболявания. Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Kiovig са по-
големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 
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Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Kiovig? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Kiovig, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика 
на продукта и в листовката. 

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Kiovig непрекъснато се 
проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Kiovig, внимателно се 
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 

Допълнителна информация за Kiovig: 

Kiovig получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 19 януари 2006 г. 

Допълнителна информация за Kiovig можете да намерите на уебсайта на 
Агенцията: ema.europa.eu/medicines/EPAR/kiovig. 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2019. 
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