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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Besponsa 
inotuzumabum ozogamicinum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Besponsa. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento 
přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho 
používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Besponsa 
používat. 

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Besponsa, pacienti by si měli přečíst příbalovou 
informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka. 

 

Co je Besponsa a k čemu se používá? 

Besponsa je protinádorový léčivý přípravek používaný k léčbě jednoho typu nádorového onemocnění 
krve, které postihuje B-buňky (typ bílých krvinek), zvaného akutní lymfoblastická leukemie (ALL) 
z prekurzorů B-buněk. Přípravek Besponsa se používá samostatně u dospělých, u kterých se nádorové 
onemocnění vrátilo, nebo nereagovalo na předchozí léčbu.  

Přípravek Besponsa se používá pouze u pacientů s „CD22-pozitivní akutní lymfoblastickou leukemií 
z prekurzorů B-buněk“. To znamená, že pacienti mají na povrchu bílých krvinek konkrétní bílkovinu 
(CD22). U pacientů, kteří mají typ chromozomu zvaný filadelfský chromozom, by se před zahájením 
podávání přípravku Besponsa měla vyzkoušet léčba protinádorovým léčivem zvaným inhibitor 
tyrosinkináz. 

Jelikož počet pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií z prekurzorů B-buněk je nízký, toto 
onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a přípravek Besponsa byl dne 7. června 2013 označen 
jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění”. 

Přípravek Besponsa obsahuje léčivou látku inotuzumab ozogamicin. 
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Jak se přípravek Besponsa používá? 

Přípravek Besponsa se podává formou infuze (kapání) do žíly po dobu nejméně jedné hodiny. Infuze se 
podávají v den 1, 8 a 15 tří- nebo čtyřtýdenního léčebného cyklu. Pokud se u pacienta objeví určité 
nežádoucí účinky, může lékař léčbu přerušit či snížit dávku. 

Pacienti, u kterých přípravek Besponsa funguje dobře, by měli dostat 2 nebo 3 cykly, po kterých může 
být provedena transplantace kmenových buněk k náhradě kostní dřeně, což je jediná kurativní léčba. 
Pacienti, u kterých léčba funguje dobře, ale u kterých nebude provedena transplantace kostní dřeně, 
mohou dostat maximálně 6 cyklů léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi na léčbu, by 
podávání přípravku Besponsa mělo být ukončeno po 3 cyklech.  

Výdej přípravku Besponsa je vázán na lékařský předpis. Přípravek je třeba podávat pod dohledem 
lékaře, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění.  

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Besponsa působí? 

Léčivá látka v přípravku Besponsa, inotuzumab ozogamicin, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), 
která byla navázána na malou molekulu, N-acetyl-gama-kalicheamicin dimetylhydrazid. Monoklonální 
protilátka byla navržena tak, aby rozpoznávala bílkovinu CD22 na nádorových buňkách a vázala se na 
ni. Jakmile se léčivo naváže, je vychytáváno buňkou, ve které se aktivuje kalicheamicin, který 
způsobuje zlomy v buněčné DNA a tím nádorovou buňku zabíjí. 

Jaké přínosy přípravku Besponsa byly prokázány v průběhu studií? 

V jedné hlavní studii zahrnující 326 dospělých s CD22-pozitivní akutní lymfoblastickou leukemií 
z prekurzorů B-buněk, u kterých se onemocnění vrátilo, nebo u kterých nedošlo k odpovědi na 
předchozí léčbu, bylo prokázáno, že přípravek Besponsa je účinnější než jiná chemoterapie (léčivé 
přípravky k léčbě nádorových onemocnění). Hlavním měřítkem účinnosti byla odpověď na léčbu. Za 
odpověď u pacientů se považovalo, pokud po skončení léčby pacienti neměli v krvi ani v kostní dření 
zbytkové nádorové B-buňky. 

Analýza prvních 218 léčených pacientů ukázala, že po minimálně 2 cyklech léčby 81 % pacientů (88 ze 
109), kteří dostávali přípravek Besponsa, odpovědělo na léčbu, ve srovnání s 29 % (32 z 109) 
pacientů, kteří dostávali jinou chemoterapii. Pacienti, u kterých došlo k odpovědi, mohou pokračovat 
směrem k transplantaci kostní dřeně.  

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Besponsa? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Besponsa (které mohou postihovat více než 1 osobu z 5) 
jsou trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), neutropenie a leukopenie (nízký počet bílých 
krvinek), infekce, anémie (nízký počet červených krvinek), únava, hemoragie (krvácení), horečka, 
nauzea (pocit nevolnosti), bolest hlavy, febrilní neutropenie (nízký počet bílých krvinek s horečkou), 
abdominální bolest (bolest břicha), zvýšená hladina jaterních enzymů zvaných transaminázy a gama-
glutamyltransferáza a hyperbilirubinémie (vysoká krevní hladina bilirubinu, produktu odbourávání 
červených krvinek). 

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří infekce, febrilní neutropenie, krvácení, bolest břicha, 
horečka, únava a venookluzivní jaterní nemoc / syndrom obstrukce jaterních sinusů (VOD/SOS, což je 
závažné onemocnění jater). 
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Přípravek Besponsa se nesmí užívat u pacientů, kteří mají venookluzivní jaterní nemoc / syndrom 
obstrukce jaterních sinusů nebo kteří měli závažnou venookluzivní jaterní nemoc / závažný syndrom 
obstrukce jaterních sinusů nebo jiné závažné onemocnění jater. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení hlášených v souvislosti s přípravkem Besponsa je uveden 
v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Besponsa schválen? 

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Besponsa převyšují 
jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Výbor CHMP je toho názoru, že ačkoli v léčbě akutní lymfoblastické leukemie z prekurzorů B-buněk 
došlo nedávno k pokroku, zůstávají terapeutické možnosti u pacientů omezené. Hlavní studie 
prokázala, že přípravek Besponsa byl při navozování odpovědi u pacientů lepší než jiné běžně užívané 
léčivé přípravky pro chemoterapii a umožňoval pacientům dosáhnout kurativní transplantace kostní 
dřeně.  

Co se týče bezpečnosti, nežádoucí účinky přípravku Besponsa jsou podobné nežádoucím účinkům 
jiných léčivých přípravků pro chemoterapii a lze je obvykle zvládnout snížením dávky nebo přerušením 
léčby. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Besponsa? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Besponsa, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Další informace o přípravku Besponsa 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Besponsa je k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Besponsa naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 

Shrnutí stanoviska k přípravku Besponsa vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004119/human_med_002109.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2013/06/human_orphan_001212.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2013/06/human_orphan_001212.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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