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Gazyvaro (obinutuzumab) 
A Gazyvaro-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer a Gazyvaro és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Gazyvaro az alábbi betegségekben szenvedő felnőttek kezelésére szolgáló daganatellenes gyógyszer: 

• Korábban nem kezelt krónikus limfocitás leukémia (CLL). A CLL a fehérvérsejtek egy típusának, a 
B-limfocitáknak a daganatos betegsége. A Gazyvaro-t klórambucillal (egy másik daganatellenes 
gyógyszerrel) együtt alkalmazzák olyan betegeknél, akik számára a fludarabin nevű 
daganatellenes gyógyszer nem ajánlott; 

• Follikuláris limfóma (FL), a B-limfociták daganatos betegségének egy másik típusa. A Gazyvaro-t 
kemoterápiával (más daganatellenes gyógyszerekkel) együtt alkalmazzák olyan betegeknél, 
akiknél korábban nem kezelték az előrehaladott stádiumban lévő FL-t. Bendamusztinnal együtt is 
alkalmazzák olyan betegeknél, akiknek a betegsége nem reagál a rituximab gyógyszerrel való 
kezelésre, illetve akik daganatos betegége súlyosbodott az ilyen kezelést követő 6 hónapon belül. 
Amint a betegség reagál a kezelésre, a Gazyvaro-t önmagában kell alkalmazni az FL fenntartó 
kezelésére. 

A Gazyvaro hatóanyaga az obinutuzumab. 

Mivel az említett betegségek „ritkának” minősülnek, ezért a Gazyvaro-t „ritka betegségek elleni 
gyógyszerré” (orphan drug) minősítették. További információ a ritka betegség elleni (orphan) 
státusszal rendelkező gyógyszerekről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található (CLL: 2012. 
október 10.; FL: 2015. június 19.) 

Hogyan kell alkalmazni a Gazyvaro-t? 

A Gazyvaro csak receptre kapható, és a kezelés csak tapasztalattal rendelkező orvos szoros felügyelete 
alatt végezhető. Mivel súlyos mellékhatások, köztük allergiás reakciók léphetnek fel, a kezelést olyan 
létesítményekben kell végezni, ahol ezek a reakciók megfelelően kezelhetők. 

A Gazyvaro-t vénába adják be néhány órán át tartó infúzió formájában. A gyógyszert hat vagy nyolc 
ciklusban alkalmazzák, és mindegyik ciklus 21 vagy 28 napig tart. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3121054
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3151504
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Az adagolási rend attól függ, hogy a Gazyvaro-t milyen betegségek kezelésére alkalmazzák. 

A betegek egyéb gyógyszereket is kaphatnak az infúziós reakciók és más mellékhatások megelőzésére. 
A Gazyvaro alkalmazásával kapcsolatban további információért olvassa el a betegtájékoztatót, illetve 
kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a Gazyvaro? 

A Gazyvaro hatóanyaga, az obinutuzumab egy monoklonális antitest (egy fehérjetípus), amelyet úgy 
alakítottak ki, hogy a B-limfociták felszínén található CD20 fehérjéhez kötődjön. CLL és FL esetében a 
daganatos B-limfociták túl gyorsan osztódnak, és átveszik a normál sejtek helyét a csontvelőben (ahol 
a vérsejtek képződnek) és a nyirokcsomókban. Az obinutuzumab a B-limfocitákon található CD20-hoz 
kötődve a B-limfocitákat célponttá teszi a szervezet immunrendszere (védekező rendszere) számára, 
amely elpusztítja őket. 

Milyen előnyei voltak a Gazyvaro alkalmazásának a vizsgálatok során? 

CLL 

CLL esetében kimutatták, hogy a Gazyvaro késlelteti a betegség súlyosbodását a korábban nem kezelt 
olyan betegeknél, akiknél egyéb betegségek is fennálltak és ezért nem voltak alkalmasak a fludarabin-
alapú kezelésre. Egy 781 beteg részvételével végzett fő vizsgálatban a Gazyvaro-val és klórambucillal 
kezelt betegek hosszabb ideig éltek a betegségük súlyosbodása nélkül, mint a csak klórambucillal 
kezelt betegek (26,7 hónap, illetve 11,1 hónap). Hasonlóképpen, a Gazyvaro-val és klórambucillal 
kezelt betegek hosszabb ideig éltek a betegségük súlyosbodása nélkül, mint a rituximabbal és 
klórambucillal kezelt betegek (26,7 hónap, illetve 15,2 hónap). 

FL 

A Gazyvaro előnyösnek bizonyult egy fő vizsgálatban, amelyet 1202, korábban nem kezelt FL-ben 
szenvedő beteg bevonásával végeztek. A vizsgálatban a más kemoterápiás gyógyszerekkel együtt 
alkalmazott Gazyvaro-t a más kemoterápiás gyógyszerekkel együtt alkalmazott rituximabbal 
hasonlították össze. Egy átlagosan közel 3 évig tartó utánkövetési időszakban a Gazyvaro-val kezelt 
betegek 17%-ának (601 beteg közül 101) súlyosodott a betegsége vagy hunyt el, szemben a 
rituximabbal kezelt betegek 24%-ával (601 beteg közül 144). 

A Gazyvaro-t egy olyan vizsgálatban is tanulmányozták, amelyben 321, FL-ben szenvedő beteg vett 
részt, akiknél a rituximabbal végzett kezelés nem volt hatásos, vagy egy idő után hatástalanná vált. A 
Gazyvaro-val és bendamusztinnal kezelt betegek hosszabb ideig éltek a betegségük súlyosbodása 
nélkül, mint a kizárólag bendamusztinnal kezelt betegek (29,2 hónap, illetve 13,7 hónap). 

Milyen kockázatokkal jár a Gazyvaro alkalmazása? 

A Gazyvaro leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezhet) a felső légúti 
fertőzések (mint például torok- és orrfertőzések), tüdőgyulladás (tüdőfertőzés), húgyúti fertőzések, 
orr- és torokgyulladás, orrmelléküreg-gyulladás (szinuszitisz), övsömör, köhögés, hasmenés, 
székrekedés, ízület- és hátfájdalom, kar -és lábfájdalom, fejfájás, álmatlanság, hajhullás, viszketés, 
láz, gyengeség, fáradtság, alacsony fehérvérsejtszám (neutropénia és leukopénia), alacsony 
vérlemezkeszám (trombocitopénia), alacsony vörösvértestszám (anémia) és az infúzióval összefüggő 
reakciók (például hányás, szédülés, légzési nehézségek, bőrpír, vérnyomásváltozás és szapora 
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szívfrekvencia). A Gazyvaro alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás, valamint a 
korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Gazyvaro forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az Gazyvaro alkalmazásának előnyei 
meghaladják a kockázatokat, ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. Az Ügynökség 
úgy vélte, hogy egyértelműen igazolták a Gazyvaro előnyös hatását a CLL-ben és FL-ben szenvedő 
betegek túlélésének a betegség súlyosbodása előtti meghosszabbításában. A mellékhatásokat a 
gyógyszer előnyös hatását figyelembe véve elfogadhatónak tekintették. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Gazyvaro biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Gazyvaro biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban 
és a betegtájékoztatóban. 

A Gazyvaro alkalmazásával kapcsolatban felmerülő információkat – hasonlóan minden más 
gyógyszerhez – folyamatosan figyelemmel kísérik. A Gazyvaro alkalmazásával összefüggésben 
jelentett mellékhatásokat gondosan értékelik, és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a 
szükséges intézkedéseket meghozzák. 

A Gazyvaro-val kapcsolatos egyéb információ 

2014. július 23-án a Gazyvaro az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott. 

A Gazyvaro-val kapcsolatban további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ma.europa.eu/medicines/human/EPAR/gazyvaro. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 03-2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gazyvaro
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