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Onivyde pegiliuotas liposominis1 (irinotekanas) 
Onivyde pegiliuoto liposominio apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas 
Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Onivyde pegiliuotas liposominis ir kam jis vartojamas? 

Onivyde pegiliuotas liposominis – tai vaistas nuo vėžio, kuriuo gydomas kasos vėžys – metastazavusi 
kasos adenokarcinoma. „Metastazavusi“ reiškia, kad vėžys išplito į kitas kūno dalis. Onivyde pegiliuotas 
liposominis skiriamas kartu su fluorouracilu ir leukovorinu (dar vadinamu folinatu) (dviem kitais 
vaistais nuo vėžio) suaugusiesiems, kurių vėžys paūmėjo, nepaisant kad buvo skirtas gydymas, į kurį 
įtrauktas vaistas nuo vėžio gemcitabinas. 

Onivyde pegiliuoto liposominio sudėtyje yra veikliosios medžiagos irinotekano. 

Kasos vėžys laikoma reta liga, todėl 2011 m. gruodžio 9 d. Onivyde pegiliuotas liposominis buvo 
priskirtas „retųjų vaistų“ (retoms ligoms gydyti skirtų vaistų) kategorijai. Daugiau informacijos apie 
priskyrimą retiesiems vaistams rasite čia: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu311933. 

Kaip vartoti Onivyde pegiliuotą liposominį? 

Onivyde pegiliuotą liposominį galima įsigyti tik pateikus receptą, o gydymą skirti ir vaistą sulašinti į 
veną gali tik gydymo vaistais nuo vėžio patirties turintis gydytojas. 

Onivyde pegiliuotas liposominis vartojamas infuzijos būdu (lašinamas į veną). Vaisto dozė 
apskaičiuojama pagal paciento svorį ir ūgį ir skiriama kas 2 savaites kartu su fluorouracilu ir 
leukovorinu. Pasireiškus stipriam šalutiniam poveikiui arba esant tam tikriems genetiniams 
ypatumams, dėl kurių pacientui kyla didesnis šalutinio poveikio pavojus, gydytojas gali pakoreguoti 
vaisto dozę. Daugiau informacijos apie Onivyde pegiliuoto liposominio vartojimą ieškokite pakuotės 
lapelyje arba kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 

 
1 Ankstesnis pavadinimas – Onivyde. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu311933
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu311933
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Kaip veikia Onivyde pegiliuotas liposominis? 

Veiklioji Onivyde pegiliuoto liposominio medžiaga irinotekanas yra vaistas nuo vėžio, priskiriamas 
vadinamųjų topoizomerazės inhibitorių grupei. Ši medžiaga slopina fermentą, vadinamą topoizomeraze 
I, kuris dalyvauja kopijuojant ląstelių DNR (to reikia, kad galėtų pasigaminti naujos ląstelės). Slopinant 
šį fermentą, vėžinės ląstelės negali daugintis ir galiausiai žūsta. Europoje irinotekanas įregistruotas 
prieš daugelį metų pagal kolorektalinio vėžio gydymo indikaciją. Onivyde pegiliuoto liposominio 
sudėtyje esantis irinotekanas įterptas į smulkutes riebalų daleles, vadinamas liposomomis. Tikimasi, 
kad liposomos kaupsis navike ir iš lėto, per tam tikrą laiką atpalaiduos vaistą; kai irinotekanas 
vartojamas tokia forma, jis lėčiau pasišalina iš organizmo, todėl vaistas gali veikti ilgiau. 

Kokia Onivyde pegiliuoto liposominio nauda nustatyta tyrimų metu? 

Onivyde pegiliuotas liposominis buvo tiriamas viename pagrindiniame tyrime, kuriame dalyvavo 417 
metastazavusia kasos adenokarcinoma sergančių pacientų, kurių liga paūmėjo nepaisant gydymo 
vaistų su gemcitabinu (kitu vaistu nuo vėžio) deriniu. Pacientams buvo lašinamas Onivyde pegiliuotas 
liposominis arba fluorouracilas su leukovorinu arba visų šių trijų vaistų derinys. Pagrindinis 
veiksmingumo rodiklis buvo bendras išgyvenamumas (pacientų išgyvenimo trukmė). Tyrimas parodė, 
kad prie taikomo gydymo fluorouracilu ir leukovorinu papildomai skiriant Onivyde pegiliuotą liposominį, 
pacientų gyvenimo trukmė pailgėjo: šiais trimis vaistais gydyti pacientai išgyveno maždaug 6,1 mėn., 
vartoję fluorouracilą su leukovorinu – 4,2 mėn., o vartoję tik Onivyde pegiliuotą liposominį– 4,9 mėn. 

Kokia rizika susijusi su Onivyde pegiliuoto liposominio vartojimu? 

Dažniausias Onivyde pegiliuoto liposominio šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui 
iš 5) yra viduriavimas, pykinimas, vėmimas, apetito sumažėjimas, neutropenija (sumažėjęs baltųjų 
kraujo ląstelių neutrofilų kiekis), nuovargis, silpnumas, mažakraujystė (sumažėjęs raudonųjų kraujo 
ląstelių kiekis), stomatitas (burnos gleivinės uždegimas) ir karščiavimas. Dažniausi sunkūs šalutiniai 
reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 50) buvo viduriavimas, pykinimas ir vėmimas, 
neutropenija ir karščiavimas, kraujo arba plaučių infekcijos (sepsis, pneumonija), šokas, dehidratacija, 
inkstų nepakankamumas ir trombocitopenija (sumažėjęs trombocitų kiekis). Išsamų visų Onivyde 
pegiliuoto liposominio šalutinio poveikio reiškinių sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Onivyde pegiliuoto liposominio negalima vartoti pacientams, kuriems praeityje pasireiškė stipri 
padidėjusio jautrumo (alerginė) reakcija į irinotekaną, taip pat žindyvėms. Išsamus visų apribojimų 
sąrašas pateiktas pakuotės lapelyje. 

Kodėl Onivyde pegiliuotas liposominis buvo registruotas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Onivyde pegiliuoto liposominio nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir jis gali būti registruotas vartoti ES. Agentūra laikėsi nuomonės, kad išgyvenimo 
trukmės pailgėjimas, kuris buvo nustatytas anksčiau gydytiems, metastazavusia kasos 
adenokarcinoma sergantiems pacientams, kurie turi labai nedaug jiems tinkamų vaistų pasirinkimo 
galimybių, Onivyde pegiliuotą liposominį vartojant kartu su fluorouracilu ir leukovorinu, buvo 
reikšmingas; Onivyde pegiliuoto liposominio saugumo charakteristikos atitinka standartinio irinotekano, 
o jo sukeliamą šalutinį poveikį galima kontroliuoti. 
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Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Onivyde 
pegiliuoto liposominio vartojimą? 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Onivyde 
pegiliuoto liposominio vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos 
priežiūros specialistai ir pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Onivyde pegiliuoto liposominio vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Onivyde 
pegiliuoto liposominio šalutinis poveikis yra kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių 
pacientams apsaugoti. 

Kita informacija apie Onivyde pegiliuotą liposominį 

Onivyde pegiliuotas liposominis buvo registruotas visoje ES 2016 m. spalio 14 d. 

Daugiau informacijos apie Onivyde pegiliuotą liposominį rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/onivyde-pegylated-liposomal. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019-11. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/onivyde-pegylated-liposomal
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