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Blincyto (blinatumomab) 
Prehľad o lieku Blincyto a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Blincyto a na čo sa používa? 

Blincyto je liek, ktorý sa používa na liečbu rakoviny krvi nazývanej B-prekurzorová akútna 
lymfoblastová leukémia (ALL) u pacientov starších ako jeden rok v prípade, že rakovina sa vrátila 
(relapsovala) alebo sa predchádzajúcou liečbou nezlepšila (refraktérna). Možno ho použiť u týchto 
pacientov aj ako súčasť tzv. konsolidačnej liečby na zlepšenie remisie. 

Blincyto sa používa aj u dospelých, ktorí boli liečení na B-prekurzorovú akútnu lymfoblastovú leukémiu 
(ALL) a majú minimálnu reziduálnu chorobu (čo znamená, že stále majú v tele niektoré zistiteľné 
rakovinové bunky). 

Blincyto sa používa u pacientov, ktorí sú negatívni na filadelfský chromozóm (Ph-negatívni), to 
znamená, že ich rakovinové bunky nemajú abnormálny chromozóm nazývaný filadelfský chromozóm, a 
u pacientov, ktorí majú na rakovinových bunkách proteín CD19 (CD19-pozitívni). 

Blincyto sa môže používať aj u pacientov, ktorí sú pozitívni na filadelfský chromozóm (Ph-pozitívni), ak 
ich rakovina neodpovedala na predchádzajúcu liečbu aspoň dvoma liekmi nazývanými inhibítory 
tyrozínkinázy a ak nemajú iné liečebné možnosti. Liek Blincyto obsahuje liečivo blinatumomab. 

ALL je zriedkavé ochorenie, a preto bol liek Blincyto 24. júla 2009 označený za tzv. liek na ojedinelé 
ochorenia. Ďalšie informácie o označení lieku za liek na ojedinelé ochorenia môžete nájsť tu. 

Ako sa liek Blincyto používa? 

Výdaj lieku Blincyto je viazaný na lekársky predpis a liečbu má začať lekár, ktorý má skúsenosti s 
liečbou pacientov s rakovinou krvi. 

Liek Blincyto sa podáva infúziou (kvapkaním) do žily pomocou infúznej pumpy. 

V prípade liečby relapsovanej alebo refraktérnej B-prekurzorovej akútnej lymfoblastovej leukémie 
dávka závisí od telesnej hmotnosti pacienta. Liek Blincyto sa podáva formou kontinuálnej infúzie počas 
liečebného cyklu v trvaní 4 týždňov. Medzi liečebnými cyklami má byť dvojtýždňová prestávka bez 
liečby. Pacienti, ktorí nemajú žiadne prejavy rakoviny po dvoch cykloch, môžu byť liečení najviac 
ďalšími tromi cyklami lieku Blincyto, ak prínosy u konkrétneho pacienta prevyšujú riziká. 
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V prípade liečby pacientov s minimálnou reziduálnou chorobou dávka závisí od telesnej hmotnosti 
pacienta. Liek Blincyto sa podáva formou kontinuálnej infúzie počas liečebného cyklu v trvaní 4 
týždňov. Po absolvovaní prvého indukčného cyklu sa pacienti môžu liečiť najviac tromi ďalšími 
liečebnými cyklami, pričom každý z nich sa podáva po dvojtýždňovom intervale bez liečby. 

Pred podaním lieku Blincyto majú pacienti dostať lieky na prevenciu horúčky a infúznych reakcií. 
Pacienti majú okrem toho dostať chemoterapeutické lieky podávané formou injekcie do oblasti chrbtice 
na prevenciu leukémie v nervovom systéme. 

V prípade určitých vedľajších účinkov možno liečbu prerušiť alebo zastaviť. 

Viac informácií o používaní lieku Blincyto si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Blincyto účinkuje? 

Pri B-prekurzorovej ALL sa určité bunky, z ktorých vznikajú B-bunky (druh bielych krviniek), množia 
príliš rýchlo a tieto abnormálne bunky napokon nahradia normálne krvné bunky. 

Liečivo lieku Blincyto, blinatumomab, je protilátka, ktorá je vytvorená tak, aby sa naviazala na proteín 
(CD19), ktorý sa nachádza na B-bunkách vrátane buniek ALL. Naviaže sa aj na proteín (CD3) na T-
bunkách (inom druhu bielych krviniek). 

Liek Blincyto preto pôsobí ako tzv. most medzi T-bunkami a B-bunkami a spôsobuje, že T-bunky 
uvoľňujú látky, ktoré nakoniec usmrtia rakovinové B-bunky. 

Aké prínosy lieku Blincyto boli preukázané v štúdiách? 

Liek Blincyto sa skúmal v dvoch hlavných štúdiách s dospelými s B-prekurzorovou akútnou 
lymfoblastovu leukémiou, ktorým sa leukémia vrátila alebo sa liečbou nezlepšila. Pacienti dostali až päť 
liečebných cyklov lieku Blincyto a liečba sa neporovnávala so žiadnym iným liekom. Hlavným 
meradlom účinnosti bol percentuálny podiel pacientov, u ktorých sa ALL po dvoch liečebných cykloch 
zlepšila, čo sa meralo na miere odznenia prejavov leukémie, ako aj normalizácia alebo zlepšenie počtu 
krviniek. 

Do prvej štúdie bolo zahrnutých 189 pacientov s Ph-negatívnou B-prekurzorovou ALL, pričom sa zistilo, 
že u 43% (81 zo 189) pacientov liečených liekom Blincyto došlo k zlepšeniu. U väčšiny pacientov, 
ktorým sa ALL zlepšila, sa nepreukázali žiadne rakovinové bunky. Čas, ktorý pacienti prežili, kým sa im 
rakovina nevrátila, bol v priemere asi 6 mesiacov, čo vhodným pacientom mohlo umožniť 
transplantáciu kmeňových buniek. 

Na druhej štúdii sa zúčastnili pacienti s Ph-pozitívnou B-prekurzorovou ALL, ktorí už boli v minulosti 
liečení aspoň dvoma inhibítormi tyrozínkinázy. Na základe výsledkov sa ukázalo, že u 36 % (16 zo 45) 
pacientov došlo k zlepšeniu ALL. 

V štúdii zahŕňajúcej 70 detí vo veku jedného roka a starších s Ph-negatívnou B-prekurzorovou ALL sa 
zistilo, že u 33 % pacientov viedla liečba liekom Blincyto k odzneniu ochorenia. 

V ďalšej štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 108 detí starších ako 28 dní s relapsom vysokorizikovej Ph-
negatívnej B-prekurzorovej ALL, sa zistilo, že v prípade, že sa liek Blincyto použil ako súčasť 
konsolidačnej liečby, u 33 % pacientov sa vyskytli udalosti (ako je relaps po odpovedi na liečbu alebo 
nedostatočná odpoveď) v porovnaní s 57 % pacientov, ktorí dostávali štandardnú konsolidačnú 
chemoterapiu. 
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Liek Blincyto sa tiež skúmal v jednej hlavnej štúdii so 116 pacientmi s minimálnou reziduálnou 
chorobou. V tejto štúdii sa liek Blincyto neporovnával so žiadnou inou liečbou. Z výsledkov vyplynulo, 
že približne 78 % pacientov nemalo merateľné reziduálne rakovinové bunky po liečbe liekom Blincyto. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Blincyto? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Blincyto (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10) sú infekcie, 
horúčka, reakcie súvisiace s infúziou (ako horúčka, zmeny krvného tlaku a vyrážka), bolesť hlavy, 
febrilná neutropénia (nízka hladina druhu bielych krviniek nazývaných neutrofily s horúčkou), zápcha, 
nauzea (pocit nevoľnosti), hnačka, zvracanie, anémia (nízky počet červených krviniek), edém (opuch 
spôsobený zadržiavaním tekutín), neutropénia (nízka hladina neutrofilov, typu bielych krviniek), 
leukopénia (nízka hladina bielych krviniek), trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek), krvné 
testy dokazujúce zmeny vo funkcii pečene, tremor (trasenie), bolesť chrbta, zimnica, nízky krvný tlak, 
nízka hladina imunoglobulínov (protilátok), syndróm uvoľnenia cytokínov (potenciálne život ohrozujúci 
stav, ktorý môže spôsobiť horúčku, vracanie, dýchavičnosť, bolesť a nízky krvný tlak), rýchly srdcový 
pulz, insomnia (problémy so spánkom), bolesť v rukách a nohách, abdominálna bolesť (brucha), kašeľ 
a vyrážka. 

Najzávažnejšie vedľajšie účinky boli infekcie, neutropénia s horúčkou alebo bez nej, neurologické 
udalosti (ako je zmätenosť, trasenie, závraty, necitlivosť alebo mravčenie), syndróm uvoľnenia 
cytokínov a syndróm nádorového rozpadu (život ohrozujúca komplikácia zapríčinená rozpadom 
rakovinových buniek). Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Blincyto 
sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Liek Blincyto sa nesmie podávať dojčiacim ženám. Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Blincyto povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Blincyto sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. Agentúra uviedla, že liek Blincyto je 
prínosom pre vysokorizikových dospelých a deti s PH-negatívnou B-prekurzorovou ALL, ktorí majú 
málo terapeutických možností a ktorí majú zvyčajne zlú prognózu. Liek Blincyto je prínosný aj pre 
dospelých, ktorí boli liečení na B-prekurzorovú ALL a u ktorých existuje vysoké riziko návratu rakoviny. 
Liek je účinný aj u dospelých Ph-pozitívnych pacientov, ktorých ochorenie neodpovedalo na 
predchádzajúcu liečbu inhibítormi tyrozínkinázy. 

Bezpečnostný profil lieku Blincyto sa považoval za prijateľný za predpokladu, že sa budú dodržiavať 
odporúčania týkajúce sa použitia lieku. 

Liek Blincyto bol povolený s tzv. podmienkou, spoločnosť však odvtedy predložila viacero dôkazov o 
lieku. Agentúra preto odporučila, aby povolenie na uvedenie na trh pre liek Blincyto už nebolo 
s podmienkou. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Blincyto? 

Spoločnosť, ktorá liek Blincyto uvádza na trh, predloží údaje z dvoch štúdií skúmajúcich bezpečnosť 
a používanie lieku Blincyto v klinickej praxi. 

Spoločnosť takisto poskytne pacientom a zdravotníckym pracovníkom vzdelávacie materiály o spôsobe 
podávania lieku Blincyto, ako aj riadenia rizík súvisiacich s liekom. Pacientom sa poskytne aj 
pohotovostná karta pacienta. 
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Na bezpečné a účinné používanie lieku Blincyto boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté aj odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o používaní lieku Blincyto sa neustále kontrolujú. Vedľajšie 
účinky hlásené pri lieku Blincyto sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky 
na ochranu pacientov. 

Ďalšie informácie o lieku Blincyto 

Lieku Blincyto bolo dňa 23. novembra 2015 udelené povolenie na uvedenie na trh s podmienkou platné 
v celej EÚ. Dňa 18. júna 2018 bolo toto povolenie zmenené na úplné. 

Ďalšie informácie o lieku Blincyto sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/Human/EPAR/blincyto. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 06-2021 
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