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Povzetek EPAR za javnost 

Besponsa 
inotuzumab ozogamicin 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Besponsa. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU in pogoje 
njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Besponsa naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Besponsa in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Besponsa je zdravilo proti raku, ki se uporablja za zdravljenje krvnega raka, ki prizadene 
celice B (vrsta belih krvnih celic) in se imenuje prekurzorska B-celična akutna limfoblastna levkemija 
(ALL). Zdravilo Besponsa se samostojno uporablja pri odraslih, pri katerih se je rak ponovil ali ki se na 
prejšnje zdravljenje niso odzvali.  

Zdravilo Besponsa se uporablja samo pri bolnikih s prekurzorsko B-celično ALL, pozitivno na CD22. To 
pomeni, da imajo bolniki na površini belih krvnih celic posebno beljakovino (CD22). Pri bolnikih z vrsto 
kromosoma, imenovano kromosom Philadelphia, je treba pred začetkom zdravljenja z zdravilom 
Besponsa poskusiti z zdravljenjem z zdravilom proti raku, imenovanim zaviralec tirozin-kinaze. 

Ker je bolnikov s prekurzorsko B-celično ALL malo, velja ta bolezen za redko, zato je bilo zdravilo 
Besponsa 7. junija 2013 določeno kot „zdravilo sirota“ (zdravilo za zdravljenje redkih bolezni). 

Zdravilo Besponsa vsebuje zdravilno učinkovino inotuzumab ozogamicin. 

Kako se zdravilo Besponsa uporablja? 

Zdravilo Besponsa se daje kot (kapalna) infuzija v veno v trajanju vsaj ene ure. Infuzije se dajejo 1., 
8. in 15. dan tri- ali štiritedenskega cikla zdravljenja. Če se pri bolniku pojavijo nekateri resni neželeni 
učinki, bo zdravnik morda moral začasno prekiniti zdravljenje oziroma zmanjšati odmerek. 
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Bolniki, pri katerih je zdravilo Besponsa učinkovito, morajo prejeti dva ali tri cikle, čemur lahko sledi 
presaditev matičnih celic za zamenjavo kostnega mozga, kar je edino kurativno zdravljenje. Bolniki, pri 
katerih je zdravljenje učinkovito, vendar pri njih matične celice ne bodo presajene, lahko prejmejo do 
največ 6 ciklov zdravljenja. Pri bolnikih, ki se na zdravljenje ne odzivajo, je treba zdravljenje po treh 
ciklih ustaviti.  

Predpisovanje in izdaja zdravila Besponsa je le na recept, zdravljenje z njim pa se sme uvesti in 
izvajati samo pod nadzorom zdravnika z izkušnjami z zdravljenjem raka.  

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako zdravilo Besponsa deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Besponsa, inotuzumab ozogamicin, je monoklonsko protitelo (vrsta 
beljakovine), ki je vezano na majhno molekulo, N-acetil-gama-kaliheamicin dimetilhidrazid. 
Monoklonsko telo je bilo zasnovano, da prepozna beljakovino CD22 in se veže nanjo na rakavih 
celicah B. Po vezavi zdravilo vstopi v celico, kjer se kaliheamicin aktivira in povzroči prekinitev celične 
DNK ter s tem uniči rakavo celico. 

Kakšne koristi je zdravilo Besponsa izkazalo v študijah? 

Zdravilo Besponsa se je v glavni študiji, v katero je bilo vključenih 326 odraslih s prekurzorsko B-
celično ALL, pri katerih je prišlo do ponovitve bolezni ali ki se niso odzvali na predhodno zdravljenje, 
pokazalo kot učinkovitejše od druge kemoterapije (zdravil za zdravljenje raka). Glavno merilo 
učinkovitosti je bil odziv na zdravljenje. Pri bolnikih je bil odziv ugotovljen, če po zdravljenju v krvi in 
kostnem mozgu niso imeli rakavih celic B. 

Analiza prvih 218 zdravljenih bolnikov je pokazala, da se je po vsaj dveh ciklih zdravljenja na 
zdravljenje odzvalo 81 % (88 od 109) bolnikov, ki so prejemali zdravilo Besponsa, v primerjavi z 29 % 
(32 od 109) bolnikov, ki so prejemali drugo kemoterapijo. Bolniki, ki so sodelovali v zdravljenju, so 
lahko prejeli presadek matičnih celic.  

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Besponsa? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Besponsa (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 bolniku od 5) so 
trombocitopenija (nizko število krvnih ploščic), nevtropenija in levkopenija (nizko število belih krvnih 
celic), okužba, anemija (nizko število rdečih krvnih celic), utrujenost, krvavitev, zvišana telesna 
temperatura, navzeja (siljenje na bruhanje), glavobol, febrilna nevtropenija (nizko število belih krvnih 
celic in povišana telesna temperatura), bolečine v trebuhu, zvišane ravni jetrnih encimov (transaminaz 
in gama-glutamiltransferaze) ter hiperbilirubinemija (visoke ravni bilirubina, razgradnega produkta 
rdečih krvnih celic). 

Najresnejši neželeni učinki so okužba, febrilna nevtropenija, krvavitev, bolečine v trebuhu, vročina, 
utrujenost in venookluzivna bolezen jeter/sindrom obstrukcije sinusoidov (VOD/SOS, resna bolezen 
jeter). 

Pri bolnikih, ki imajo VOD/SOS ali so imeli resno VOD/SOS ali drugo resno bolezen jeter, se zdravila 
Besponsa ne sme uporabljati. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Besponsa, 
glejte navodilo za uporabo. 
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Zakaj je bilo zdravilo Besponsa odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila 
Besponsa večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 

Odbor CHMP je ocenil, da ostajajo možnosti zdravljenja prekurzorske B-celične ALL kljub nedavnemu 
napredku omejene. Glavna študija je pokazala, da v primerjavi z drugimi pogosto uporabljanimi 
kemoterapevtskimi zdravili zdravilo Besponsa pri bolnikih bolje inducira odziv in omogoči kurativno 
zdravljenje z matičnimi celicami.  

Kar zadeva varnost, so neželeni učinki zdravila Besponsa podobni učinkom drugih kemoterapevtskih 
zdravil in se jih običajno lahko obvlada z zmanjševanjem odmerka ali prekinitvijo zdravljenja. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Besponsa? 

Priporočila in varnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Besponsa 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo 
za njegovo uporabo. 

Druge informacije o zdravilu Besponsa 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Besponsa je na voljo na spletni 
strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Besponsa preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako 
del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek mnenja Odbora za zdravila sirote o zdravilu Besponsa je na voljo na spletni strani agencije: 
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
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