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Onivyde pegilirani liposomski1 (irinotekan) 
Pregled zdravila Onivyde pegilirani liposomski in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Onivyde pegilirani liposomski in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Onivyde pegilirani liposomski je zdravilo za zdravljenje raka, ki se uporablja za zdravljenje 
oblike raka trebušne slinavke, ki se imenuje metastatski adenokarcinom trebušne slinavke. 
„Metastatski“ pomeni, da se je rak razširil na druge dele telesa. Zdravilo Onivyde pegilirani liposomski 
se uporablja skupaj s fluorouracilom in levkovorinom (imenovanim tudi folinat) (dvema drugima 
zdraviloma za zdravljenje raka) pri odraslih, pri katerih se je rak poslabšal kljub zdravljenju z 
gemcitabinom, tj. zdravilom za zdravljenje raka. 

Zdravilo Onivyde pegilirani liposomski vsebuje učinkovino irinotekan. 

Rak trebušne slinavke je redka bolezen, zato je bilo zdravilo Onivyde pegilirani liposomski 
9. decembra 2011 določeno kot „zdravilo sirota“ (zdravilo za zdravljenje redkih bolezni). Nadaljnje 
informacije glede določitve zdravila sirote lahko najdete tukaj: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu311933. 

Kako se zdravilo Onivyde pegilirani liposomski uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Onivyde pegilirani liposomski je le na recept, zdravljenje z njim pa 
lahko predpiše in daje le zdravnik, specializiran za uporabo zdravil za zdravljenje raka. 

Zdravilo Onivyde pegilirani liposomski se daje z infundiranjem (kapalno infuzijo) v veno. Odmerek se 
izračuna na podlagi bolnikove telesne mase in višine ter se daje vsaka dva tedna skupaj s 
fluorouracilom in levkovorinom. Zdravnik lahko zmanjša odmerek pri bolnikih, pri katerih se pojavijo 
hudi neželeni učinki, in tistih z določenimi genetskimi značilnostmi, ki povečajo tveganje za pojav 
neželenih učinkov. Za več informacij glede uporabe zdravila Onivyde pegilirani liposomski glejte 
navodilo za uporabo ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 
1 Predhodno znano kot zdravilo Onivyde. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu311933


 
Onivyde pegilirani liposomski0F (irinotekan)   
EMA/632019/2019  stran 2/3 

 

Kako zdravilo Onivyde pegilirani liposomski deluje? 

Učinkovina v zdravilu Onivyde pegilirani liposomski, irinotekan, je zdravilo za zdravljenje raka, ki spada 
v skupino zaviralcev topoizomeraze. Ta zavira encim, imenovan topoizomeraza I, ki sodeluje pri 
podvajanju celične DNK, ki je potrebna za nastanek novih celic. Z zaviranjem encima prepreči rakavim 
celicam, da bi se razmnoževale, zato te sčasoma odmrejo. V Evropi je irinotekan že več let odobren za 
zdravljenje kolorektalnega raka. V zdravilu Onivyde pegilirani liposomski je irinotekan inkapsuliran v 
drobnih maščobnih delcih, imenovanih liposomi. V skladu s pričakovanji naj bi se liposomi nakopičili v 
tumorju, kjer naj bi počasi sproščali zdravilo. Na ta način se zmanjša hitrost, s katero se irinotekan 
odstrani iz telesa, in podaljša čas njegovega delovanja. 

Kakšne koristi zdravila Onivyde pegilirani liposomski so se pokazale v 
študijah? 

Zdravilo Onivyde pegilirani liposomski so proučevali v eni glavni študiji s 417 bolniki z metastatskim 
adenokarcinomom trebušne slinavke, pri katerih se je rak poslabšal kljub zdravljenju z gemcitabinom 
(drugim zdravilom za zdravljenje raka). Bolniki so prejemali zdravilo Onivyde pegilirani liposomski ali 
fluorouracil in levkovorin ali vsa tri zdravila skupaj. Glavno merilo učinkovitosti je bil celokupni čas 
preživetja (kako dolgo so bolniki živeli). Študija je pokazala, da je dodajanje zdravila 
Onivyde pegilirani liposomski h kombinaciji fluorouracila in levkovorina podaljšalo življenje bolnikov: 
bolniki, ki so skupaj jemali vsa tri zdravila, so živeli 6,1 meseca, v primerjavi s 4,2 meseca pri bolnikih, 
ki so jemali fluorouracil in levkovorin, in 4,9 meseca pri bolnikih, ki so jemali samo zdravilo 
Onivyde pegilirani liposomski. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Onivyde pegilirani liposomski? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Onivyde pegilirani liposomski (ki se lahko pojavijo pri več kot 
1 od 5 bolnikov) so driska, navzeja (siljenje na bruhanje), bruhanje, neješčnost, nevtropenija (nizke 
ravni nevtrofilcev, tj. vrste belih krvnih celic), utrujenost, oslabelost, anemija (nizka raven rdečih 
krvnih celic), stomatitis (vnetje ustne sluznice) in povišana telesna temperatura. Najpogostejši resni 
neželeni učinki (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 bolniku od 50) so driska, navzeja in bruhanje, 
nevtropenija in povišana telesna temperatura, okužbe krvi ali pljuč (sepsa, pljučnica), šok, dehidracija, 
ledvična odpoved in trombocitopenija (nizka raven trombocitov). Za celoten seznam neželenih učinkov, 
o katerih so poročali pri uporabi zdravila Onivyde pegilirani liposomski, glejte navodilo za uporabo. 

Zdravilo Onivyde pegilirani liposomski se ne sme dajati bolnikom, ki so imeli v preteklosti hudo 
preobčutljivostno (alergijsko) reakcijo na irinotekan, in ženskam, ki dojijo. Za celoten seznam omejitev 
glejte navodilo za uporabo. 

Zakaj je zdravilo Onivyde pegilirani liposomski odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Onivyde pegilirani liposomski večje od 
z njim povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. Ocenila je, da je bilo podaljšanje 
preživetja, ki je bilo opaženo, ko se je zdravilo Onivyde pegilirani liposomski uporabljalo skupaj s 
fluorouracilom in levkovorinom, pomembno pri predhodno zdravljenih bolnikih z metastatskim 
adenokarcinomom trebušne slinavke, za katere so na voljo omejene možnosti zdravljenja. Varnostni 
profil zdravila Onivyde pegilirani liposomski je skladen s profilom standardnega irinotekana, njegovi 
neželeni učinki pa so obvladljivi. 
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Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Onivyde pegilirani liposomski? 

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila 
Onivyde pegilirani liposomski upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih 
značilnosti zdravila in navodilo za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Onivyde pegilirani liposomski stalno 
spremljajo. Neželeni učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Onivyde pegilirani liposomski, se skrbno 
ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Onivyde pegilirani liposomski 

Za zdravilo Onivyde pegilirani liposomski je bilo 14. oktobra 2016 izdano dovoljenje za promet, 
veljavno po vsej EU. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Onivyde pegilirani liposomski so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/onivyde-pegylated-liposomal. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2019. 

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