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Breyanzi (lizokabtagenas maraleucelas) 
Breyanzi ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Breyanzi ir kam jis vartojamas? 

Breyanzi – tai vaistas, kuriuo gydomi suaugusieji, sergantys šių rūšių kraujo vėžiu: 

• difuzine didelių B ląstelių limfoma (DDBLL); 

• pirmine tarpuplaučio didelių B ląstelių limfoma (PTDBLL); 

• 3B laipsnio folikuline limfoma (FL3B). 

Breyanzi galima skirti pacientams, kuriems vėžys atsinaujino arba kuriems du (arba daugiau) ankstesni 
gydymo kursai buvo neveiksmingi. 

Breyanzi yra pažangiosios terapijos vaistas, vadinamasis genų terapijos preparatas. Tai tokie vaistai, 
kurie perneša genus į organizmą. 

Breyanzi sudėtyje yra lizokabtageno maraleucelo – dviejų rūšių genetiškai modifikuotų baltųjų kraujo 
ląstelių derinio. 

Kaip vartoti Breyanzi? 

Breyanzi ruošiamas naudojant paties paciento baltąsias kraujo ląsteles. Jos išskiriamos iš kraujo, 
genetiškai modifikuojamos laboratorijoje ir vėl suleidžiamos pacientui. 

Vaistas vartojamas atliekant vieną infuziją (leidžiamas į veną) ir jį galima leisti tik pacientui, iš kurio 
ląstelių jis buvo paruoštas. Prieš pradedant gydymą Breyanzi, pacientui reikia atlikti trumpą 
chemoterapijos kursą, kad būtų išnaikintos esamos jo baltosios kraujo ląstelės. Prieš pat infuziją 
pacientui reikia skirti paracetamolio ir antihistamininio vaisto reakcijų į infuziją rizikai sumažinti. 

Kai pacientui atliekama infuzija, turi būti paruoštas vaistas tocilizumabas (arba, jei yra jo trūkumas, 
kitas atitinkamas vaistas) ir skubios pagalbos priemonės, kurias būtų galima panaudoti, jeigu pacientui 
pasireikštų galimai sunkus šalutinis poveikis, vadinamas citokinų išsiskyrimo sindromu (apie riziką 
skaitykite toliau). 

10 dienų po infuzijos reikia atidžiai stebėti, ar pacientams nepasireiškia šalutinis poveikis. Jiems 
patariama bent 4 savaites po infuzijos būti netoli specializuotos ligoninės. 
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Daugiau informacijos apie Breyanzi vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją 
arba vaistininką. 

Kaip veikia Breyanzi? 

Breyanzi sudėtyje yra lizokabtageno maraleucelo – dviejų rūšių paciento baltųjų kraujo ląstelių (CD4+ 
T ląstelių ir CD8+ T ląstelių) derinio. Šios T ląstelės genetiškai modifikuotos laboratorijoje, pagaminant 
baltymą, vadinamą chimeriniu antigeno receptoriumi (CAR). CAR jungiasi prie CD19 – baltymo, kurio 
yra vėžinių ląstelių paviršiuje. 

Pacientui suleidus Breyanzi, modifikuotos T ląstelės jungiasi prie vėžinių ląstelių paviršiuje esančių 
CD19 baltymų ir juos naikina, taip padėdamos pašalinti vėžį iš organizmo. 

Kokia Breyanzi nauda nustatyta tyrimų metu? 

Breyanzi nauda įrodyta atliekant du pagrindinius tyrimus, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
300 suaugusių pacientų, sergančių DDBLL, kai ankstesnis gydymas buvo neveiksmingas arba liga 
atsinaujino. Šie tyrimai parodė, kad visiškas atsakas į gydymą pasireiškė 53 proc. ir 33 proc. pacientų 
(tai reiškia, kad po gydymo jiems vėžio požymių nenustatyta), o dalinis atsakas – 73 proc. ir 61 proc. 
pacientų. Panašus atsakas nustatytas atlikus analizę mažesnėje PTDBLL ir FL3B sergančių šiuose 
tyrimuose dalyvavusių pacientų grupėje. 

Šie rezultatai buvo bent jau tokie pat geri, kaip ir kitų tyrimų, kuriuose dalyvavo įprastais vaistais nuo 
vėžio gydomi pacientai, rezultatai. 

Kokia rizika susijusi su Breyanzi vartojimu? 

Dažniausias Breyanzi šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra sumažėjęs 
neutrofilų (su infekcijomis kovojančių baltųjų kraujo ląstelių), raudonųjų kraujo ląstelių arba 
trombocitų (kraujui krešėti padedančių komponentų) kiekis, taip pat citokinų išsiskyrimo sindromas 
(gyvybei pavojingas sutrikimas, kuris gali sukelti karščiavimą, vėmimą, dusulį, skausmą ir sumažėjusį 
kraujospūdį) ir nuovargis. Dažniausias sunkus šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 
žmogui iš 100) yra citokinų išsiskyrimo sindromas, encefalopatija (galvos smegenų sutrikimas), labai 
sumažėjęs neutrofilų arba trombocitų kiekis, infekcijos ir karščiavimas, afazija (kalbos sutrikimai), 
delyras (sumišimas), drebulys arba sumažėjęs kraujospūdis. 

Išsamų visų Breyanzi šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Breyanzi buvo registruotas ES? 

Nustatyta, kad Breyanzi yra ne mažiau veiksmingas nei esami kiti vaistai nuo DDBLL, PTDBLL ir FL3B. 
Gali pasireikšti sunkus šalutinis poveikis, ypač citokinų išsiskyrimo sindromas. Tačiau taikant 
atitinkamas priemones (žr. toliau), jį galima kontroliuoti. Todėl Europos vaistų agentūra nusprendė, 
kad Breyanzi nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti registruotas vartoti ES. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Breyanzi 
vartojimą? 

Breyanzi rinkai teikianti bendrovė privalo užtikrinti, kad ligoninėse, kuriose skiriamas Breyanzi, 
dirbantys darbuotojai turėtų reikiamas žinias, priemones ir būtų apmokyti. Citokinų išsiskyrimo 
sindromui valdyti reikia turėti tocilizumabo arba kitų jam pakeisti tinkamų vaistų, jeigu yra šio vaisto 
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trūkumas. Bendrovė sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams turi pateikti mokomąją medžiagą 
apie galimą šalutinį poveikį, ypač citokinų išsiskyrimo sindromą. 

Ji turi pateikti papildomų duomenų iš šiuo metu vykdomų ir būsimų tyrimų, kad išsamiau apibūdintų 
ilgalaikį Breyanzi saugumą ir veiksmingumą. 

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

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

Kita informacija apie Breyanzi 

Daugiau informacijos apie Breyanzi rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/breyanzi 

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