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Gazyvaro (obinutuzumab) 
Преглед на Gazyvaro и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Gazyvaro и за какво се използва? 

Gazyvaro е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни със: 

• нелекувана преди това хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ). ХЛЛ е рак на В-лимфоцитите 
(вид бели кръвни клетки). Gazyvaro се използва едновременно с хлорамбуцил (друго 
противораково лекарство) при пациенти, за които не се препоръчва противораковото 
лекарство флударабин; 

• фоликуларен лимфом (ФЛ), друг вид рак на В-лимфоцитите. Gazyvaro се използва заедно с 
химиотерапия (други противоракови лекарства) при пациенти, които не са били подложени на 
лечение за напреднал ФЛ. Използва се също така с лекарството бендамустин при пациенти, 
чието заболяване не се повлиява от лечението с ритуксимаб или чието раково заболяване е 
прогресирало в рамките на 6 месеца след такова лечение. След като заболяването се повлияе 
от лечението, Gazyvaro се използва самостоятелно за поддържащо лечение на ФЛ. 

Gazyvaro съдържа активното вещество обинутузумаб (obinutuzumab). 

Тези заболявания се считат за редки и Gazyvaro е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, 
използвано при редки заболявания). Допълнителна информация за лекарствата сираци можете да 
намерите на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: (ХЛЛ: 10 октомври 2012 г.; ФЛ: 
19 юни 2015 г.) 

Как се използва Gazyvaro? 

Gazyvaro се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се провежда под строго 
наблюдение на опитен лекар. Тъй като могат да настъпят сериозни нежелани лекарствени 
реакции, включително алергични реакции, лечението трябва да се провежда в лечебни 
заведения, където тези реакции могат да бъдат лекувани незабавно. 

Gazyvaro се прилага под формата на инфузия (вливане) във вена в продължение на няколко часа. 
Прилага се на шест или осем цикъла, като всеки цикъл продължава 21 или 28 дни. 

Графикът на прилагане на лекарството зависи от заболяването, за което се използва Gazyvaro. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3121054
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3151504
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Пациентите могат да получат и други лекарства за предотвратяване на свързаните с инфузията 
реакции и други нежелани реакции. За повече информация относно употребата на Gazyvaro 
вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт. 

Как действа Gazyvaro? 

Активното вещество в Gazyvaro, обинутузумаб, е моноклонално антитяло (вид протеин), 
предназначено да разпознава и да се свързва с протеина CD20, който се намира по повърхността 
на B-лимфоцитите. При ХЛЛ и ФЛ раковите B-лимфоцити се размножават прекалено бързо и 
заменят нормалните клетки в костния мозък (където се образуват кръвните клетки) и в лимфните 
възли. Като се свързва със CD20 върху B-лимфоцитите, обинутузумаб ги превръща в мишена за 
имунната (защитната) система на организма, като по този начин убива B-лимфоцитите. 

Какви ползи от Gazyvaro са установени в проучванията? 

ХЛЛ 

При ХЛЛ Gazyvaro забавя значително влошаването на заболяването при нелекувани преди това 
пациенти, които имат други заболявания и следователно са неподходящи за провеждане на 
флударабин-базирана терапия. В едно основно проучване при 781 пациенти, пациентите, 
лекувани с Gazyvaro и хлорамбуцил, живеят по-дълго без влошаване на заболяването в 
сравнение с пациентите, лекувани само с хлорамбуцил (средно 26,7 месеца спрямо 11,1 месеца). 
По подобен начин пациентите, лекувани с Gazyvaro и хлорамбуцил, живеят по-дълго без 
влошаване на заболяването в сравнение с пациентите, лекувани с ритуксимаб и хлорамбуцил 
(26,7 месеца спрямо 15,2 месеца). 

ФЛ 

Ползата от Gazyvaro е показана в едно основно проучване при 1202 пациенти с нелекуван преди 
това ФЛ. В проучването са сравнени Gazyvaro плюс други лекарства за химиотерапия с 
ритуксимаб плюс други лекарства за химиотерапия. През последващ период от около 3 години 
средно 17 % (101 от 601 пациенти) пациентите, които приемат Gazyvaro, са починали или 
заболяването им се е влошило в сравнение с 24 % (144 от 601 пациенти) от пациентите, 
приемащи ритуксимаб. 

Gazyvaro е изследван и в проучване, обхващащо 321 пациенти с ФЛ, при които лечението с 
ритуксимаб не е подействало или е престанало да действа. Пациентите, лекувани с Gazyvaro и 
бендамустин, живеят по-дълго без влошаване на заболяването в сравнение с пациентите, 
лекувани само с бендамустин (средно 29,2 месеца спрямо 13,7 месеца). 

Какви са рисковете, свързани с Gazyvaro? 

Най-честите нежелани реакции при Gazyvaro (които е възможно да засегнат повече от 1 на 10 
души) са инфекции на горните дихателни пътища (например инфекции на гърлото и носа), 
пневмония (инфекция на белите дробове), инфекции на пикочните пътища, възпаление на носа и 
гърлото, синузит (възпаление на синусите), херпес зостер, кашлица, диария, запек, болки в 
ставите и гърба, главоболие, безсъние, загуба на коса, сърбеж, повишена температура, слабост, 
умора, неутропения и левкопения (малък брой на белите кръвни клетки), тромбоцитопения 
(нисък брой на тромбоцитите в кръвта), анемия (нисък брой на червените кръвни клетки) и 
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реакции, свързани с инфузията (които може да включват повръщане, замаяност, затруднения в 
дишането, зачервяване, промяна в кръвното налягане и учестен пулс). За пълния списък на 
нежеланите реакции и ограниченията при Gazyvaro вижте листовката. 

Защо Gazyvaro е разрешен за употреба в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Gazyvaro са по-големи от рисковете и 
този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията счита, че ползата от Gazyvaro 
по отношение на удължаване на преживяемостта на пациенти с ХЛЛ и ФЛ преди влошаване на 
заболяването им е ясно показана. Нежеланите реакции се считат за приемливи от гледна точка на 
ползата от лекарството. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Gazyvaro? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Gazyvaro, които 
следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката 
характеристика на продукта и в листовката. 

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Gazyvaro непрекъснато се 
проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Gazyvaro, внимателно се 
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 

Допълнителна информация за Gazyvaro: 

Gazyvaro получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 23 юли 2014 г. 

Допълнителна информация за Gazyvaro можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/gazyvaro. 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2020. 

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