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Gazyvaro (obinutusumaab) 
Ülevaade ravimist Gazyvaro ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Gazyvaro ja milleks seda kasutatakse? 

Gazyvaro on vähiravim, millega ravitakse järgmiste seisunditega täiskasvanuid. 

• Varem ravimata krooniline lümfotsüütleukeemia (CLL). Krooniline lümfotsüütleukeemia on B-
lümfotsüütide (teatud tüüpi leukotsüütide ehk vere valgeliblede) vähk. Gazyvarot kasutatakse koos 
kloorambutsiiliga (samuti vähiravim) patsientidel, kellele vähiravim fludarabiin ei ole soovitatav. 

• Follikulaarlümfoom (FL), mis on samuti B-lümfotsüütide vähk. Gazyvarot kasutatakse koos 
keemiaraviga (samuti vähiravimid) patsientidel, keda ei ole varem ravitud kaugelearenenud 
follikulaarlümfoomi tõttu. Gazyvarot kasutatakse koos ravimiga bendamustiin patsientidel, kellel ei 
ole tekkinud ravivastust rituksimaab-ravile või kellel vähk on progresseerunud 6 kuu jooksul pärast 
sellist ravi. Pärast ravivastuse tekkimist kasutatakse Gazyvarot follikulaarlümfoomi säilitusraviks 
ainuravimina. 

Ravim sisaldab toimeainena obinutusumaabi. 

Need haigused esinevad harva ja Gazyvaro nimetati harvikravimiks. Lisateave harvikravimiks 
nimetatud ravimi kohta on leitav Euroopa Ravimiameti veebilehel (CLL: 10. oktoober 2012; FL: 
19. juuni 2015). 

Kuidas Gazyvarot kasutatakse? 

Gazyvaro on retseptiravim ning ravi sellega peab toimuma kogenud arsti järelevalve all. Et võivad 
tekkida rasked kõrvalnähud (sh allergilised reaktsioonid) peab ravi toimuma raviasutustes, kus neid 
reaktsioone saab ravida otsekohe. 

Gazyvarot manustatakse mitu tundi kestva veeniinfusioonina. Ravimit manustatakse 6–8 tsüklit ja iga 
tsükkel kestab 21 või 28 päeva. 

Gazyvaro annus sõltub seisundist, mille raviks seda kasutatakse. 

Patsientidele tohib manustada ka muid ravimeid, et vähendada infusioonireaktsioonide ja muude 
kõrvalnähtude tekke riski. Lisateavet Gazyvaro kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige 
oma arstilt või apteekrilt. 

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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Kuidas Gazyvaro toimib? 

Gazyvaro toimeaine obinutusumaab on monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis on kavandatud 
seonduma B-lümfotsüütide pinnal oleva valguga CD20. Kroonilise lümfotsüütleukeemia ja 
follikulaarlümfoomi korral paljunevad kantserogeensed B-lümfotsüüdid liiga kiiresti ning asendavad 
normaalsed rakud luuüdis (vererakkude tekkekoht) ja lümfisõlmedes. Obinutusumaab seondub B-
lümfotsüütide pinnal oleva valguga CD20, mille tulemusel muutuvad B-lümfotsüüdid sihtmärgiks 
organismi immuunsüsteemile (kaitsesüsteemile), mis need hävitab. 

Milles seisneb uuringute põhjal Gazyvaro kasulikkus? 

Krooniline lümfotsüütleukeemia 

Gazyvaro lükkas edasi kroonilise lümfotsüütleukeemia süvenemist varem ravimata patsientidel, kellel 
esines muid kaasuvaid haigusi, mille tõttu neid ei saanud ravida fludarabiiniga. Põhiuuringus, milles 
osales 781 patsienti, elasid Gazyvaro ja kloorambutsiiliga ravitud patsiendid haiguse süvenemiseta 
(progresseerumiseta elumus) keskmiselt kauem (26,7 kuud) kui ainuravimina kloorambutsiili 
kasutanud patsiendid (11,1 kuud). Samuti oli Gazyvaro ja kloorambutsiiliga ravitud patsientide 
progresseerumiseta elumus (26,7 kuud) suurem kui rituksimaabi ja kloorambutsiiliga ravitud 
patsientidel (15,2 kuud). 

Follikulaarlümfoom 

Gazyvaro oli kasulik põhiuuringus, milles osales 1202 varem ravimata follikulaarlümfoomiga patsienti. 
Uuringus võrreldi Gazyvaro ja teiste keemiaravi ravimite kombinatsioonravi rituksimaabi ja teiste 
keemiaravi ravimite kombinatsioonraviga. Ligikaudu 3-aastase jälgimisperioodi jooksul oli patsiente, 
kes surid või kellel haigus süvenes, Gazyvarot saanutest 17% (101 patsienti 601st) ning rituksimaabi 
saanutest 24% (144 patsienti 601st). 

Gazyvarot uuriti ka 321 follikulaarlümfoomiga patsiendi uuringus, kellel ravi rituksimaabiga ei olnud 
toiminud või enam ei toiminud. Gazyvaro ja bendamustiiniga ravitud patsientide progresseerumiseta 
elumus (29,2 kuud) oli pikem kui ainult bendamustiiniga ravitud patsientidel (13,7 kuud). 

Mis riskid Gazyvaroga kaasnevad? 

Gazyvaro kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on ülemiste 
hingamisteede (nt neelu ja nina) infektsioonid, pneumoonia (kopsupõletik), kuseteede infektsioonid, 
nina- ja neelupõletikud, sinuiit (urkepõletik), vöötohatis, köha, kõhulahtisus, kõhukinnisus, liigese- ja 
seljavalu, üla- ja alajäsemete valu, peavalu, unetus, juuste väljalangemine, sügelus, palavik, nõrkus, 
väsimus, neutropeenia (neutrofiilide, vere teatud valgeliblede vähesus) ja leukopeenia (leukotsüütide 
ehk vere valgeliblede vähesus), trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus), aneemia (erütrotsüütide 
ehk vere punaliblede vähesus) ning infusioonireaktsioonid (võivad avalduda oksendamise, 
hingamisraskuste, punastamise, vererõhu muutuste ja pulsi kiirenemisena). Gazyvaro kohta teatatud 
kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Gazyvaro ELis heaks kiideti? 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Gazyvaro kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. Amet leidis, et Gazyvaro kasulikkus kroonilise 
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lümfotsüütleukeemia ja follikulaarlümfoomiga patsientide progresseerumiseta elumuse pikendamisel 
on selgelt tõendatud. Kõrvanähte peeti ravimi kasulikkust arvestades vastuvõetavaks. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Gazyvaro ohutu ja efektiivne 
kasutamine? 

Gazyvaro ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Gazyvaro kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Gazyvaro 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Gazyvaro kohta 

Gazyvaro on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 23. juulil 2014. 

Lisateave Gazyvaro kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/gazyvaro. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03.2020 

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