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Ivozall (klofarabin) 
Az Ivozall-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer az Ivozall és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Ivozall egy daganatellenes gyógyszer, amelyet akut limfoblasztos leukémiában (ALL), a limfociták 
(a fehérvérsejtek egyik típusa) daganatos megbetegedésében szenvedő gyermekek és legfeljebb 21 
éves felnőttek kezelésére alkalmaznak. A gyógyszert akkor alkalmazzák, amikor legalább két másik 
kezelést követően nincsen terápiás válasz vagy a betegség kiújult (relapszált), és amikor más kezelés 
várhatóan eredménytelen lenne. 

Az Ivozall egy klofarabin nevű hatóanyagot tartalmazó „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy az 
Ivozall ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza és ugyanolyan módon hat mint egy, az Európai Unióban 
(EU) már engedélyezett, Evoltra nevű „referencia-gyógyszer”. A generikus gyógyszerekkel 
kapcsolatban további információ ebben a kérdés-válasz dokumentumban található. 

Hogyan kell alkalmazni az Ivozall-t? 

Az Ivozall csak receptre kapható. A kezelést akut leukémiás betegek kezelésében tapasztalt orvosnak 
kell megkezdeni és felügyelni. Oldatos infúzió formájában kerül forgalomba. 

Az Ivozall javasolt adagját a beteg testmagassága és testsúlya alapján kell kiszámítani. A gyógyszert 
naponta, 2 órán át tartó infúzióban kell beadni öt napon keresztül. A kezelési ciklust 2-6 hetente meg 
kell ismételni. Az orvosoknak felül kell vizsgálniuk a kezelést azoknál a betegeknél, akiknek az állapota 
egy vagy két kezelési ciklust követően nem javul. 

Az Ivozall alkalmazásával kapcsolatban további információért olvassa el a betegtájékoztatót, illetve 
kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását az Ivozall? 

Az Ivozall hatóanyaga, a klofarabin, egy citotoxikus szer (az osztódó sejteket, így a daganatos sejteket 
elpusztító gyógyszer). A rákgyógyszerek antimetabolitok nevű csoportjába tartozik. A klofarabin egy 
„adenin-analóg”. Az adenin a sejtek génállományának (DNS és RNS) egyik építőeleme. Ez azt jelenti, 
hogy a klofarabin hasonlít az adeninre, amelynek a helyére beépül a szervezetben, és zavarja a 
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génalapanyag előállításában részt vevő, „DNS-polimeráz” és „RNS-reduktáz” nevű enzimek működését. 
Ez megakadályozza a sejteket az új DNS és RNS előállításában és az osztódásban, ezáltal lelassítja a 
daganatos sejtek növekedését. 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Ivozall-t? 

A jóváhagyott alkalmazásban a hatóanyag előnyeire és kockázataira irányuló vizsgálatokat már 
elvégezték a referencia-készítménnyel, az Evoltra-val, így ezeket nem szükséges megismételni az 
Ivozall esetében. 

Mint minden gyógyszer esetében, a vállalat az Ivozell minőségére vonatkozó vizsgálatokat nyújtott be. 
Biológiai egyenértékűségi vizsgálatokra nem volt szükség annak tanulmányozása céljából, hogy az 
Ivozall felszívódása hasonló-e a referencia-gyógyszeréhez, és így azonos hatóanyagszintet 
eredményez-e a vérben. Ennek oka az, hogy az Ivozallt vénás infúzióként alkalmazzák, így a 
hatóanyag közvetlenül a véráramba kerül. 

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár az Ivozall alkalmazása? 

Mivel az Ivozall generikus gyógyszer, előnyei és kockázatai azonosnak tekinthetők a referencia-
gyógyszer előnyeivel és kockázataival. 

Miért engedélyezték az Ivozall forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az EU követelményeinek megfelelően az Ivozall 
összehasonlíthatónak bizonyult az Evoltra-val. Ezért az Ügynökségnek az volt a véleménye, hogy az 
Evoltra-hoz hasonlóan az Ivozall alkalmazásának előnyei meghaladják annak azonosított kockázatait, 
és az Ivozall alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban az Ivozall biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

Az Ivozall biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a betegek 
által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban és a 
betegtájékoztatóban. 

Az Ivozall alkalmazásával kapcsolatban felmerülő információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez 
– folyamatosan figyelemmel kísérik. Az Ivozall alkalmazásával összefüggésben jelentett 
mellékhatásokat gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges 
intézkedéseket meghozzák. 

Az Ivozall-lal kapcsolatos egyéb információ 

Az Ivozall-lal kapcsolatban további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ivozall. A referencia-gyógyszerre vonatkozó információ szintén 
megtalálható az Ügynökség weboldalán. 
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