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Trogarzo (ibalizumab) 
Pregled zdravila Trogarzo in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Trogarzo in za kaj se uporablja? 

Trogarzo je zdravilo za zdravljenje odraslih bolnikov, ki so okuženi z virusom humane imunske 
pomanjkljivosti tipa 1 (HIV-1), tj. virusom, ki povzroča sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti 
(aids). Daje se skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje okužbe z virusom HIV, kadar nobena od 
standardnih kombinacij ne deluje za nadzor nad okužbo, ker je virus odporen proti njim 
(multirezistentni virus HIV). 

Zdravilo Trogarzo vsebuje učinkovino ibalizumab. 

Kako se zdravilo Trogarzo uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Zdravljenje lahko uvede in spremlja le zdravnik, ki ima 
izkušnje z zdravljenjem okužbe z virusom HIV. 

Zdravilo Trogarzo je na voljo kot raztopina za infundiranje (kapalno infuzijo) v veno. Zdravljenje se 
začne z enkratnim infundiranjem v jakosti 2 000 mg, čemur sledi 800-miligramski odmerek vsaka dva 
tedna; če se zdravljenje prekine, je treba ponovno začeti na enak način. Bolnike je treba spremljati 
najmanj eno uro po prvi infuziji zaradi morebitnih reakcij. Če pride do reakcije, je treba infuzijo 
prekiniti in bolnikom zagotoviti ustrezno zdravljenje. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Trogarzo glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Trogarzo deluje? 

Učinkovina v zdravilu Trograzo, ibalizumab, je monoklonsko protitelo (vrsta beljakovine), ki je bilo 
zasnovano tako, da se pritrdi na CD4, tj. receptor (prijemališče) na površini imunskih celic, imenovanih 
celice T. Celice T so glavno prijemališče za virus HIV, ki ga uporabi kot gostitelja za razmnoževanje. 
Ibalizumab z vezavo na receptorje CD4 preprečuje, da bi virus vstopil v celice T in se razmnoževal, 
zaradi česar upočasni širjenje okužbe. 

Zdravilo Trogarzo ne ozdravi okužbe z virusom HIV ali aidsa, lahko pa upočasni slabšanje imunskega 
sistema ter prepreči razvoj okužb in bolezni, povezanih z aidsom. 
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Kakšne koristi zdravila Trogarzo so se pokazale v študijah? 

Dokazano je bilo, da je zdravilo Trogarzo, ki se jemlje skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje okužbe z 
virusom HIV, učinkovito pri zniževanju virusnega bremena (ravni virusa HIV v krvi) pri bolnikih z 
multirezistentnim virusom HIV. To pomeni, kadar standardno kombinirano zdravljenje okužbe s tem 
virusom ni bilo uspešno pri zadostnem znižanju ravni virusa HIV v krvi. 

V glavni študiji, v katero je bilo vključenih 40 odraslih z multirezistentnim virusom HIV, katerih 
zdravljenje okužbe s tem virusom HIV je bilo neuspešno, so bile po 25 tednih kombiniranega 
standardnega zdravljenja z zdravilom Trogarzo ravni virusa HIV v krvi nezaznavne (manj kot 50 
kopij/ml) pri 43 % bolnikov. 

Podobni učinki so bili opaženi v drugi glavni študiji s 113 odraslimi, saj je imelo po 25 tednih 44 % 
bolnikov, pri katerih so k standardnemu zdravljenju dodajali vzdrževalne odmerke zdravila Trogarzo, 
nezaznavne ravni virusa HIV. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Trogarzo? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Trogarzo (ki se lahko pojavijo pri največ 1 bolniku od 10) so 
izpuščaj, driska, omotica, glavobol, navzeja (siljenje na bruhanje), bruhanje in utrujenost. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Trogarzo glejte navodilo za 
uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Trogarzo odobreno v EU? 

Pri bolnikih z multirezistentnim virusom HIV so možnosti zdravljenja omejene, zato v tej skupini 
obstaja neizpolnjena zdravstvena potreba. Čeprav so bile predložene študije majhne in ne vključujejo 
neposredne primerjave z drugimi zdravili, rezultati kažejo, da bi lahko dodajanje zdravila Trogarzo 
drugim zdravilom omogočilo nadzor nad virusom pri teh bolnikih. Na splošno se je varnostni profil 
zdravila Trogarzo štel za sprejemljivega. Evropska agencija za zdravila je zato zaključila, da so koristi 
zdravila Trogarzo večje od z njim povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Trogarzo? 

Podjetje, ki trži zdravilo Trogarzo, bo izvedlo študijo za potrditev koristi zdravljenja s tem zdravilom pri 
bolnikih z multirezistentno okužbo z virusom HIV. 

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

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

Druge informacije o zdravilu Trogarzo 

Nadaljnje informacije o zdravilu Trogarzo so na voljo na spletni strani 
agencije: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/trogarzoema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tro
garzo. 
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