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Voxzogo (vosoritide) 
Общ преглед на Voxzogo и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Voxzogo и за какво се използва? 

Voxzogo е лекарство за лечение на ахондроплазия при пациенти на възраст 2 години и по-големи, 
чиито кости все още растат.  

Ахондроплазията е наследствено заболяване, причинено от мутация (промяна) в ген, наречен 
рецептор 3 на растежния фактор на фибробластите (FGFR3). Мутацията влияе върху растежа на 
почти всички кости в тялото, включително черепа, гръбначния стълб, ръцете и краката, което 
води до много нисък ръст и характерен външен вид. 

Ахондроплазия се счита за рядко заболяване и Voxzogo е определен като „лекарство сирак“ 
(лекарство, използвано при редки заболявания) на 24 януари 2013 г. Допълнителна информация 
за лекарствата сираци можете да намерите тук: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/EU3121094. 

Voxzogo съдържа активното вещество возоритид (vosoritide). 

Как се използва Voxzogo? 

Voxzogo се прилага с подкожна инжекция веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време 
на деня. Мястото на инжектиране трябва да се променя при всяка инжекция. Препоръчителната 
доза се изчислява според телесното тегло на пациента. Обичайната дневна доза е 15 микрограма 
на килограм телесно тегло.  

Лечението трябва да бъде започнато само ако ахондроплазията е потвърдена с генетично 
изследване, и трябва да бъде спряно, когато няма вероятност пациентът да продължи да расте. 

Инжекциите Voxzogo могат да се прилагат от болногледача след подходящо обучение. 

За повече информация относно употребата на Voxzogo вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 

Как действа Voxzogo? 

При пациенти с ахондроплазия генът FGFR3, който регулира растежа, е постоянно „включен“. 
Това пречи на нормалния растеж на костите, а резултатът е кости, по-къси от нормалното. 
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Активното вещество във Voxzogo, возоритид, действа, като се свързва с рецептор (цел), наречен 
рецептор за натриуретични пептиди-B (NPR-B), който намалява активността на FGFR3. Това 
стимулира растежа на костите и по този начин подобрява симптомите на заболяването. 

Какви ползи от Voxzogo са установени в проучванията? 

В проучване, обхващащо 121 деца (на възраст 5—17 години) с потвърдена диагноза за 
ахондроплазия, Voxzogo е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) за повишаване на темповете 
на растежа след 52 седмици на лечение. Децата, получаващи Voxzogo, нарастват с около 1,57 cm 
повече през първата година от лечението в сравнение с децата на плацебо. Освен това 
резултатите показват, че подобрението в растежа се запазва.  

Очаква се Voxzogo да е ефективен и при по-млади пациенти (на възраст 2—5 години), тъй като 
основното заболяване и начинът на действие на Voxzogo са едни и същи във всички възрастови 
групи. 

Какви са рисковете, свързани с Voxzogo? 

Най-честите нежелани реакции при Voxzogo (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са 
реакции на мястото на инжектиране (напр. подуване, зачервяване, сърбеж или болка), 
повръщане и понижено кръвно налягане. За пълния списък на нежеланите реакции и 
ограниченията вижте листовката. 

Защо Voxzogo е разрешен за употреба в ЕС? 

В основното проучване е показано, че Voxzogo е ефективен за повишаване на темповете на 
растеж при деца с ахондроплазия. Ако тези резултати се потвърдят, това може да доведе до 
значително подобрение в крайната височина и ще позволи на хората с ахондроплазия да 
извършват ежедневни дейности по-лесно. Счита се, че нежеланите реакции могат да бъдат 
овладени. Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Voxzogo са 
по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 

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

Фирмата, която предлага Voxzogo, ще предостави допълнителни данни за ефективността и 
безопасността на лекарството от текущо проучване при по-млади пациенти (на възраст 2—5 
години). 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Voxzogo, 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 Voxzogo непрекъснато се 
проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Voxzogo, внимателно се 
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 

Допълнителна информация за Voxzogo: 

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