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Tecentriq (atezolizumab)
Общ преглед на Tecentriq и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Tecentriq и за какво се използва?
Tecentriq е лекарство за лечение на следните видове рак:
•

уротелиален рак (рак на пикочния мехур и пикочната система)

•

рак на белите дробове

•

рак на гърдата, известен като тройно отрицателен рак на гърдата;

•

хепатоцелуларен карцином — рак, който започва в черния дроб.

Tecentriq се използва самостоятелно или в комбинация с други противоракови лечения при рак,
който е напреднал или се е разпространил в други части на тялото. При уротелиален рак и рак на
гърдата раковите клетки трябва да имат определено количество протеин, наречен PD-L1. За
повече информация относно употребата на Tecentriq вижте листовката.
Tecentriq съдържа активното вещество атезолизумаб (atezolizumab).

Как се използва Tecentriq?
Tecentriq се прилага чрез инфузия (капково вливане) във вената на всеки 2, 3 или 4 седмици в
зависимост от вида на лекувания рак и дали се прилага в комбинация с други лекарства.
Лечението трябва да продължи, докато пациентът се повлиява положително или докато не получи
нежелани реакции, които не могат да се овладеят. Лекарят може да спре лечението, ако
пациентът получи определени нежелани реакции, свързани с имунната система (защитната
система на организма), включително възпаление на различни органи на тялото или нарушения на
функциите на ендокринната система (системата на жлезите). За повече информация относно
употребата на Tecentriq вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.
Tecentriq се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да се започне и да се
наблюдава от лекар с опит в лечението на рак.
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Как действа Tecentriq?
Активното вещество в Tecentriq, атезолизумаб, е моноклонално антитяло — вид протеин,
предназначен да разпознава и да се свързва с протеина, наречен PD-L1, който се намира на
повърхността на много ракови клетки.
PD-L1 действа, като „изключва“ имунните клетки, които иначе биха атакували раковите клетки.
Като се свързва с PD-L1 и намалява ефектите му, Tecentriq повишава способността на имунната
система да атакува раковите клетки и по този начин забавя прогресията на заболяването.

Какви ползи от Tecentriq са установени в проучванията?
Уротелиален карцином
Tecentriq намалява туморите при пациенти с уротелиален рак, който е авансирал или се е
разпространил. В проучване при 429 пациенти ракът се смалява или изчезва след лечението с
Tecentriq при 23 % от пациентите, които не са отговаряли на условията за прилагане на
химиотерапия с платина, и при 16 % от пациентите, които са били подложени на платинена
химиотерапия преди това.
В друго проучване при 931 пациенти с уротелиален рак е показано, че пациентите, на които е
приложен Tecentriq, живеят малко по-дълго (8,6 месеца) от пациентите, на които е приложена
химиотерапия (8 месеца), въпреки че разликата може да се дължи на случайност. Повлияване се
наблюдава дори при пациентите с рак, който не произвежда голямо количество PD-L1.
Рак на белия дроб
При пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, който е авансирал или се е разпространил,
Tecentriq е по-ефективен от доцетаксел (друго противораково лекарство) за удължаване на
живота на пациентите. В едно основно проучване при 850 пациенти е установено, че пациентите,
на които се прилага Tecentriq, живеят средно 14 месеца, а тези, на които се прилага доцетаксел
— 10 месеца. Във второ проучване при 287 пациенти с рак на белия дроб пациентите на Tecentriq
живеят средно 13 месеца в сравнение с 10 месеца при пациентите на доцетаксел.
В основно проучване при 1202 пациенти с авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб, който
се е разпространил и не е бил подложен на химиотерапия, пациентите, на които се прилага
Tecentriq в комбинация с паклитаксел, карбоплатин и бевацизумаб, живеят средно 8,4 месеца без
влошаване на заболяването, а тези, на които се прилага паклитаксел, карбоплатин и
бевацизумаб, живеят средно 6,8 месеца без влошаване на заболяването. Като цяло пациентите,
приемащи Tecentriq с други лекарства, живеят средно 19,8 месеца в сравнение с 14,9 месеца при
пациентите, на които се прилагат тези лекарства без Tecentriq.
В друго проучване са разгледани ефектите на Tecentriq при 679 нелекувани преди това пациенти
с недребноклетъчен рак на белите дробове, чието заболяване не от типа, известен като EGFR
мутирал или ALK положителен НДКБД. Пациентите живеят средно 18,6 месеца, когато са
приемали Tecentriq с карбоплатин плюс наб-паклитаксел в сравнение с 13,9 месеца, когато се
прилага комбинацията без Tecentriq. Освен това пациентите живеят около 7 месеца без
влошаване на заболяването, когато са получили Tecentriq в комбинация, в сравнение с 5.5 месеца
без Tecentriq.
Накрая, в проучване при 403 пациенти с дребноклетъчен рак на белия дроб (който обикновено е
по-агресивен), пациентите живеят средно 12,3 месеца, когато към карбоплатин се добавя
Tecentriq плюс етопозид, в сравнение с 10,3 месеца при добавяне на плацебо (сляпо лечение).
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Освен това пациентите, лекувани с Tecentriq в комбинация, живеят средно 5,2 месеца без
влошаване на заболяването в сравнение с 4,3 месеца при пациентите, които не са приемали
Tecentriq.
Рак на гърдата
Изследване при 902 пациенти с вид рак на гърдата, известен като тройно отрицателен рак на
гърдата, разглежда ефекта от съчетаването на Tecentriq с наб-паклитаксел. Пациентите, при
които ракът е произвел протеинът PD-L1 до определено ниво, живеят средно 25 месеца от
комбинацията Tecentriq плюс наб-паклитаксел в сравнение с 18 месеца, когато се прилага
плацебо плюс наб-паклитаксел. Пациентите в групата, приемаща Tecentriq, също живеят по-дълго
без влошаване на заболяването (7,5 месеца в сравнение с 5,3 г.).
Хепатоцелуларен карцином
Едно проучване обхваща 501 пациенти с хепатоцелуларен карцином, който се е разпространил и
не е бил лекуван преди това. Пациентите, лекувани с Tecentriq в комбинация с бевацизумаб,
живеят средно 6,8 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 4,3 месеца при
пациентите, лекувани със сорафениб.

Какви са рисковете, свързани с Tecentriq?
Най-честите нежелани реакции при Tecentriq, прилаган самостоятелно (които може да засегнат
повече от 1 на 10 души), са умора, намален апетит, гадене (позиви за повръщане), повръщане,
кашлица, затруднения при дишане, диария, обрив, повишена температура, главоболие, болка в
гърба, ставите, мускулите и костите, слабост, сърбеж и инфекции на пикочните пътища.
Най-честите нежелани реакции при Tecentriq, когато се употребява с други противоракови
лекарства (които може да засегнат повече от 2 на 10 души), са периферна невропатия
(увреждане на нервите в ръцете и краката), гадене, анемия (нисък брой на червените кръвни
клетки), неутропения (нисък брой на белите кръвни клетки), алопеция (загуба на коса),
тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите), обрив, умора, запек, намален апетит и диария.
За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията вижте листовката.

Защо Tecentriq е разрешен за употреба в ЕС?
Показано е, че при уротелиален рак Tecentriq намалява размера на тумора при пациенти, които
са лекувани с химиотерапия с платина или не са подходящи за такова лечение. Tecentriq може
също да подобри преживяемостта при пациенти с рак на белите дробове, тройно отрицателен рак
на гърдата и хепатоцелуларен карцином.
Нежеланите реакции при Tecentriq, когато се използва самостоятелно, са по-малко
обезпокоителни от стандартните лечения с химиотерапия. Когато Tecentriq се използва в
комбинация с други противоракови лекарства, нежеланите реакции са по-тежки, но се считат за
управляеми.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и
ефективна употреба на Tecentriq?
Фирмата, която предлага Tecentriq, осигурява обучителна програма за пациенти и медицински
специалисти, чрез която се разяснява, че по време на лечението могат да възникнат сериозни
Tecentriq (atezolizumab)
EMA/513651/2020

Страница 3/4

нежелани реакции, свързани с имунната система, и какво трябва да се направи за свеждане на
рисковете до минимум. Фирмата провежда също проучвания, за да предостави повече данни за
ефективността на Tecentriq при уротелиален рак и за безопасността на лекарството.
Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Tecentriq, които
следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката
характеристика на продукта и в листовката.
Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Tecentriq непрекъснато се
проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Tecentriq, внимателно се
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Tecentriq:
Tecentriq получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 21 септември 2017 г.
Допълнителна информация за Tecentriq можете да намерите на уебсайта на Агенцията:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tecentriq.
Дата на последно актуализиране на текста 10-2020.
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