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გაზივა®
ობინუტუზუმაბი

1.აღწერილობა
1.1 წამლის თერაპიული/ფარმაკოლოგიური ჯგუფი
ანტინეოპლაზიური პრეპარატი, მონოკლონური ანტისხეული.
ათქ (ATC) კლასიფიკაციის კოდი: L01XC15

ობინუტუზუმაბი

1.2 გამოშვების ფორმა
კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის დასამზადებლად
1.3 მიღების გზა
ინტრავენური ინფუზია
1.4 სტერილობა/რადიაქტიული მდგომარეობა
სტერილური პროდუქტი
1.5 თვისობრივი და რაოდენობრივი შემადგენლობა
აქტიური ინგრედიენტი: ობინუტუზუმაბი
გაზივა არის გამჭვირვალე, უფეროდან ოდნავ მოყავისფრომდე ფერის მქონე სითხე,
რომელიც მოთავსებულია 1000 მგ ერთეული დოზის სახით სტერილურ,
კონსერვანტების არშემცველ, არაპიროგენულ 50 მლ-იან შუშის ფლაკონში, რომელიც
შეიცავს 40 მლ თხევად კონცენტრატს (25 მგ/მლ).

შემავსებლები:

L-ჰისტიდინი/ L-ჰისტიდინის
პოლოქსამერი 188 და საინექციო წყალი.

ჰიდროქლორიდი,

ტრეჰალოზი,

2. კლინიკური მახასიათებლები
2.1 თერაპიული ჩვენებები
ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია (CLL)
გაზივა ქლორამბუცილთან კომბინაციაში განკუთვნილია მანამდე არანამკურნალევი
ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის (ქლლ/CLL)
მქონე პაციენტების
სამკურნალოდ.

ფოლიკულური ლიმფომა (FL)
November 2017

Product Information FE/English1

November 2017

Product Information FE/English

Ro 5072759

Gazyva

გაზივათი მკურნალობა ბენდამუსტინთან კომბინაციაში, რასაც მოსდევს მხოლოდ
გაზივათი მკურნალობის გაგრძელება ნაჩვენებია ფოლიკულური ლიმფომით (FL)
დავადებული პაციენებისათვის, რომელთაც არ ჰქონდათ პასუხი ან დაავადება
პროგრესირდა რიტუქსიმაბით ან რიტუქსიმაბის შემცველი ნებისმიერი სამკურნალო
რეჟიმის მიღების დროს ან მკურნალობის შემდეგ.

2.2 დოზირება და მიღების წესი
ზოგადი
გაზივას შეცვლა ნებისმიერი სხვა ბიოლოგიური პრეპარატით დაუშვებელია მკურნალი
ექიმის თანხმობის გარეშე.
გაზივას შეყვანა უნდა მოხდეს ინტრავენური კათეტერის საშუალებით სამედიცინო
დაწესებულებაში, სადაც დაუყოვნებლად ხელმისაწვდომია სრული სარეანიმაციო
აღჭურვილობა. გადასხმა უნდა წარმოებდეს გამოცდილი ექიმის მეთვალყურეობის
პირობებში.
გაზივას შეყვანა არ უნდა მოხდეს ინტრავენური ნაკადის სახით ან ბოლუსურად.
საბაზისო საინფუზიო ხსნარად გამოყენებული უნდა იქნას ნატრიუმის ქლორიდის
0.9%-იანი, იზოტონური ხსნარი. (იხ.4.2გამოყენების, შენახვისა და განადგურების

სპეციალური ინსტრუქციები).

სიმსივნის ლიზისის სინდრომის (TLS) პროფილაქტიკა და პრემედიკაცია
იმ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ მაღალი სიმსივნური დატვირთვა და/ან
მოცირკულირე ლიმფოციტების დიდი რაოდენობა (> 25 x 109/ლ), და/ან
თირკმლის დაზიანება (CrCl <70 ml/min) აღენიშნებათ სიმსივნის ლიზისის
სინდრომის (TLS ) მაღალი რისკი და სიმსივნის ლიზისის სინდრომის
პროფილაქტიკისათვის
საჭიროებენ
პროფილაქტიკურ
ღონისძიებებს.
პროფილაქტიკა გულისხმობს ადექვატურ ჰიდრატაციას და ურიკოსტატიური
პრეპარატების (მაგ. ალოპურინოლის) მიღებას ან შესაფერისი ალტერნატიული
მკურნალობის კურსის დაწყებას ურატ ოქსიდაზით (მაგ.: რასბურიკაზა)
გაზივას სტანდარტული ინფუზიის დაწყებამდე (იხ2.4.1 ზოგადი [2.4
გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები]). პაციენტებმა უნდა განაგრძონ
განმეორებითი პროფილაქტიკური მკურნალობა ყოველი მომდევნო ინფუზიის
წინ თუკი ამის საჭიროება არსებობს.

პროფილაქტიკა და პრემედიკაცია ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების
(IRR)პრევენციისათვის
პრემედიკაცია, რომელიც საჭიროა ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების რისკის
შესამცირებლად (იხ2.4.1ზოგადი[2.4 გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები]),
მოცემულია ცხრილში 1. კორტიკოსტეროიდებით პრემედიკაციის ჩატარება
რეკომენდებულია FL-ის დაავადებული პაციენტებისათვის და მანდატორულია CLLით დავადებული პაციენტებისათვის პირველი ინფუზიის შემთხვევაში. შემდგომი
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ინფუზიებისთვის განკუთვნილი პრემედიკაცია და ასევე სხვა ტიპის პრემედეკაციები
უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც აღწერილია ქვემოთ..
ჰიპოტენზია როგორც IRR, შეიძლება გამოვლინდეს გაზივას ინტრავენური ინფუზიის
დროს. ამიტომ შესაძლოა საჭირო გახდეს ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის
შეჩერება გაზივას ყოველი გადასხმის წინ 12 საათით ადრე და გადასხმის მომენტში და
ასევე გადასხმიდან ერთი საათის განმავლობაში (იხილეთ2.4.1ზოგადი [2.4
გაფრთხილება და სიფრთხილის ზოები]).
ცხრილი1
პრემედიკაცია, რომელიც უნდა ჩატარდეს გაზივას ინფუზიის დაწყებამდე, რაც
შეამცირებს ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების რისკს.

მკურნალობის ციკლი
მკურნალობის დღე

პაციენტები, რომლებიც
საჭიროებენ პრემედიკაციას

შეყვანის წესი
პრემედიკაცია

ინტრავენური
ციკლი1:
კორტიკოსტეროიდი1
CLL
დღე1,
დღე 2

ყველა პაციენტი
ანალგეტიკი/ანტიპირეტიკი2

დასრულდეს გაზივას
ინფუზიის დაწყებამდე
სულ მცირე 30 წუთით
ადრე

ანტიჰისტამინური პრეპარატი3

.

პერორალური

გაზივას ინფუზიის
დაწყებამდე სულ მცირე
30 წუთით ადრე .

პერორალური

FL
დღე1

პაციენტები, რომელთაც არ
აღენიშნებოდათ IRR წინა
ინფუზიების დროს

დასრულდეს გაზივას
ინფუზიის დაწყებამდე
სულ მცირე 1 საათით
ადრე

ანალგეტიკი/ანტიპირეტიკი2

პერორალური
ყოველი შემდგომი
ინფუზია:
CLL და FL

პაციენტები, რომელთაც
აღენიშნათ IRR (ხარისხი 1 ან
2) წინა ინფუზიების დროს

გაზივას ინფუზიის
დაწყებამდე სულ მცირე
30 წუთით ადრე .

ანტიჰისტამინური პრეპარატი3

პაციენტები მე-3 ხარისხის
IRR, რომელიც
გამოვლინდა წინა
ინფუზიების დროს ან
პაციენტები
ლიმფოციტების

November 2017

ანალგეტიკი/ანტიპირეტიკი2

ინტრავენური
კორტიკოსტეროიდი1
პერორალური
ანალგეტიკი/ანტიპირეტიკი2
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პაციენტები, რომლებიც
საჭიროებენ პრემედიკაციას

რაოდენობით >25 × 109/l
უშუალოდ მომდევნო
მკურნალობის კურსის წინ

შეყვანის წესი
პრემედიკაცია

ანტიჰისტამინური პრეპარატი3

გაზივას ინფუზიის
დაწყებამდე სულ მცირე
30 წუთით ადრე .

100
მგ პრედნიზონი/პრედნიზოლონი ან
20
მგ დექსამეტაზონი ან
80
მგ
მეთილპრედნიზოლონი. ჰიდროკორტიზონის გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი, რადგან იგი
IRR ხარისხის შემცირებისათვის არაეფექტური აღმოჩნდა.
2
მაგ. 1000 მგ აცეტამინოფენი/პარაცეტამოლი
3
მაგ. 50 მგ დიფენჰიდრამინი
1

სტანდარტული დოზირება
ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია (ქლორამბუცილთან კომბინაციაში1)
ციკლი 1
გაზივას რეკომენდებული დოზაა 1000 მგ მკურნალობის პირველი 28 დღიანი ციკლის
1-2 დღეს, მე-8 დღეს და მე-15 დღეს., როგორც ეს ნაჩვენებია ცხრილში 2.
პირველი ინფუზიისთვის უნდა მომზადდეს ორი საინფუზიო პაკეტი: 100 მგ პირველი
ინფუზია და 900 მგ მეორე ინფუზია. თუ პირველი 100 მგ დოზის გადასხმა დასრულდა
საინფუზიო სიჩქარის ცვლილების ან შეწყვეტის საჭიროების გარეშე, მომდევნო 900 მგ
შეიძლება გადავასხათ იმავე დღეს (დოზის დაყოვნების გარეშე), თუმცა, უნდა ვიყოთ
დარწმუნებული, რომ გადასხმა კეთდება შესაფერის დროს, შესაფერის გარემოებაში და
ხელმისაწვდომია სამედიცინო ზედამხედველობა მთელი ინფუზიის დროს. თუ
პირველი 100მგ-ის ინფუზიის დროს საჭირო გახდა ინფუზიის სიჩქარის
მოდიფიცირება ან შეჩერება, მაშინ მომდევნო 900 მგ უნდა გადავასხათ მომდევნო დღეს
(იხ. ცხრილი 2).
ციკლი 2‒6
გაზივას რეკომენდებული დოზაა 1000 მგ, რომელიც შეყვანილი უნდა იქნას ყოველი ამ
ციკლის მხოლოდ პირველ დღეს, როგორც ეს ნაჩვენებია ცხრილში 2.

ცხრილი 2 გაზივას დოზირება და ინფუზიის სიჩქარე ქრონიკული ლიმფოციტური
ლეიკემიის ( CLL) მქონე პაციენტებში
მკურნალობის ციკლის დღე

November 2017

გაზივას
დოზა

ინფუზიის სიჩქარე
ინფუზიის დროს გამოვლენილი IRR-ის
სამართავად იხილეთ ინსტრუქცია ცხრილში
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დღე1

დღე 2 ანდღე 1
ციკლი 1

ციკლი 2–
6

(გაგრძელება)

100 მგ

თუ არ აღინიშნებოდა IRR-ები წინა ინფუზიის
დროს, მაშინ შეიყვანეთ 50 მგ/სთ
სიჩქარით.ინფუზიის სიჩქარე შეიძლება
გაზარდოთ 50 მგ/სთ-ით ყოველ 30 წუთში,
მაქსიმალური სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს
400 მგ/სთ.
900 მგ
თუ პაციენტებს აღენიშნებოდა IRR-ები წინა
ინფუზიის დროს, მაშინ შეიყვანეთ 25მგ/სთ
სიჩქარით.ინფუზიის სიჩქარე შეიძლება
გაზარდოთ 50 მგ/სთ-მდე ყოველ 30 წუთში,
მაქსიმალური სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს
400 მგ/სთ.

დღე 8

1000 მგ

დღე 15

1000 მგ

დღე 1

შეიყვანეთ 25 მგ/სთ სიჩქარით 4 საათის მანძილზე.
არ გაზარდოთ ინფუზიის სიჩქარე.

1000 მგ

თუ არ აღინიშნებოდა IRR -ები წინა ინფუზიის
დროს, როდესაც ინფუზიის სიჩქარე იყო ≥100
მგ/სთ, ასეთ შემთხვევაში ინფუზიის დაწყება
შეიძლება 100 მგ/სთ სიჩქარით. ინფუზიის
სიჩქარე შეიძლება გაზარდოთ 100 მგ/სთ-ით
ყოველ 30 წუთში, მაქსიმალური სიჩქარე არ
უნდა აღემატებოდეს 400 მგ/სთ.
თუ პაციენტებს აღენიშნებოდა IRR-ები წინა
ინფუზიის დროს, მაშინ შეიყვანეთ 50მგ/სთ
სიჩქარით.ინფუზიის სიჩქარე შეიძლება
გაზარდოთ 50 მგ/სთ-მდე ყოველ 30 წუთში,
მაქსიმალური სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს
400 მგ/სთ.

1იხ

3.1.2 კლინიკური ეფექტურობის კვლევები (3.1 ფარმაკოდინამიკური
მახასიათებლები)ქლორამბუცილისდოზირების შესახებ ინფორმაცია.

დოზის დაგვიანება ან გამოტოვება
თუ მოხდა გაზივას დაგეგმილი დოზის გამოტოვება, მისი მიღება უნდა მოხდეს რაც
შეიძლება სწრაფად; არ დაელოდოთ შემდეგ დაგეგმილ დოზას. სამკურნალო დოზებს
შორის ინტერვალი გაზივასთვის, უნდა იყოს დაცული.

ფოლიკულური ლიმფომა
ინდუქციური მკურნალობა (ბენდამუსტინთან კომბინაციაში2)
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გაზივას რეკომენდებული დოზაა 1000 მგ მკურნალობის პირველი 28 დღიანი ციკლის
1 დღეს, მე-8 დღეს და მე-15 დღეს, რასაც მოსდევს 1000 მგ ინფუზია ყოველი მომდევნო
28 დღიანი ციკლის მხოლოდ 1 დღეს (ციკლი 2‒6), როგორც ნაჩვენებია ცხრილში 3.

შემანარჩუნებელი მკურნალობა
პაციენტებმა, რომლებიც პასუხობენ ინდუქციურ მკურნალობას (მაგ.: საწყის 6 ციკლზე)
ან იმ შემთხვევებში, როცა დაავადება სტაბილურია და არ პროგრესირებს, უნდა
განაგრძონ მხოლოდ გაზივას მიღება 1000 მგ დოზით შემანარჩუნებელი მკურნალობის
სახით ყოველ 2 თვეში ერთხელ დაავადების პროგრესირებამდე ან 2 წლამდე
(რომელიც გამოვლინდება პირველი).
Table 3
გაზივას დოზირება და ინფუზიის სიჩქარე ფოლიკლური ლიმფომის ( FL)
მქონე პაციენტებში
მკურნალობის ციკლის დღე

გაზივას დოზა

ინფუზიის სიჩქარე
ინფუზიასთან დაკავშირებული
რეაქციის გამოვლენის
შემთხვევაში, ინფუზიის
პირობები შეცვალეთ როგორც ეს
მოცემულია ცხრილში 4.

დღე 1

1000 მგ

დღე 8

1000 მგ

დღე 15

1000 მგ

ციკლი 2–6

დღე 1

1000 მგ

შემანარჩუნებელი

ყოველ 2თვეში
დაავადების
პროგრესირებამდე
ან 2 წლის
განმავლობაში

1000 მგ

ციკლი 1

21

შეიყვანეთ 50 მგ/სთ სიჩქარით.
ინფუზიის სიჩქარე შეიძლება
გაზარდოთ 50 მგ/სთ-ით ყოველ 30
წუთში, მაქსიმალური სიჩქარე არ
უნდა აღემატებოდეს 400 მგ/სთ.

თუ არ აღინიშნებოდა IRR -ები
წინა ინფუზიის დროს როდესაც
ინფუზიის საბოლოო სიჩქარე იყო
≥100 მგ/სთ, ინფუზია შეიძლება
დაიწყოთ 100 მგ/სთ სიჩქარით და
გაზარდოთ 100 მგ/სთ-ით ყოველ
30 წუთში, მაქსიმალური სიჩქარე
არუნდა აღემატებოდეს 400 მგ/სთ.

იხ3.1.2 კლინიკური ეფექტურობის კვლევები(3.1 ფარმაკოდინამიკური
მახასიათებლები)ბენდამუსტინის დოზირების შესახებ ინფორმაცია.

დოზის დაგვიანება ან გამოტოვება
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თუ მოხდა გაზივას დაგეგმილი დოზის გამოტოვება, მისი მიღება უნდა მოხდეს რაც
შეიძლება სწრაფად; არ დაელოდოთ შემდეგ დაგეგმილ დოზას. ინდუქციური
მკურნალობის დროს, სამკურნალო დოზებს შორის ინტერვალი გაზივასთვის, უნდა
იყოს დაცული. შემანარჩუნებელი თერაპიის დროს გამოიყენეთ საწყისი დოზირების
სქემა შემდგომი გადასხმების დროსაც .

დოზის ცვლილებები მკურნალობის განმავლობაში (ყველა ჩვენების დროს)
გაზივას დოზის შემცირება არ არის რეკომენდებული.
გვერდითი მოვლენების (ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების ჩათვლით-IRR)
მართვის რეკომენდაციები იხილეთ ცხრილში 4 და თავში 2.4 გაფრთხილებები და

სიფრთხილის ზომები.
ცხრილი 4 ინფუზიის სიჩქარის მოდიფიცირების სახელმძღვანელო ინფუზიასთან
დაკავშირებული რეაქციების აღმოცენების შემთხვევაში
(იხ2.4.1ზოგადი [2.4 გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები], ინფუზიასთან
დაკავშირებული რეაქციები)
ხარისხი 4
(სიცოცხლისათვის
საფრთხის
შემცველი)

გააჩერეთ ინფუზია და შეწყვიტეთ მკურნალობა.



ხარისხი 3



სიმპტომების ალაგების შემდეგ განაახლეთ ინფუზია სიჩქარით, რომელიც
მანამდე არსებული სიჩქარის ნახევარს არ აღემატება (იმ სიჩქარისა,
რომელიც აღინიშნებოდა როდესაც გამოვლინდა ( IRR) ინფუზიასთან
დაკავშირებული რეაქცია).



თუ პაციენტს არ აღენიშნება ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციის
არანაირი სიმპტომი, შესაძლოა ინფუზიის სიჩქარის გაზრდა ისეთი
ნამატით და ინტერვალებით, როგორც მოცემული სამკურნალო
დოზისათვისაა რეკომენდებული (იხ.ცხრილი 2,3).

(მძიმე)





November 2017

დროებით შეწყვიტეთ ინფუზია და მიმართეთ სიმპტომურ
მკურნალობას.

CLL პაციენტებისთვის ციკლი 1, დღეს 1 დოზა გაყავით 2 დღეზე,
დღე 1 ინფუზიის სიჩქარე შეიძლება გაზარდოთ 25 მგ/სთ-მდე
დაწყებიდან 1 საათის შემდეგ, შემდეგ აღარ გაზარდოთ სიჩქარე.

თუ პაციენტს განმეორებით აღენიშნა ხარისხი 3 IRR, შეწყვიტეთ ინფუზია
და აღარასოდეს მიმართოთ მას.
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ხარისხი 1-2
(მსუბუქი
საშუალო
სიმძიმის)

და



შეამცირეთ ინფუზიის სიჩქარე და უმკურნალეთ სიმპტომებს.



სიმპტომების ალაგების შემდეგ განაახლეთ ინფუზია



თუ პაციენტს არ აღენიშნება ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციის
არანაირი სიმპტომი, შესაძლოა ინფუზიის სიჩქარის გაზრდა ისეთი
ნამატით და ინტერვალებით, როგორც მოცემული სამკურნალო
დოზისათვისაა რეკომენდებული (იხ.ცხრილი 2,3).


CLL CLL პაციენტებისთვის ციკლი 1, დღეს 1 დოზა გაყავით 2
დღეზე, the დღე 1 ინფუზიის სიჩქარე შეიძლებ გაზარდოთ 25
მგ/სთ-მდე დაწყებიდან 1 საათის შემდეგ, შემდეგ აღარ
გაზარდოთ სიჩქარე.

2.2.1 დოზირების სპეციალური ინსტრუქციები

ბავშვები
გაზივას უსაფრთხოება და ეფექტურობა 18 წელზე უმცროსი ასაკის ბავშვებში
დადგენილი არ არის.

ხანდაზმულები
ხანდაზმული პაციენტებისათვის ≥ 65 ასაკით, დოზის განსაკუთრებული ცვლილება
საჭირო არ არის (იხ.2.5.5 გერიატრიული/ხანდაზმულებში გამოყენება [2.5 გამოყენება
განსაკუთრებულ პოპულაციებში]).

თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება
თირკმლის ფუნქციის დაბალი ან საშუალო ხარისხით დაზიანების მქონე პაციენტებში
დოზის სპეციალური ცვლილება საჭირო არ არის. გაზივა არ ყოფილა შესწავლილი
პაციენტებში, რომელთა CrCl < 30 მლ/წთ (იხ2.5.6 თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება
[2.5 ფარმაკოკინეტიკა განსაკუთრებულ პოპულაციებში]).

ღვიძლის ფუნქციის დაქვეითება
გაზივას უსაფრთხოება და ეფექტურობა
დაქვეითებით დადგენილი არ არის.

პაციენტებში

ღვიძლის

ფუნქციის

2.3 უკუჩვენებები
გაზივა უკუნაჩვენებია პაციენტებისათვის, რომელთაც აქვთ ცნობილი მომატებული
მგრძნობელობა ობინუტუზუმაბის ან მისი რომელიმე შემავსებლის მიმართ.
2.4 გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები
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ბიოლოგიური სამედიცინო პროდუქტის მიკვლევადობის გასაუმჯობესებლად,
სამკურნალოდ გამოყენებეული პროდუქტის სავაჭრო დასახელება გასაგებად უნდა
იყოს დაფიქსირებული პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაციაში (ისტორიაში).
2.4.1 ზოგადი

ინფუზიასთნ დაკავშირებული რეაქციები (IRR)
ყველაზე ხშირი წამლის გვერდითი მოვლენა (ADR) პაციენტებში, რომლებიც იღებენ
გაზივას იყო ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციები(IRR), რომლებიც ჩნდებოდა
ძირითადად პირველი ინფუზიის დროს 1000 მგ გაზივას ინფუზიის შემთხვევაში.
CLL-ის მქონე პაციენტებში, რომლებმაც ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების
(IRR) პრევენციის მიზნით ჩაიტარეს კომბინირებული ღონისძიებები (შესაფერისი
კორტიკოსტეროიდები,
ორალური
ანალგეტიკები/ანტიჰისტამინური
ჯგუფის
პრეპარატები, ანტიჰიპერტენზიული საშუალებების გამოტოვება) აღინიშნებოდა ყველა
ხარისხის ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების (IRR) შემცირების ტენდენცია.
3/4 ხარისხის ინფუზიასთნ დაკავშირებული რეაქციებიის (IRR) გამოვლენის სიხშირე
იყო ანალოგიური (რაც ეფუძნება პაციენტების შედარებით მცირე რაოდენობას)
დამხმარე (შემარბილებელი) მეთოდების გამოყენებამდე და მის შემდეგაც. ყოველივე
აღნიშნულის შემდგომ უნდა მივმართოთ ინფუზიასთნ დაკავშირებული რეაქციების
(IRR) შემარბილებელ ღონისძიებებს (იხ2.2 დოზირება და შეყვანის გზა) .
ინფუზიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სიხშირე და სიმძიმე მნიშვნელოვნად
შემცირდა მომდევნო 1000 მგ-იანი ინფუზიების დროს და პაციენტთა უმეტესობას
გაზივას მომდევნო მიღებისას IRR-ები აღარ აღენიშნებოდათ (იხ 2.6 გვერდითი

მოვლენები).
პაციენტთა უმრავლესობაში ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციები იყო მსუბუქი
ან საშუალო სიმძიმის და მათი მართვა შესაძლებელი იყო პირველი ინფუზიის
სიჩქარის შენელებით ან მისი დროებითი შეჩერებით. მიუხედავად ამისა, აღწერილი
იქნა ასევე მძიმე და სიცოცხლისათვის უშუალო საფრთხის შემცველი IRR-ები,
რომლებიც საჭიროებდნენ სიმპტომურ მკურნალობას. ინფუზიასთან დაკავშირებული
რეაქციები შეიძლება კლინიკურად განურჩეველი იყოს IgE-განპირობებული
ალერგიული რეაქციებისაგან
(მაგ. ანაფილაქსიისაგან). პაციენტები სიმსივნის,
როგორც დაავადების, მაღალი დატვირთვით, როგორიცაა პერიფერიულ სისხლში
ლიმფოციტების მაღალი რიცხვი CLL-ის მქონე პაციენტებში [> 25 x 109/ლ]) შესაძლოა
იყვნენ ინფუზიასთან დაკავშირებული მძიმე რეაქციების (IRR) განვითარების მაღალი
რისკის ქვეშ. იხ.2.2 დოზირება და მიღების წესი ინფორმაცია პროფილაქტიკაზე და
ცხრილში 4 ინფუზიის სიჩქარის მოდიფიცირების გზამკვლევი, რომელიც
მოწოდებულია ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების სამართავად აღნიშნული
რეაქციების( IRR) ხარისხის გათვალისწინებით.
პაციენტებმა გაზივას მიღება არ უნდა განაგრძონ, თუ მათ აღენიშნებათ:
• მწვავე, სიცოცხლისათვის სახიფათო სუნთქვის დარღვევის სიმპტომები
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• მე-4 ხარისხის (ანუ სიცოცხლისათვის
რეაქციები ( IRR) ან,

საშიში) ინფუზიასთან დაკავშირებული

• მეორედ აქვთ მე-3 ხარისხის [(გახანგრძლივებული/განმეორებითი) ინფუზიასთან
დაკავშირებული რეაქციები (IRR) (პირველი ინფუზიის განახლებისას, ან მომდევნო
ინფუზიისას).
პაციენტები, რომლებსაც აქვთ გულის ან ფილტვის რაიმე პათოლოგია, ინფუზიის
დროს და ინფუზიის შემდგომ პერიოდში მკაცრი დაკვირვების ქვეშ უნდა იყვნენ.
გაზივას ინტრავენური ინფუზიის დროს შესაძლოა განვითარდეს ჰიპოტენზია. ამიტომ,
თუ პაციენტი იღებს ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობას, იგი უნდა შეწყდეს გაზივას
ინფუზიამდე 12 საათით ადრე, მთელი ინფუზიის განმავლობაში და ინფუზიის
შემდგომი 1 საათის განმავლობაში.
იმ პაციენტების შემთხვევაში, რომლებსაც ჰიპერტენზიული კრიზის განვითარების
მაღალი რისკი აქვთ, უნდა შეფასდეს ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტის
შეწყვეტასთან დაკავშირებული რისკები და სარგებელი.

მომატებული მგრძნობელობის (ჰიპერმგრძნობელობის) რეაქციები
დაუყოვნებელი (მაგ.:ანაფილაქსია) ან დაყოვნებული (მაგ.: შრატისმიერი დაავადება)
ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციების შემთხვევები აღწერილია იმ პაციენტებში,
რომლებიც მკურნალობენ გაზივათი. თუ ინფუზიის განმავლობაში განვითარდა
ჰიპემგრძნობელობის მსგავსი სიმპტომები (სიმპტომები, როგორც წესი, ჩნდება თუ
პაციენტს ადრე უკვე მიღებული ჰქონდა გაზივა, პირველი ინფუზიისას ძალიან
იშვიათად ვლინდება), ინფუზია უნდა გაჩერდეს და მკურნალობა სამუდამოდ
შეწყდეს. იმ პაციენტებს, რომლებსაც ცნობილია, რომ აქვთ ჰიპერმგრძნობელობა
გაზივას მიმართ, ამ პრეპარატით მკურნალობა არ უნდა ჩაუტარდეთ (იხ. 2.3.
უკუჩვენებები).
კლინიკურად
შესაძლოა
რთული
გასარჩევი
იყოს
ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები და ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციები
ერთმანეთისაგან.

სიმსივნის ლიზისის სინდრომის (TLS)
გაზივას მიღების დროს აღწერილია სიმსივნის ლიზისის სინდრომი (TLS). იმ
პაციენტებს, რომლებიც არიან სიმსივნის ლიზისის სინდრომის განვითარების მაღალი
რისკის ქვეშ [მაგ. პაციენტები სიმსივნის, როგორც დაავადების, მაღალი ტვირთით ან
პერიფერიულ სისხლში ლიმფოციტების მაღალი რიცხვით [> 25 x 109/ლ] და/ან აქვთ
თირკმლის დაზიანება [CrCl <70 მლ/წთ]) უნდა ჩაუტარდეთ პროფილაქტიკა.
პროფილაქტიკური
მკურნალობა
მოიცავს
შესაბამის
ჰიდრატაციას
და
ურიკოსტატიკურ პრეპარატებს(მაგ. ალოპურინოლით) ან მის ალტერნატიულ
მკურნალობას ურატ ოქსიდაზით(მაგ.: რასბურიკაზა,) როგორც ეს აღწერილია თავში
2.2. დოზირება და მიღების წესი. პაციენტებს, რომლებიც არიან სიმსივნის ლიზისის
სინდრომის განვითარების რისკის ქვეშ, ესაჭიროებათ მონიტორინგი მკურნალობის
საწყის ეტაპზე, განსაკუთრებით დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ თირკმლის
ფუნქციას, კალიუმის და შარდმაჟავას მაჩვენებლებს. საჭიროა, მივდიოთ
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სტანდარტულ
გაიდლაინებს.
სიმსივნის
ლიზისის
სინდრომის
TLS
მკურნალობისათვის მოახდინეთ ელექტროლიტური დარღვევების და სითხის
ბალანსის კორექცია, მონიტორინგი გაუწიეთ თირკმლის ფუნქციას და სითხის ბალანსს
და გამოიყენეთ დამხმარე მკურნალობა, თუ ნაჩვენებია, დიალიზის ჩათვლითაც.

ნეიტროპენია
მწვავე და სიცოცხლისათვის საშიში ფორმით გამოხატული ნეიტროპენია, ფებრილური
ნეიტროპენიის ჩათვლით აღწერილი იქნა გაზივათი მკურნალობის დროს. პაციენტები,
რომლებსაც აღენიშნებათ ნეიტროპენია, უნდა იყვნენ მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ
და უნდა უტარდებოდეთ რეგულარული ლაბორატორიული გამოკვლევა მანამ, სანამ
არ მოხდება ნეიტროფილების ნორმალიზება. თუ აუცილებელია მკურნალობა, იგი
უნდა ჩატარდეს ლოკალური გაიდლაინების თანახმად და შესაძლოა ნაჩვენები იყოს
გრანულოციტების კოლონიის მასტიმულირებელი ფაქტორების(G-CSF) მიღება.
თანდართული ინფექციის ნებისმიერი სიმპტომი (ნიშანი) სათანადოდ უნდა იყოს
ნამკურნალევი. მოგვიანებით დაწყებული ნეიტროპენიის (გაჩნდა მკურნალობის
დასრულებიდან 28 დღის შემდეგ) და გახანგრძლივებული ნეიტროპენიის შემთხვევები
(გრძელდება 28 დღეზე მეტი დროის მანძილზე მას შემდეგ, რაც მკურნალობა
დასრულდა/შეწყდა) ასევე იყო აღწერილი.

თრომბოციტოპენია
მწვავე და სიცოცხლისათვის საშიში თრომბოციტოპენია, მწვავე თრომბოციტოპენიის
(გამოვლინდა გაზივას ინფუზიიდან 24 საათში ) ჩათვლით, ასევე აღინიშნებოდა
გაზივათი მკურნალობის ფონზე. გაზივათი ნამკურნალებ პაციენტებში 1-ლი ციკლის
დროს გამოვლინდა ასევე ლეტალური გამოსავლის მქონე (ფატალური) ჰემორაგიული
მოვლენები. მკვეთრად გამოხატული კავშირი თრომბოციტოპენიასა და ჰემორაგიულ
მოვლენებს შორის არ არის დადგენილი.
პაციენტები, რომლებსაც აქვთ თრობმბოციტოპენია, მკაცრი დაკვირვების ქვეშ უნდა
იყვნენ, განსაკუთრებით პირველი ციკლის დროს და უნდა ჩაუტარდეთ რეგულარული
ლაბორატორიული გამოკვლევა თრომბოციტების რაოდენობის მოწესრიგებამდე და
შემდგომი გადასხმის დაყოვნება უნდა განიხილებოდეს მწვავე ან სიცოცხლისათვის
საშიში თრომბოციტოპენიის შემთხვევაში. სისხლის პროდუქტების გადასხმა
(როგორიცაა თრომბოციტული მასა) სამედიცინო დაწესებულების პრაქტიკის
შესაბამისად მკურნალი ექიმის გადაწყვეტილების თანახმად უნდა მოხდეს. რომელიმე
თანმხლები მკურნალობის კურსის გამოყენებისას, რომელსაც შეუძლია კიდევ უფრო
დაამძიმოს თრომბოციტოპენიასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენები (მაგ.,
თრომბოციტების ინჰიბიტორები და ანტიკოაგულანტები) უნდა განვიხილოთ მათი
მიღების აუცილებლობა, განსაკუთრებით კი პირველი ციკლის დროს.

მკურნალობამდე არსებული გულის პრობლემების გაუარესება
გულის დაავადების მქონე პაციენტებში გაზივათი მკურნალობის ფონზე აღწერილი
იქნა არითმიები, (როგორიცაა წინაგულთა თრთოლვა და ტაქიარითმია), სტენოკარდია,
მწვავე კორონარული სინდრომი, მიოკარდიუმის ინფარქტი და გულის უკმარისობა
(იხ. 2.6 არასასურველი ეფექტები). ეს მოვლენები შესაძლოა განვითარდეს როგორც
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ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების (IRR) გამოვლინება და იყოს ფატალური.
ამიტომ, პაციენტები, რომლებსაც აქვთ გულის დაავადების ანამნეზი, მკაცრი
დაკვირვების ქვეშ უნდა იყვნენ. ამასთანავე, სითხეების გადასხმა (ჰიდრატაცია) ამ
პაციენტებისათვის უნდა მოხდეს ფრთხილად, რათა არ განვითარდეს მათი სითხით
გადატვირთვა.

ინფექციები
გაზივას მიღება არ შეიძლება თუ პაციენტს აქვს აქტიური ინფექციური პროცესი. იმ
პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ მორეციდივე ან ქრონიკული ინფექციის ანამნეზი,
გაზივას გამოყენებისას საჭიროა სიფრთხილე. ახალი ან ხელახლა გააქტივირებული
ვირუსით გამოწვეული სერიოზული ბაქტერიული ან სოკოვანი ინფექცია, შეიძლება
აღმოცენდეს გაზივათი მკურნალობის დროს ან მკურნალობის დასრულების შემდეგ.
ასევე, აღწერილია ლეტალური გამოსავლის მქონე ინფექციების შემთხვევები
(ფატალური).
FL კვლევებში აღწერილია ინფექციების მაღალი სიხშირე კვლევის ყველა სტადიაზე,
დაკვირვების (follow-up) სტადიის ჩათვლით, ხოლო ყველაზე მაღალი სიხშირე
დაფიქსირდა შემანარჩუნებელ სტადიაზე. დაკვირვების (follow-up) ფაზის დროს, 3-5
ხარისხის ინფექციური რიგის მოვლენები დაფიქსირდა უფრო მეტად იმ პაციენტებში,
რომლებიც იღებდნენ გაზივას + ბენდამუსტინი ინდუქციურ ფაზაში.
B ჰეპატიტის რეაქტივაცია
ანტი- CD20 მკურნალობის ფონზე არსებობს B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) რეაქტივაციის
საფრთხე, რასაც შეიძლება, ზოგიერთ შემთხვევაში, მოჰყვეს ელვისებური ჰეპატიტის
და ღვიძლის უკმარისობის განვითარება და/ან სიკვდილიც კი(იხ. 2.6 არასასურველი
ეფექტები).. ამიტომ, ყოველთვის, გაზივათი მკურნალობის დაწყებამდე, ყველა
პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს სკრინინგი B ჰეპატიტის ვირუსზე (HBV). მინიმუმ, უნდა
განისაზღვროს HBsAg და HBcAb სტატუსი. ამას შეიძლება დაემატოს სხვა შესაბამისი
მარკერებიც, რომლებიც მოწოდებულია ადგილობრივი გაიდლაინების მიხედვით.
აქტიური B ჰეპატიტის მქონე პაციენტის მკურნალობა გაზივათი არ შეიძლება.
პაციენტები, რომლებსაც დადებითი სეროლოგიური სინჯები აქვთ, მკურნალობის
დაწყებამდე უნდა იყვნენ მიმართული ჰეპატოლოგთან და მათი მდგომარეობის
მონიტორინგი და მართვა უნდა მოხდეს ადგილობრივი სამედიცინო სტანდარტების
(გაიდლაინის) შესაბამისად, ჰეპატიტის რეაქტივაციის პრევენციისათვის.

პროგრესირებადი მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათია (PML)
პროგრესირებადი მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათიის (PML) შემთხვევები
აღწერილია პაციენტებში, რომლებსაც უტარდებოდათ გაზივათი მკურნალობა (იხ. 2.6
არასასურველი
ეფექტები).
პროგრესირებადი
მულტიფოკალური
ლეიკოენცეფალოპათიის (PML ) დიაგნოზი უნდა ვივარაუდოთ ყველა შემთხვევაში,
როდესაც პაციენტს აღმოაჩნდება ახლად დაწყებული დაავადების ან უკვე არსებული
პათოლოგიის
ახალი
ნევროლოგიური
გამოვლინებები.
პროგრესირებადი
მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათიის (PML ) სიმპტომები არასპეციფიურია და
შესაძლოა იყოს სხვადასხვაგვარი იმის მიხედვით, თავის ტვინის რომელი ნაწილია
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დაზიანებული. ხშირია მოტორული სიმპტომები კორტიკოსპინალური გზების
დაზიანების ნიშნებით (მაგ. კუნთების სისუსტე, დამბლა, სენსორული დარღვევები),
მგრძნობელობის მოშლა, ნათხემის დაზიანების ნიშნები და მხედველობის ველის
დეფექტები. შესაძლოა გაჩნდეს ზოგიერთი ნიშანი/სიმპტომი, რომლებიც ითვლება
„ქერქული“ დაზიანების მაჩვენებლად (მაგ. აფაზია ან მხედველობით-სივრცობრივი
დარღვევები). პროგრესირებადი მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათიის დროს
საჭიროა ნევროლოგის კონსულტაცია, თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული
ტომოგრაფია (MRI), და ლუმბალური პუნქცია (CSF -თავ-ზურგ ტვინის გამოკვლევა JC
ვირუსის დნმ-ზე). შესაძლოა ასევე საჭირო იყოს სხვა გამოკვლევების ჩატარება.
გაზივათი მკურნალობა უნდა შეჩერდეს პროგრესირებადი მულტიფოკალური
ლეიკოენცეფალოპათიაზე (PML ) ეჭვის დროს და სამუდამოდ უნდა შეწყდეს, თუ
პროგრესირებადი მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათია(PML ) დადასტურდა.
ასევე, სასურველია ყველანაირი თანმხლები ქიმიოთერაპიის ან იმუნოსუპრესიული
მკურნალობის შემცირება ან შეწყვეტა. პროგრესირებადი მულტიფოკალური
ლეიკოენცეფალოპათიის(PML ) გამოკვლევისა და მკურნალობისათვის პაციენტი უნდა
გაიგზავნოს ნევროლოგთან.

იმუნიზაცია
ცოცხალი ან დასუსტებული ვირუსული ვაქცინებით იმუნიზაციის უსაფრთხოება
გაზივათი მკურნალობის შემდეგ შესწავლილი არ ყოფილა. ამიტომ, ცოცხალი
ვირუსების ვაქცინით ვაქცინაცია არ არის რეკომენდებული მკურნალობის
განმავლობაში და მანამ, სანამ არ მოხდება B-უჯრედების აღდგენა.
გაზივას გამოყენება in utero-ს დროს და ახალშობილების ვაქცინაცია ცოცხალი ვირუსის
შემცველი ვაქცინით:
ახალშობილებში, რომელთა დედებიც ღებულობდნენ გაზივას ორსულობის დროს,
შესაძლოა გამოიხატოს B-უჯრედების რიცხვის შემცირება, ამიტომ ცოცხალი ვირუსის
შემცველი ვაქცინით უსაფრთხო ვაქცინაციის და დროის განსაზღვრა უნდა შეთანხმდეს
პედიატრთან. ახალშობილებში, რომელთა დედებიც ღებულობდნენ გაზივას
ორსულობის პერიოდში უნდა დავაყოვნოთ (გადაიდოს) ცოცხალი ვირუსის შემცველი
ვაქცინით ვაქცინაცია მანამ სანამ ახალშობილებში
B-უჯრედების დონე არ
დაუბრუნდება ნორმის ფარგლებს (იხ. 2.5.1 ორსულობა [2.5 გამოყენება
განსაკუთრებულ პოპულაციებში]).
2.4.2 მედიკამენტის ბოროტად გამოყენება და დამოკიდებულების განვითარება
მონაცემები არ არის მოწოდებული.
2.4.3 ავტომობილის მართვა და მანქანა-დანადგარებთან მუშაობა
კვლევები იმის შესაფასებლად, თუ როგორ მოქმედებს გაზივა ავტომობილის მართვისა
და მანქანა-დანადგარებთან მუშაობის უნარზე, არ ჩატარებულა. იმ პაციენტებს,
რომლებსაც აქვთ ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციები, უნდა ვურჩიოთ არ
მართონ ავტომობილი და მანქანა-დანადგარები მანამ, სანამ სიმპტომები არ გაუვლით.
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2.5 გამოყენება განსაკუთრებულ პოპულაციებში
2.5.1 ორსულობა
გაზივას გამოყენებას უნდა ვერიდოთ ორსულობის დროს გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც დედისათვის პოტენციური სარგებლობა მეტია, ვიდრე პოტენციური რისკი
ნაყოფისათვის. შვილოსნობის უნარის მქონე ქალებმა გაზივას მიღებისას და
მკურნალობის დასრულებიდან 18 თვის მანძილზე უნდა გამოიყენონ კონტრაცეფციის
ეფექტური საშუალებები (იხ3.2.4 გამოყოფა [3.2 ფარმაკოკინეტიკური თვისებები]).
ახალშობილებში, რომელთა დედებიც ღებულობდნენ გაზივას ორსულობის პერიოდში
უნდა დავაყოვნოთ (გადაიდოს) ცოცხალი ვირუსის შემცველი ვაქცინით ვაქცინაცია
მანამ, სანამ ახალშობილებში
B-უჯრედების დონე არ დაუბრუნდება ნორმის
ფარგლებს
ორსული ქალების მონაწილეობით კვლევები არ ჩატარებულა. მაკაკებში ჩატარებულმა
რეპროდუქციულმა კვლევამ არ გამოავლინა ემბრიოფეტალური ტოქსიურობა ან
ტერატოგენული ეფექტები, თუმცა, ორსული მაკაკების მკურნალობამ გესტაციის
პერიოდში გამოიწვია ჩვილებში B-ლიმფოციტების სრული გაქრობა. ახალშობილებში
B უჯრედების რიცხვი და იმუნოგენური ფუნქციის აღდგენა მოხდა დაბადებიდან 6
თვეში (იხ. 3.3.4 რეპროდუქციული ტოქსიუროა (ტერატოგენობა) [3.3 არაკლინიკური
უსაფრთხოება]).უფრო მეტიც, გაზივას კონცენტრაცია შთამომავლების შრატში იყო
ისეთივე, როგორც დედების შრატის კონცენტრაცია პოსტნატალური (მშობიარობის
შემდგომი) პერიოდის 28-ე დღეს, მაშინ როცა იმავე დღის გაზივას კონცენტრაციის
მაჩვენებლები რძეში იყო ძალიან დაბალი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გაზივა გადის
პლაცენტარულ ბარიერს.
2.5.2 მშობიარობა
მონაცემები არ არის მოწოდებული.
2.5.3 ლაქტაცია (მეძუძური დედები)
იმის გამო, რომ ადამიანის IgG გადადის ადამიანის რძეში, ხოლო აბსორბციისა და
ბავშვისათვის ვნების პოტენციალი უცნობია, ქალებს უნდა ვურჩიოთ გაზივათი
მკურნალობისას და მკურნალობის ბოლო დოზის მიღებიდან 18 თვის მანძილზე
შეწყვიტონ ბავშვის ძუძუთი კვება (იხ.3.2.4 გამოყოფა[3.2 ფარმაკოკინეტიკური
თვისებები]). დადასტურდა ცხოველურ მოდელებში გაზივას რძეში ექსკრეცია
(იხ.3.3.4 რეპროდუქციული ტოქსიურობა (ტერატოგენობა) [3.3 არაკლინიკური
უსაფრთხოება]).
2.5.4 გამოყენება ბავშვებში
18 წლამდე ასაკის ბავშვებში გაზივას უსაფრთხოება და ეფექტურობა დადგენილი არ
არის.
2.5.5 გამოყენება გერიატრიაში/ხანდაზმულებში

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
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საბაზისო კვლევებში ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიით (CLL) დაავადებული
პაციენტების 46% (336 პაციენტიდან 156), რომლებიც მკურნალობდნენ გაზივას და
ქლორამბუცილის კომბინაციით იყვნენ 75 წლის ან უფრო მეტი ასაკის (საშუალო ასაკი
იყო 74 წელი). ამ პაციენტებს ქონდათ უფრო მეტი სერიოზული გვერდითი მოვლენა და
ასევე სიკვდილის გამომწვევი გვერდითი მოვლენა, ვიდრე <75
(75 წელზე
ახალგაზრდა) პაციენტებს. ≥75 წლის და <75 (75 წელზე ახალგაზრდა ) პაციენტებში
პრეპარატის ეფექტურობაში მნიშვნელოვანი სხვაობა არ დაფიქსირებულა (იხ 3.1.2
ეფექტურობის/კლინიკური კვლევები [3.1 ფარმაკოდინამიკური თვისებები]).

არა ჰოჯკინის ლიმფომა
ძირითად კვლევებში iNHL -ის მქონე პაციენტების, 44% (85 პაციენტი 194-დან),
რომლებიც მკურნალობდნენ გაზივას და ბენდამუსტინის კომბინაციით - იყვნენ 65
წლის ან უფრო მეტი ასაკის. კლინიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება არ გამოხატულა
უსაფრთხოების, ეფექტურობის კუთხით აღნიშნულ ასაკობრივი ჯგუფის პაციენტებსა
და ახალგაზრდა პაციენტების იგივე მაჩვებელებს შორის.
2.5.6 თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
საბაზისო კვლევაში ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიით (CLL) დაავადებული იმ
პაციენტთა 27%-ს (336-დან90), რომლებიც იღებდნენ გაზივას ქლორამბუცილთან
ერთად , ჰქონდათ საშუალო სიმძიმის თირკმლის ფუნქიის დაქვეითება (კრეატინინის
კლირენსი[CrCl] <50 მლ/წთ). ამ პაიენტებს აღენიშნათ უფრო მეტი სერიოზული
გვერდითი მოვლენა და სიკვდილის გამომწვევი გვერდითი ეფექტი ვიდრე მათ,
რომელთა კრეატინინის კლირენსი [CrCl] ≥50 მლ/წთ (იხ.2.2.1 დოზირების

სპეციალური ინსტრუქციები [2.2 დოზირება და მიღების წესი] და 3.2.5
ფარმაკოკინეტიკა სპეციფიურ პოპულაციებში {3.2 ფარმაკოკინეტიკური თვისებები ).
ეფექტურობის კუთხით არ გამოვლინდა მნიშვნელოვანი განსხვავება CrCl <50 მლ/წთ
და CrCl ≥50 მლ/წთ მქონე პაციენტებს შორის. პაციენტები რომელთა კლირენსი
შეადგენდა
CrCl <30 მლ/წთ გამოირიცხნენ კვლევიდან (იხ 3.1.2 კლინიკური
ეფექტურობის კვლევევბი).

არა ჰოჯკინის ლიმფომა
საბაზისო კვლევაში iNHL-ის მქონე პაციენტების 8% (15 პაციენტი 194-დან) რომლებიც
ღებულობდნენ გაზივას ბენდამუსტინთან ერთად, ჰქონდათ საშუალოდ გამოხატული
თირკმლის უკმარისობა (CrCl <50 მლ/წთ). ამ პაციენტებს გამოუვლინდათ უფრო მეტი
სერიოზული გვერდითი მოვლენა და სიკვდილის გამომწვევი გვერდითი ეფექტი,
ვიდრე მათ, ვისაც კრეატინინის კლირენსი ჰქონდათ CrCl ≥50 მლ/წთ (იხ.2.2.1

დოზირების სპეციალური ინსტრუქციები და 3.2.5 ფარმაკოკინეტიკა სპეციფიურ
პოპულაციებში ). პაციენტები, რომელთა კლირენსის მაჩვენებელი შეადგენდა <40
მლ/წთ-ს გამოეთიშნენ კვლევას (იხ3.1.2 კლინიკური ეფექტურობის კვლევევბი).
2.5.7 ღვიძლის ფუნქციის დაქვეითება
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პაციენტებში ღვიძლის ფუნქციის
ეფექტურობა დადგენილი არ არის.

დაქვეითებით,

გაზივას

უსაფრთხოება

და

2.6 გვერდითი მოვლენები (არასასურველი ეფექტები)
2.6.1 კლინიკური კვლევები
კლინიკურ კვლევებში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა ჰემატოლოგიური დაავადების
მქონე პაციენტები (მაგ.:. CLL და iNHL), რომლებიც მკურნალობდნენ გაზივას
გამოყენებით ძირითადად ქიმიოთერაპიასთან კომბინაციაში (CHOP, CVP,
ქლორამბუცილი ან ბენდამუსტინი). კლინიკურ კვლევაში მონაწილე პოპულაციის
უსაფრთხოების პროფილი გამოიკვეთა დაახლოებით 4900 პაციენტზე დაკვირვების
შედეგად და მოცემულია ქვეთავში: 2.6.2 პოსტ მარკეტინგული გამოცდილება და 3.1.2
კლინიკური lეფექტურობის კვლევები.
ყველაზე გავრცელებული სერიოზული გვერდითი მოვლენებია


ინფუზიასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენები, რომელიც ყველაზე
ხშირია CLL-ის მქონე პაციენტებში (იხ.თავი
2.4.1 გაფრთხილებები და
სიფრთხილის ზომები, ზოგადი)



სიმსივნის ლიზისის სინდრომი, რომელიც ყველაზე ხშირია მაღალი
სიმსივნური დატვირთულობის მქონე პაციენტებში, ასევე პაციენტებში
რომელთაც აღენიშნებათ მოცირკულირე ლიმფოციტების მაღალი მაჩვენებელი
და/ან თირკმლის დაზიანება (იხ.თავი 2.4.1გაფრთხილებები და სიფრთხილის
ზომები, ზოგადი)



თრომბოციტოპენია, რომელიც შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს 1-ლი ციკლის
დროს (იხ.თავი 2.4.1გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები, ზოგადი)

ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენები, რომლებიც გვხდებოდა კლინიკურ კვლევებში
ჩართულ პაციენტებში, რომლებიც მკურნალობდნენ გაზივას გამოყენებით იყო IRR,
ნეიტროპენია, დიარეა, ყაბზობა და ხველა.
ცხრილი 5-ში ჩამოთვლილია წამლის მიმართ გამოვლენილი გვერდითი რეაქციები,
რომლებიც ახლდა გაზივათი მკურნალობას სხვადასხვა ქიმიოთერაპიულ რეჟიმებთან
კომბინაციაში სხვადასხვა ჩვენების შემთხვევაში. წამლის გვერდითი რეაქციები
გადანაწილებულია რამდენიმე კატეგორიად (ძალიან ხშირი (≥ 10%), ხშირი (≥ 1% <10%), იშვიათი (≥ 0.1% - <1%)). გვერდითი რეაქცია ხვდება ამა თუ იმ კატეგორიაში
ყველაზე მაღალი სიხშირის მიხედვით, რაც ვლინდება ძირითად კვლევებში.
თითოეული სიხშირის დაჯგუფების დროს, წამალის გვერდითი რეაქციები
მოცემულია ორგანოების სისტემის კლასიფიკაციის მიხედვით.
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ცხრილი 5: გვერდითი რეაქციები
ADR
(MedDRA)
ორგანოთა სისტემა

ხარისხი 3-5 %
[Reference]

ყველა ხარისხი %
[Reference]

ტრავმატიზაცია, მოწამვლა და პროცედურული გართულებები
ინფუზიასთან
21.2
71.6
დაკავშირებული
რეაქციები ‡
დარღვევები სისხლისა და ლიმფური სისტემის მხრივ
46.8
50.7
ნეიტროპენია
11.2
17.0
თრომბოციტოპენია
7.2
12.4
ანემია
8.7
7.1
ლეიკოპენია
მტკივნეული ლიმფური
0
2.1
კვანძები
ინფექციები და ინფესტაციები
ზედა სასუნთქი გზების
2.1
22.1
ინფექცია
1.0
11.8
სინუსიტი
1.6
11.0
ჰერპეს ზოსტერი
5.4
10.9
პნევმონია
საშარდე გზების
3.1
10.8
ინფექცია
<1
8.3
რინიტი
<1
5.7
ნაზოფარინგიტი
0
4.3
ფარინგიტი
<1
3.7
პირის ღრუს ჰერპესი
<1
3.1
გრიპის მოვლენები
1.4
3.1
ფილტვის ინფექციები

სიხშირის
კატეგორია (ყველა
ხარისხი)

ძალიან ხშირი

ძალიან ხშირი
ძალიან ხშირი
ძალიან ხშირი
ხშირი
ხშირი

ძალიან ხშირი
ძალიან ხშირი
ძალიან ხშირი
ძალიან ხშირი
ძალიან ხშირი
ხშირი
ხშირი
ხშირი
ხშირი
ხშირი
ხშირი

ზოგადი დარღვევები და შეყვანის ადგილის რეაქციები
2.4
18.0
ცხელება
ძალიან ხშირი
1.0
11.3
ასთენია
ძალიან ხშირი
<1
4.6
ტკივილი მკერდის არეში
ხშირი
სუნთქვითი, გულმკერდის და შუასაყრის დარღვევები
<1
30.8
ხველა
ძალიან ხშირი
ოროფარინგეული
ხშირი
<1
9.6
ტკივილი
0
7.2
ნაზალური შეგუბება
ხშირი
0
4.1
რინორეა
ხშირი
მეტაბოლური და ნუტრიციული დარღვევები
1.0
6.4
ჰიპოკალიემია
ხშირი
სიმსივნის ლიზისის
<1
4.2
ხშირი
სინდრომი
<1
3.3
ჰიპერურიკემია
ხშირი
საყრდენმამოძრავებელი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დარღვევები
<1
15.9
ართრალგია
ძალიან ხშირი
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ADR
(MedDRA)
ორგანოთა სისტემა

ხარისხი 3-5 %
[Reference]

ყველა ხარისხი %
[Reference]

სიხშირის
კატეგორია (ყველა
ხარისხი)
ძალიან ხშირი
ხშირი
ხშირი

<1
13.5
ზურგის ტკივილი
1.0
8.8
კიდურების ტკივილი
<1
3.6
ძვლების ტკივილი
ძვლოვანი ან კუნთოვანი
<1
2.5
ხასიათის გულმკერდის
ხშირი
ტკივილი
ფსიქიური დარღვევები
<1
14.3
ინსომნია
ძალიან ხშირი
<1
6.2
აგზნებულობა
ხშირი
<1
3.6
დეპრესია
ხშირი
თირკმლის და საშარდე გზების დარღვევები
<1
2.6
დიზურია
ხშირი
<1
2.6
შარდის შეუკავებლობა
ხშირი
სისხლძარღვოვანი დარღვევები
1.4
3.7
ჰიპერტენზია
ხშირი
გამოკვლევები
ნეიტროფილების
2.1
2.1
ხშირი
რაოდენობის შემცირება
0
2.1
წონის მომატება
ხშირი
სისხლის თეთრი
2.1
2.1
უჯრედების რაოდენობის
ხშირი
შემცირება
კარდიალური დარღვევები
1.0
2.1
გულის უკმარისობა
ხშირი
წინაგულების
1.1
2.1
ხშირი
ფიბრილაცია
თვალის მხრივ დარღვევები
0
2.1
თვალის ჰიპერემია
ხშირი
კეთილთვისებიანი ნეოპლაზიები, ავთვისებიანი და დაუზუსტებელი ( კისტების და
პოლიპების ჩათლით)
კანის
<1
2.1
ბრტყელუჯრედული
ხშირი
კარცინომა
კუჭ-ნაწლავის სისტემის დარღვევები
<1
32.4
ყაბზობა
ძალიან ხშირი
1.9
28.4
ფაღარათი
ძალიან ხშირი
0
8.6
დისპეპსია
ხშირი
1.0
2.1
კოლიტი
ხშირი
<1
2.1
ჰემაროიდული კვანძები
ხშირი
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დარღვევები
0
12.6
ალოპეცია
ძალიან ხშირი
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ADR
(MedDRA)
ორგანოთა სისტემა

<1
<1
0

10.6
4.1
2.6

სიხშირის
კატეგორია (ყველა
ხარისხი)
ძალიან ხშირი
ხშირი
ხშირი

<1

16.8

ძალიან ხშირი

ხარისხი 3-5 %
[Reference]

პრურიტუსი
ღამის ოფლიანობა
ეგზემა
ნერვული სისტემის დარღვევები
თავის ტკივილი

ყველა ხარისხი %
[Reference]

‡ განსაზღვრულია, როგორც ნებისმიერი ინფუზიასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენა, რომელიც მოხდა ინფუზიის დროს, ან ინფუზიიდან 24 საათის
განმავლობაში

დამატებითი ინფორმაცია ზოგიერთ წამლისმიერ გვერდით მოვლენაზე:
ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციები
ინფუზიასთან დაკავშირებული ყველაზე ხშირი სიმპტომები (≥5%) იყო: გულისრევა,
სისუსტე, შემცივნება, ჰიპოტენზია, ცხელება, ღებინება, ქოშინი, წამოხურება,
ჰიპერტენზია, თავის ტკივილი, ტაქიკარდია, თავბრუსხვევა და ფაღარათი.
სუნთქვითი და კარდიალური სიმპტომები, როგორიცაა ბრონქოსპაზმი, ხახის და
ყელის გაღიზიანება, მსტვენავი სუნთქვა, ხორხის შეშუპება და წინაგულთა ციმციმი
ასევე იქნა აღწერილი (იხ. თავი 2.4 გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები).

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
გაზივას პირველი 1000 მგ ინფუზიასთან ასოცირებული IRR-ს სიხშირე იყო 65%
(პაციენტთა 20%-ს აღენიშნებოდა IRRხარისხი 3‒4). საერთო ჯამში, პაციენტთა 7%–ში
საჭირო გახდა გაზივათი მკურნალობის შეწყვეტა მკურნალობის დროს
განვითარებული IRR-ის გამო. შემდგომი ინფუზიების დროს გამოვლენილი IRR–ის
სიხშირე იყო 3%, მეორე 1000 მგ დოზის შემთხვევაში და ამის შემდეგ, სიხშირე
შეადგენდა მხოლოდ 1%-ს.
პირველი ციკლის 1000 მგ ინფუზიის შემდეგ არ გამოვლენილა 3 ‒5 ხარისხის IRR– ის
არცერთი შემთხვევა.
იმ პაციენტებში, რომლებმაც გაითვალისწინეს IRR–ის პროფილაქტიკისთვის
რეკომენდებული ზომები, როგორც ეს აღწერილია ქვეთავში 2.2 დოზირება და შეყვანის
წესები,დაფიქსირდა ყველა ხარისხის IRR– ის სიხშირის დაქვეითება. 3/4 ხარისხის IRRის სიხშირის მაჩვენებლები (რომლებიც დაფუძნებულია პაციენტების შედარებით
მცირე რაოდენობაზე) მსგავსი იყო შემარბილებელი ზომების მიღებამდე და შემდეგ.

არა ჰოჯკინის ლიმფომა
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პირველი ციკლის დროს, IRR-ის საერთო სიხშირე უფრო მაღალი იყო პაციენტებში,
რომლებიც ღებულოდნენ G+B (55%), იმ პოპულაციასთან შედარებით რომლებიც
მკურნალობდნენ მხოლოდ B-ის მეშვეობით (42%) (3‒5 ხარისხის IRR აღინიშნა 9%-ში
და 2%-ში შესაბამისად, ლეტალური გამოსავლით არცერთი შემთხვევა არ
დაფიქსირებულა). პაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ G+B კომბინაციას IRR-ის
სიხშირე ყველაზე მაღალი იყო პირველ დღეს(1) (38%) და თანდათანობით შემცირდა
2, 8 და 15 დღეებში (25%, 7% და 4%, შესაბამისად).
მეორე( 2) ციკლის დროს გამოვლენილი IRR- ის სიხშირე შედარებით დაბალი იყო იმ
პაციენტებში, რომლებიც ღებულობდნენ G+B (24%) კომბინაციას მხოლოდ B-თ
ნამკურნალებ პაციენტებთან შედაებით (32%). შემდგომ ინფუზიების დროს
გამოვლენილი IRR-ის სიხშირე დაახლოებით ერთნაირია ორივე ჯგუფში და მცირდება
ყოველი მომდევნო ციკლის შემთხვევაში. IRR ასევე გამოვლინდა პაციენტთა 8%-ში,
რომლებიც იმყოფებოდნენ გაზივას შემანარჩეუნებელ მკურნალობაზე. საერთო ჯამში
ინფუზიასთან დაკავშირებული შემთხვევები, რომლებიც საჭიროებდნენ გაზივას
შეჩერებას, შეადგენდა მხოლოდ 3%-ს.

ნეიტროპენია და ინფექციები:
ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
ნეიტროპენიის სიხშირე გაზივას + ქლორამბუცილის ჯგუფში იყო უფრო მაღალი
რიტუქსიმაბი + ქლორამბუცილის ჯგუფთან შედარებით ნეიტროპენიის მქონე
პაციენტებში, რომლებშიც ნეიტროპენია სპონტანურად ან გრანულოციტების
კოლონიის მასტიმულირებელი ფაქტორის გამოყენებით უკუგანვითარდა. ინფექციის
სიხშირე გაზივას + ქლორამბუცილის ჯგუფში შეადგენდა 38%, ხოლო რიტუქსიმაბს +
ქლორამბუცილის ჯგუფში კი მისი მაჩვენებელი იყო 37% (3‒5 ხარისხის სერიოზული
მოვლენები აღინიშნა 12%-ში და 14%-ში, შესაბამისად, ხოლო ფატალური მოვლენები
დაფიქსირდა<1%-ში,
ორივე
ჯგუფში).
გახანგრძლივებული
ნეიტროპენიის
შემთხვევები (2% იყო გაზივას + ქლორამბუცილის ჯგუფში და 4%- რიტუქსიმაბი +
ქლორამბუცილის ჯგუფში) და, ასევე, გვიან დაწყებული ნეიტროპენიის შემთხვევები
(16%-ს შეადგენდა გაზივას + ქლორამბუცილის ჯგუფში და 12%-ს- რიტუქსიმაბი +
ქლორამბუცილის ჯგუფში).(იხ. 2.4 გაფრთხილებებ და სიფრთხილის ზომები).

არა ჰოჯკინის ლიმფომა
ნეიტროპენიის შემთხვევათა სიხშირე G+B ჯგუფში უფრო მაღალია მხოლოდ B-ით
ნამკუნალები პაციენტების ჯგუფთან შედარებით. ინფექციის შემთხვევათა სიხშირე
G+B ჯგუფში შეადგენდა 66%-ს, ხოლო 57% -ს აღინიშნა B ჯგუფის შემთხვევაში ( 3‒5
ხარისხის შემთხვევები შეადგენდა 18%-ს და 17%-ს, შესაბამისად; ლეტალური
გამოსავლის მქონე გვერდითი მოვლენა დაფიქსირდა 3% და 4%, შესაბამისად). გარდა
ამისა, აღინიშნა გახანგრძლივებული ნეიტროპენიის (3% G+Bჯგუფში) და გვიან
დაწყებული ნეიტროპენიის შემთხვევებიც (7% G+Bჯგუფში) (იხ2.4 გაფრთხილებები
და სიფრთხილის ზომები).
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თრომბოციტოპენია:
ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
თრომბოციტოპენიის სიხშირე იყო უფრო მაღალი გაზივას + ქლორამბუცილის ჯგუფში
რიტუქსიმაბს + ქლორამბუცილის ჯგუფთან შედარებით, განსაკუთრებით პირველი
ციკლის დროს. გაზივას + ქლორამბუცილის ჯგუფში პაციენტთა 4%-ს განუვითარდა
მწვავე თრომბოციტოპენია (გაჩნდა გაზივას ინფუზიიდან 24 საათის განმავლობაში)

(იხ. თავი 2.4 გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები).
ჰემორაგიული მოვლენების საერთო სიხშირე გაზივათი და რიტუქსიმაბით
ნამკურნალებ პაციენტებში იყო ერთი და იგივე. შესაბამისი განაწილებით <1% და 0%.
ფატალური ჰემორაგიული მოვლენები იყო ბალანსირებული სამკურნალო ჯგუფებს
შორის; თუმცა გაზივათი ნამკურნალები პაციენტების ჯგუფის შედეგების შესახებ
შეტყობინება მოხდა პირველ ციკლში. პირდაპირი და ნათელი კავშირი
თრომბოციტოპენიასა და ჰემორაგიულ მოვლენებს შორის არ არის დადგენილი.

არა ჰოჯკინის ლიმფომა
თრომბოციტოპენიის შემთხვევათა სიხშირე უფრო დაბალი იყო G+B ჯგუფში (15%)
მხოლოდ B-ით მკურნალობაზე მყოფ პაციენტების ჯგუფთან შედარებით (24%).
ჰემორაგიული მოვლენების სიხშირე (11% G+B, 10% B) და კერძოდ 3‒5 ხარისხის
ჰემორაგიული მოვლები (5% G+B, 3% B) იყო ერთნაირი ორივე ჯგუფში ; ლეტალური
გამოსავლის მქონე გვერდითი მოვლენები არ გამოვლენილა.

პროგრესირებადი

მულტიფოკალური

ლეიკოენცეფალოპათია:

პროგრესირებადი
მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათიის (PML) შემთხვევები აღწერილი იქნა
პაციენტებში, რომლებიც მკურნალობის მიზნით იღებდნენ გაზივას (იხ. თავი 2.4

გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები).
B ჰეპატიტის რეაქტივაცია: გაზივათი ნამკურნალებ პაციენტებში აღინიშნა ჰეპატიტი
B -ს რეაქტივაცია (იხ.2.4 გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები).

გულის არსებული დაავადებების გაუარესება: გაზივათი ნამკურნალებ პაციენტებში
აღწერილია ფატალური კარდიალური მოვლენები (იხ. თავი 2.4 გაფრთხილებები და
სიფრთხილის ზომები).
გასტროინტესტინური პერფორაცია: გაზივათი ნამკრნალებ პაციენტებში აღინიშნა
გასტროინტესტინური პერფორაცია, უპირატესად NHL-ით დაავადებულ პაციენტებში.
შემანარჩუნებელი მკურნალობა iNHL-ის მქონე პაციენტებში:
კვლევაში GAO4753g, B ჯგუფის პაციენტები ღებულობდნენ 6 თვის მანძილზე
მხოლოდ ინდუქციური მკურნალობის კურსს, ხოლო ინდუქციური თერაპიის კურსის
შემდეგ, G+B ჯგუფის პაციენტებმა განაგრძეს გაზივას მიღება შემანარჩუნებელი
კურსის მიხედვით. შემანარჩუნებელი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ხშირი
გვერდითი მოვლენები იყო ხველა (14.7%), ზედა სასუნთქი გზების ინფექციები (11.9%),
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ნეიტროპენია (10.5%), სინუსიტი(9.8%), დიარეა(8.4%), ინფუზიასთან დაკავშირებული
რეაქციები (8.4%), გულისრევა (7.7%), სისუსტე (7.7%), ბრონქიტი (7.0%), ართრალგია
(7.0%), ნაზოფარინგიტი(6.3%), საშარდე გზების ინფექციები (6.3%) და პირექსია (5.6%).
ყველაზე ხშირი 3-5 ხარისხის გვერდითი რეაქციებია ნეიტროპენია (9.8%) და ანემია,
ფებრილური ნეიტროპენია, თრომბოციტოპენია, სეფსისი, ზედა სასუნქი გზების
ინფექციები, და საშარდე გზების ინფექციები (ყველა 1.4%).

ლაბორატორიული მაჩვენებლების დარღვევა
ღვიძლის ფერმენტების გარდამავალი მომატება (AST, ALT, ALP) აღინიშნა გაზივას
პირველი ინფუზიის შემდეგ მალევე, მოკლე დროში.

ზოგიერთ წამლისმიერ გვერდით რეაქციაზე- ნეიტროპენია, ინფექციები
თრომბოციტოპენია, დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ზემოთ ქვეთავებში,

და

2.6.2 პოსტ-მარკეტინგული გამოცდილება
მონაცემები არ არის მოწოდებული
2.7 დოზის გადაჭარბება
ადამიანების მონაწილებით ჩატარებული კლინიკური კვლევების შედეგად არ
არსებობს დოზის გადაჭარბების შესახებ გამოცდილება. გაზივას კლინიკურ კვლევებში
პაციენტების მიერ მიღებული დოზები ვარირებდა 50 მგ-დან 2000 მგ-მდე ერთ
ინფუზიაზე. ამ კვლევებში დაფიქსირებული გვერდითი მოვლენების სიხშირე და
ინტენსივობა დოზადამოკიდებული არ ყოფილა.
დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში ინფუზია დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს ან
შენელდეს და პაციენტი უნდა მოექცეს მკაცრი დაკვირვების ქვეშ. საჭიროა სისხლის
სურათის რეგულარული მონიტორინგი ინფექციის მომატებული რისკის
გათვალისწინებით მანამ, სანამ პაციენტს B-უჯრედების ნაკლებობა აღენიშნება.
2.8 ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო პროდუქტებთან და ურთიერთქმედების
სხვა ფორმები
ოფიციალური კვლევეები მედიკამენტური ურთიერთქმედების შესასწავლად არ
ჩატარებულა, თუმცაღა ჩატარდა შეზღუდული დიზაინის წამალთაშორისი
ურთიერთქმედების შემსწავლელი ქვეტიპის კვლევები, სადაც იკვლევდნენ გაზივას
მოქმედებას ბენდამუსტინთან, CHOP-თან (ციკლოფოსფამიდი, დოქსორუბიცინი,
ვინკრისტინი, პრედნიზოლონი), FC (ფლუდარაბინი, ციკლოფოსფამიდი) და
ქლორამბუცილთან. გაზივასთან ერთად ბენდამუსტინის, FC– ის ან CHOP– ის
გამოყენებისას არანაირად არ შეცვლილა მათი (CHOP– ის ცალკეული კომპონენტების
ჩათვლით) ფარმაკოკინეტიკა; თავის მხრივ არც ბენდამუსტინის, FC, ქლორამბუცილის
ან CHOP-ს მოუხდენია გავლენა გაზივას ფარმაკოკინეტიკაზე.
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მაინც არსებობს ერთდროულად გამოყენებულ
ერთმანეთთან ურთიერთქმედების რისკი.

სამკურნალო

პროდუქტების

3.ფარმაკოლოგიური თვისებები და ეფექტები
3.1 ფარმაკოდინამიკური თვისებები
3.1.1 მოქმედების მექანიზმი
გაზივა
არის
რეკომბინანტული
მონოკლონური
ჰუმანიზებული
და
გლიკოინჟინერული IgG1 იზოტოპის CD20 ანტისხეულის ტიპი II. იგი სპეციფიურად
მოქმედებს
ტრანსმემბრანული
CD20
ანტიგენის
უჯრედგარე
მარყუჟზე
არაავთვისებიანი და ავთვისებიანი პრე-B და ზრდასრულ B-ლიმფოციტების
ზედაპირზე. იგი არ მოქმედებს ჰემოპოეტურ ღეროვან უჯრედებზე, პრო-B
უჯრედებზე, ნორმალურ პლაზმურ უჯრედებსა და სხვა ნორმალურ ქსოვილებზე.
გაზივას Fc ნაწილის გლიკოინჟინერიამ განაპირობა, არაგლიკოინჟინერულ
ანტისხეულებთან შედარებით, უფრო მეტი აფინურობა FcRIII რეცეპტორებისადმი
იმუნურ ეფექტორულ უჯრედებზე, როგორებიცაა ნატურალური კილერი (NK)
უჯრედები,მაკროფაგები და მონოციტები.
არაკლინიკურ კვლევებში გაზივამ გამოიწვია უჯრედების უშუალო სიკვდილი,
ანტისხეულდამოკიდებული
უჯრედული
ციტოტოქსიურობა
(ADCC)
და
ანტისხეულდამოკიდებული უჯრედული ფაგოციტოზი (ADCP)FcRIII-პოზიტიური
იმუნური ეფექტორული უჯრედების ჩართვის გზით. ამასთანავე, გაზივა განაპირობებს
დაბალი დონის კომპლემენტ-დამოკიდებულ ციტოტოქსიურობას (CDC). ცხოველურ
მოდელებში, გაზივა იწვევს ძლიერ B-უჯრედულ გამოფიტვას და ავლენს სიმსივნის
საწინააღმდეგო ეფექტს. ტიპი I CD20 ანტისხეულებთან შედარებით გაზივა, ტიპი II
ანტისხეული, ხასიათდება გაძლიერებული უშუალო უჯრედული სიკვდილით და
კომპლემენტ-დამოკიდებულ ციტოტოქსიურობის თანხლებული შემცირებით.
არაგლიკოინჟინერული CD20 ანტისხეულებისაგან განსხვავებით, გაზივა ხასიათდება
გაძლიერებული ანტისხეულდამოკიდებული უჯრედული ტოქსიურობით (ADCC), რაც
გლიკოინჟინერიის შედეგია. ეს განაპირობებს B-უჯრედების უკიდურეს გაღარიბებას
ცხოველურ მოდელებში და სიმსივნის საწინააღმდეგო ეფექტურობას.

ფარმაკოდინამიკური ეფექტი
საბაზისო კლინიკურ კვლევაში BO21004/CLL11, 91% (44-დან 40) გაზივათი
ნამკურნალევ, გამოკვლევისათვის მისაწვდომ პაციენტს, აღენიშნებოდა B-უჯრედების
სიღარიბე (განისაზღვრა როგორც CD19+ B-უჯრედების რიცხვი <0.07x109/ლ)
მკურნალობის პერიოდის ბოლოსათვის და რჩებოდა ასე შემდგომი დაკვირვების 6
თვის მანძილზე. B-უჯრედების აღდგენა დაფიქსირდა დაკვირვების 12-18 თვეში
არაპროგრესირებადი დაავადების მქონე პაციენტთა 35%-ში (40-დან 14 პაციენტში),
ხოლო პროგრეგრესირებადი დაავადების მქონე პაციენტთა 13%-ში (40-დან 5
პაციენტი).
3.1.2 კლინიკური/ეფექტურობის კვლევები

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
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III ფაზის, საერთაშორისო, მულტიცენრული, ღია-ეტიკეტიანი, რანდომიზებული,
ორეტაპიანი, სამ ჯგუფიანი კვლევა BO21004/CLL11 ჩატარებული იქნა პაციენტებში
მანამდე არანამკურნალევი ქრონიკული ლიმფოიტური ლეიკემიით და თანმხლები
დაავადებებით. კვლევაში ფასდებოდა გაზივას ეფექტურობა და უსაფრთხოება
ერთმანეთთან შედარების გზით გაზივა და ქლორამბუცილით მკურნალობის
რიტუქსიმაბითა და ქლორამბუცილით ერთობლივი მკურნალობის ან მხოლოდ
ქლორამბუცილის გამოყენების დროს.
ჩართვამდე, პაციენტებს უნდა ქონოდათ დოკუმენტირებული CD20+ CLL, და ერთი ან
ორივე მაჩვენებელი თანმხლები სამედიცინო მდგომარეობებისა: კომორბიდულობის
ინდექსი [საერთო კუმულაციური დაავადების ხარისხის სკალა (CIRS)] 6-ზე მეტი ან
თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება, რაც განისაზღვრებოდა როგორც CrCl <70 მლ/წთ.
კვლევას გამოეთიშნენ პაციენტები ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით (NCICTC ხარისხი
3 ღვიძლის ფუნქციური ტესტებით [AST, ALT >5 × ULN >2 კვირაში;
ბილირუბინი>3 × ULN])და ასევე პაციენტები თირკმლის ფუნქციის დარღვევით
(CrCl <30 მლ/წთ) .
მთლიანად 781 პაციენტი იყო რანდომიზებული 2:2:1
მკურნალობის შემდეგი
სქემებით მისაღებად: გაზივა+ ქლორამბუცილის, რიტუქსიმაბი + ქლორამბუცილი ან
მხოლოდ ქლორამბუცილი. პირველ ეტაპზე ( 1) გაზივა და ქლორამბუცილი შედარდა
მხოლოდ ქლორამბუცილს 356 პაციენტში, ხოლო მეორე ეტაპზე ( 2) შედარდა გაზივა
და ქლორამბუცილი რიტუქსიმაბს და ქლორამბუცილს 663 პაციენტში. ეფექტურობის
შედეგები შეჯამებულია ცხრილში 6 და ნახაზებში 1‒3.
პაციენტთა უმრავლესობას გაზივა ეძლეოდა ინტრავენურად საწყისი დოზით 1000 მგ,
რომლის შეყვანა ხდებოდა მკურნალობის პირველი ციკლის 1, მე-8 და მე-15 დღეს.
პაციენტებში ინფუზიასთან დაკავშირებული რეაქციების შესამცირებლად, სქემაში
შეტანილი იქნა ცვლილება და 140 პაციენტში გაზივას პირველი დოზა გადანაწილდა 2
დღეზე - 1-ელ (100 მგ) და მე-2 (900მგ) დღეებზე [იხ. 2.2 დოზირება და მიღების წესი].
მკურნალობის ყოველ მომდევნო ციკლზე (ციკლები 2-6), პაციენტები იღებდნენ 1000 მგ
გაზივას მხოლოდ პირველ დღეს. ქლორამბუცილი ეძლეოდა დოზით 0.5 მგ/კგ
სხეულის წონაზე პერორალურად, მკურნალობის ყველა ციკლის (1-დან მე-6- მდე)
პირველ და მე-15 დღეზე .
დემოგრაფიული მონაცემები და საბაზისო მახასიათებლები სამკურნალო ჯგუფებს
შორის კარგად იყო დაბალანსებული. ჩართული პაციენტების უმრავლესობა იყო
თეთრი კანის ფერის მქონე (95%) მამაკაცი (61%). საშუალო ასაკი იყო 73 წელი, ხოლო
44% იყო 75 წელზე მეტი ასაკის. პირველი ვიზიტისას პაციენტთა 22%-ს აღენიშნებოდა
ბინეტის სტადია A (Binet Satge A) 42%-სქონდა ბინეტის სტადია B (Binet Satge B), ხოლო
36%-ს ბინეტის სტადია C ((Binet Satge C). კომორბიდობის საშუალო ინდექსი იყო 8 და
ჩართული პაციენტების 76%-ს კომორბიდობის ინდექსი ქონდა 6-ზე მეტი. საშუალო
განსაზღვრული კრეატინინს კლირენსი იყო 62მლ/წთ და ყველა პაციენტის 66%-სქონდა
კრეატინინს კლირენსი<70 მლ/წთ. ჩართულ პაციენტთა 42% (ორმოცდა ორ პროცენტს)
ჰქონდა როგორც CrCl <70 მლ / წთ, ასევე კომორბნიდობის (თანმხლები დაავადების)
ინდექსი > 6. პაციენტთა 34% (ოცდათოთხმეტი პროცენტი) კვლევაში ჩართული იყო
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მხოლოდ კომორბნიდობის ინდექსზე დაყრდნობით, ხოლო პაციენტების 23% ჩაირიცხა
მხოლოდ თირკმლის ფუნქციის დარღვევით.
ყველაზე ხშირი თანმხლები სამედიცინო მდგომარეობა (სულ მცირე 30% ან მეტი)
MedDRA-ს ორგანოთა სისტემების კლასიფიკაციის მიხედვით იყო: სისხლძარღვოვანი
დარღვევები 73%; გულის პრობლემები 46%; გასტროინტესტინური დარღვევები 38%;
მეტაბოლური და ნუტრიციული დარღვევები 40%; თირკმლის და შარდვის
დარღვევები 38%, და ჩონჩხის, კუნთოვანი და შემაერთებელქსოვილოვანი დარღვევები
33%.
ეფექტურობის მეორადი საბოლოო წერტილები იყო: მკურნალობის დასასრულის
პასუხის დონე, მოლეკულური რემისია მკურნალობის ბოლოსთვის (დაავადების
მინიმალური რეზიდუალური სტატუსი) და სიმპტომების გაჩენამდე გასული დრო
(უსიმპტომო გადარჩენადობა, ახალი ანტილეიკემიური მურნალობა). 1-ლი ეტაპის
საერთო გადარჩენადობის მონაცემები მოცემულია სურათი 2.
2 ეტაპის საერთო გადარჩენადობაზე დაკვირვება გრძელდება, მაგრამ ჯერ დასკვნების
გამოსატანად არასაკმარისია მასალები.
ცხრილი 6. ეფექტურობის შეჯამება BO21004 (CLL11) კვლევის საფუძველზე

სცენარი 1

სცენარი 2

გაზივა +
ქლორამბუცილი რიტუქსიმაბი +
გაზივა +
ქლორამბუცილი
ქლორამბუცილი ქლორამბუცილი
n=238
n=118
n=330
n=333
22.8 თვე დაკვირვების საშუალო
დრო

18.7 თვე დაკვირვების საშუალო
დრო

მკვლევარის შეფასებული PFS
(PFS-INV)*
პაციენტების (%) რაოდენობა
მოვლენამდე
საშუალო ხანგრძლივობა
მოვლენამდე (თვეები)
HR (95% CI)

96
(81.4%)

93
(39.1%)

11.1

26.7

199 (60.3%)

104 (31.2%)

15.2

26.7

0.18 [0.13; 0.24]

0.39 [0.31; 0.49]

<0.0001

<0.0001

p-ინდექსი (log-rank test,
სტრატიფიცირებული†)
IRC-შეფასებული PFS (PFS-IRC)*
პაციენტების (%) რაოდენობა
მოვლენამდე

90
(76.3%)

89
(37.4%)

183 (55.5%)

103 (30.9%)

საშუალო დრო მოვლენამდე
(თვეები)

11.2

27.2

14.9

26.7

HR (95% CI)

0.19 [0.14; 0.27]

0.42 [0.33; 0.54]

<0.0001

<0.0001

p-ინდექსი (log-rank test,
სტრატიფიცირებული†)
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სცენარი 1

სცენარი 2

გაზივა +
ქლორამბუცილი რიტუქსიმაბი +
გაზივა +
ქლორამბუცილი
ქლორამბუცილი ქლორამბუცილი
n=238
n=118
n=330
n=333
22.8 თვე დაკვირვების საშუალო
დრო

18.7 თვე დაკვირვების საშუალო
დრო

მკრნალობის დასასრულის
პასუხის დონე
ანალიზში ჩართული
პაციენტების რაოდენობა

118

238

329

333

მოპასუხეები (%)

37
(31.4%)

184
(77.3%)

214 (65.0%)

261 (78.4%)

არამოპასუხეები (%)

81
(68.6%)

54
(22.7%)

115 (35.0%)

72 (21.6%)

სხვაობა პასუხის დონეებში,
(95% CI)

45.95 [35.6; 56.3]

13.33 [6.4; 20.3]

<0.0001

0.0001

p-ინდექსი (Chi-squared Test)
სრულად მოპასუხეების
რაოდენობა‡ (%)

0 (0.0%)

53
(22.3%)

23 (7.0%)

69 (20.7%)

90

168

244

239

0 (0%)
90 (100%)

45
(26.8%)
123
(73.2%)

6 (2.5%)

61 (25.5%)

238 (97.5%)

178 (74.5%)

მოლეკულური რემისია
მკურნალობის დასასრულს §
ანალიზში ჩართული პაციენტების
რაოდენობა
MRD უარყოფითი¶ (%)
MRD დადებითი\\ (%)
განსხვავება MRD
ხარისხებში, (95% CI)

26.79 [19.5; 34.1]

23.06 [17.0; 29.1]

უსიმპტომო გადარჩენადობა
სიმპტომების მქონე
პაციენტების რაოდენობა (%)
HR (95% CI)

103
(87.3%)

104
(43.7%)

208 (63.0 %)

118 (35.4 %)

10.8

26.1

14.3

26.1

0.19 [0.14; 0.25]

p-ინდექსი (log-rank test,
სტრატიფიირებული†)

0.43 [0.34; 0.54]
<0.0001

<0.0001

დრო ახალ ანტილეიკემიურ
მკურნალობამდე
სიმპტომების მქონე
პაციენტების რაოდენობა (%)

65
(55.1%)

სიმპტომის საშუალო
ხანგრძლივობა (თვეები)
14.8
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‒

30.8

‒

November 2017

Product Information FE/English

Ro 5072759

Gazyva
სცენარი 1

სცენარი 2

გაზივა +
ქლორამბუცილი რიტუქსიმაბი +
გაზივა +
ქლორამბუცილი
ქლორამბუცილი ქლორამბუცილი
n=238
n=118
n=330
n=333
22.8 თვე დაკვირვების საშუალო
დრო

18.7 თვე დაკვირვების საშუალო
დრო

0.24 [0.16; 0.35]

0.59 [0.42; 0.82]

<0.0001

0.0018

HR (95% CI)
p-ინდექსი (log-rank test,
სტრატიფიირებული†)

საერთო გადარჩენადობა
სიმპტომების მქონე
პაციენტების რაოდენობა (%)
სიმპტომის საშუალო
ხანგრძლივობა (თვეები)
HR (95% CI)

24 (20.3%)

22 (9.2%)

41 (12.4 %)

28 (8.4 %)

NR

NR

NR**

NR**

0.41 [0.23; 0.74]

0.66 [0.41; 1.06]**

0.0022

0.0849**

p-ინდექსი (log-rank test,
სტრატიფიირებული†)

IRC:მიმოხილვის დამოუკიდებელი კომიტეტი; PFS: პროგრესირებისაგან თავისუფალი პერიოდი; HR:
რისკის კოეფიციენტი(Hazard Ratio); CI: სარწმუნოების ინტერვლი, MRD: მინიმალური რეზიდუალური
დაავადება
* განისაზღვრა, როგორც დრო რანდომიზაციიდან პროგრესირების პირველ გამოვლინებამდე ან
გარდაცვალებამდე ნებისმიერი მიზეზით, მკვლევარის აზრის თანახმად.
† საბაზისო ვიზიტზესტრატიფიირებულია Binet -ის სტადის მიხედვით.
‡ მოიცავს 11 პაციენტს გაზივა-ქლორამბუცილის ჯგუფში სრული პასუხითა და ძვლის ტვინის
არასრული აღდგენით.
§ სისხლისა და ძვლის ტვინის კომბინაცია
¶ MRDუარყოფითი, რაც განისაზღვრა როგორც 0.0001-ზენეკლებიპასუხი.
\\ მოიცავსMRD-დადებით პაციენტებს და პაციენტებს, რომლებსაც აღენიშნათ პროგრესირება, ან
გარდაიცვალნენ მკურნალობის დასრულებამდე.
NR = არ იქნა მიღწეული
** მონაცემების ანალიზი არ არის დასრულეული.

PFS ქვეჯგუფის ანალიზის შედეგები (როგორიცაა სქესი, ასაკი Binet-ის სტადია,
კრეატინინის კლირენსი, CIRS ინდექსი, ბეტა 2-მიკროგლობულინი, IGVH სტატუსი,
ქრომოსომული დარღვევები, ლიმფოციტების რაოდენობა საბაზისო ეტაპზე) იყო
ისეთივე, როგორიც საერთო, მკურნალობისათვის შესაფერის პოპულაციაში.
დაავადების პროგრესირების ან სიკვდილის რისკი იყო უფრო დაბალი გაზივა +
ქლორამბუცლის ჯგუფში (GClb) ვიდრე რიტუქსიმაბს + ქლორამბუცილის ჯგუფში
(RClb) და ასევე მხოლოდ ქლორამბუცილის ჯგუფში. საფრთხის მაჩვენებელის (hazard
ratios )შეფარდება ვარირებდა 0.08-დან 0.42-მდე GClb vs Clb ქვეჯგუფში და 0.28 დან 0.71-მდე GClb vs RClb ქვეჯგუფში.
სურათი 1 კაპლან-მეიერის მრუდი მკვლევარის მიერ შეფასებული პროგრესირებისგან
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თავისუფალი გადარჩენადობის. სცენარი- 1

Figure 2

კაპლან-მეიერის მრუდი საერთო გადარჩენადობის ამსახველი .სცენარი 1

Figure 3

Kaplan-Meier curve of investigator assessed progression-free survival from
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სცენარი 2

პაციენტების აზრი გამოსავალზე
ცხოვრების ხარისხის კითხვარებში QLQC30 და QLQ-CLL-16, რომლებსაც პაციენტები
ავსებდნენ მკურნალობის პერიოდში, არ დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი სხვაობა არცერთ
მაჩვენებელში. მონაცემები დაკვირვების პერიოდის შესახებ, განსაკუთრებით მხოლოდ
ქლორამბუცილის ჯგუფისათვის, მწირია. მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით
დაკვირვების პერიოდში
არ გამოვლენილა შესამჩნევი განსხვავება ცხოვრების
ხარისხის თვალსაზრისით.
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის შეფასება,
რაც ავლენდა დაღლილობას მკურნალობის პერიოდში, არ აჩვენებს სტატისტიკურ
სხვაობას. ეს ნიშნავს, რომ გაზივას დამატება ქლორამბუცილზე არ იწვევს პაციენტებში
დაღლილობის მომატებას.

არა ჰოჯკინის ლიმფომა (ფოლიკულური ლიმფომა)
III ფაზის, ღია, მულტიცენტრულ, რანდომიზებულ კვლევაში (GAO4753g/GADOLIN),
ჩართული იყო და ფასდებოდა iNHL -ით დაავადებული 396 პაციენტი რომლებსაც არ
აღენიშნებოდათ
მკურნალობაზე
პასუხი
ან
დაავადება
პროგრესირებდა
რიტუქსიმაბით ან რიტუქსიმაბის შემცველი რომელიმე რეჯიმით მკურნალობიდან 6
თვეში ან 6 თვის შემდეგ. პაციენტების შერჩევა მოხდა რანდომულად 1:1 რათა მიეღოთ
ან მხოლოდ ბენდამუსტინი (B) (n=202) ან გაზივას და ბენდამუსტინის კომბიანცია
(G+B) (n=194) 6 ციკლის სახით, (ყოველი ციკლის ხანგრძლივობა შეადგენდა 28 დრეს).
G+B ჯგუფის პაციენტები, რომელთაც არ აღენიშნებოდათ დაავადების პროგრესირება
(მაგ.: პაციენტები სრული პასუხით[CR], ნაწილობრივი პასუხით[PR] ან დაავადების
სტაბილიზაციით[SD]) თერაპიული კურსის ბოლოს, აგრძელებდნენ გაზივას მიღებას
შემანარჩუნებელ რეჟიმში დაავადების პროგრესირებამდე ან უბრალოდ 2 წლის
განმავლობაში (რომელიც დადგება პირველი).
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კვლევების დემოგრაფიული მონაცემები და ბაზისური მახასიათებლები კარგად იყო
დაბალანსებული (საშუალო ასაკი 63 წელი; პაციენტები უმრავლეობა იყო თეთრი კანის
ფერით[88%] და მამრობითი სქესის[58%]). საწყისი დიაგნოზის დასმამდე საშუალო
პერიოდი იყო 3 წელი საწყისი მკურნალობის კურსის საშუალო რაოდენობა კი
შეადგენდა 2 (ფარგლები 1-დან 10-მდე); პაციენტების 44% მიღებული ქონდა წინასწარი
მკურნალობის 1 კურსი და 34%-ს წინასწარი მკურნალობის 2 კურსი.
გაზივას პაციენტები ღებულობდნენ ინტრავენურად დოზით 1000 მგ პირველი ციკლის
1, 8 და 15 დრეს, ასევე შემდგომი 2‒6 ციკლების 1 დღეს; ასევე ღებულობდნენ
პაციენტები, რომელთაც არ აღენიშნებოდათ დაავადების პროგრესირება, კურსს
იღებდენენ ყოველ 2 თვეში ეთხელ 2 წლის მანძილზე ან დაავადების
პროგრესირებამდე. ბენდამუსტინს ღებულობდნენ ინტრავენურად ყველა სამკურნალო
ციკლის 1 და 2 დღეს (ციკლები 1‒6) დოზით 90 მგ/მ2/დღეში გაზივასთან კომბინაციაში
ან დოზით 120 მგ/მ2/დღეში მონოთერაპიის დროს.
პირველადმა ანალიზებმა აჩვენა დაავადების პროგრესირების რისკის (PD) ან
სიკვდილის მაჩვენებლის სატისტიკურად და კლინიკურად მნიშვნელოვანი - 45%-ით
შემცირება, რაც დადგინდა IRC შეფასებაზე დაყრდნობით,
iNHL-ის მქონე
პაციენტებში, რომლებიც ღებულობდნენ G+B კომბინაციას, რასაც მოყვებოდა
შემანარჩუნებელი რეჟიმის სახით მხოლოდ G vs B- მხოლოდ (სტარატიფიცირება
ხდება,, log-rank“ ტესტის p-მაჩვენებლის მიხედვითvalue = 0.0001). IRC-ით შეფასებული
პასუხის მაჩვენებელი სამკურნალო კურსის ბოლოს და IRC--თ შეფასებული საერთო
საუკეთესო პასუხი, რომელიც გამოვლინდა მკურნალობის დაწყებიდან 12 თვეში იყო
ერთიდაიგივე ორივე ჯგუფში. პირველადი ანალიზის მომენტში, საშუალო დრო
მოვლენამდე B ჯგუფში იყოs 14.9 თვე (95% CI: 12.8, 16.6), ხოლო საშუალო დრო არ იქნა
მიღწეული G+B ჯგუფში (95% CI: 22.5, NR). თუმცა საერთო გადარჩენადობა არ არის
ჯერ საბოლოოდ გამოთვლილი, ამ ეტაპისთვის ჩატარებული პოსტ hoc ანალიზი
პირველადი ანალიზიდან (მონაცემების მიღება შეწყდა) 8 თვის შემდეგ. დაკვირვების
საშუალო პერიდო იყო 24.1 თვე ფოლიკულური ლიმფომის მქონე პაციენტებისთვის, ამ
დროისთვის გარდაიცვალა 48 პაციენტი (28.1%) B ჯგუფში და 30 პაციენტი (18.3%) G+B
ჯგუფში. საერთო გადარჩენადობის (OS) გაუმჯობესება აღინიშნა G+B ჯგუფში, HR-ის
სტრატიფიკაცია OS-თვის იყო 0.62 (95% CI:0.39, 0.98) აღნიშნულ პოსტ hoc ანალიზში.
საერთო გადარჩენადობის საშუალო მაჩვენებელი (OS) არ იქნა მიღწეული არცერთ
ჯგუფში. PFS შედეგები პოსტ-hoc ანალიზში მდგრადია პირველადი ანალიზების
შემთხვევაში, მისი მნიშვნელობა არ არის შეცვლილი და უსაფრთხოების პროფილი
გამყარებულია პირველადი ანალიზის შედეგებით.
პაციენტების უმრავლესობას ჰქონდა ფოლიკულური ლიმფომის დიაგნოზი (FL)
(81.1%). აღნიშნულ პოპულაციაში (FL) გამოვლენილი ეფექტურობის შედეგები
მოცემულია ცხრილში 7. დანარჩენი შეადგენდა: 11.6% მარგინალური ზონის ლიმფომას
(MZL) და 7.1% წვრილუჯრედული ლიმფოციტური ლიმფომა (SLL). MZL-ის და SLLის შემთხვევაში მედიკამენტის ეფექტურობაზე დასკვნები ჯერ არ გაკეთებულა.
ცხრილი 7
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ბენდამუსტინი
n=166

G+B რასაც მოსდევს
გაზივათი
შემაარჩუნებელი
კურსი
n=155

დაკვირვების საშუალო
დაკვირვების
დრო 20 თვე
საშუალო დრო 22 თვე

პირველადი ენდფოინთი FL პოპულაციისთვის
IRC-შეფასებული PFS (PFS-IRC)
პაციენტების რიხვი (%) ახალი სიმპტომით
საშუალო ხანგრძლივობა (თვეები) PFS

90 (54.2%)

54 (34.8%)

13.8

NR

HR [95% CI]

0.48 [0.34, 0.68]

p-ინდექსი (log-rank test, სტრატიპიცირებული*)

<0.0001

მეორადი ენდფოინთი
მკვლევარის შეფასებული PFS (PFS-INV)
პაციენტების რიხვი (%) ახალი სიმპტომით
PFS-ის საშუალო ხანგრძლივობა (თვე)

102 (61.4%)

62 (40.0%)

13.7

29.2

HR [95% CI]

0.48 [0.35, 0.67]

p-ინდექსი (log-rank test, სტრატიფიცირებული*)

<0.0001

საუკეთესო საერთო პასუხი (BOR) (IRC-შეფასებული)§
ანალიზში ჩართული პაციენტების რაოდენობა
მოპასუხეები (%) (CR, PR)

161

153

124 (77.0%)

122 (79.7%)

სხვაობა პასუხის დონეებში (%) [95% CI]

2.72 [‒6.74, 12.18]
0.6142¶

p-ინდექსი(Cochran-Mantel-Haenszel test)
პასუხის ხანგრძლივობა (IRC-შეფასებული)
ანალიზში ჩართული პაციენტების რაოდენობა
პაციენტების რიხვი (%) ახალი სიმპტომით
პასუხის საშუალო ხანგრძლივობა (თვე)

127

122

74 (58.3%)

36 (29.5%)

11.9

HR [95% CI]

NR
0.36 [0.24, 0.54]

საერთო გადარჩენადობა
პაციენტების რიხვი (%) ახალი სიმპტომით
საშუალო დრო სიმპტომის გაჩენამდე (თვეები)

25 (16.1%)

¶

NR¶

NR

0.71 [0.43, 1.19] ¶

HR [95% CI]
p-ინდექსი (log-rank test, ტრატიფიცირებული*)
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ბენდამუსტინი
n=166

G+B რასაც მოსდევს
გაზივათი
შემაარჩუნებელი
კურსი
n=155

155

149

97 (62.6%)

105 (70.5%)

საერთო პასუხის მაჩვენებელი სამკურნალო დოზის
ბოლოს at end of induction‡ (IRC-assessed)
მკურნალობის ბოლოს შეფასებული პაციენტები
მოპასუხეები(%) (CR, PR)
სხვაობა პასუხის დონეებში (%) [95% CI]

7.89 [‒3.05, 18.83]

p-ინდექსი (Cochran-Mantel-Haenszel test)

0.1713

სრული პასუხი (CR)

21 (13.5%)

14 (9.4%)

ნაწილობრივი პასუხი(PR)

76 (49.0%)

91 (61.1%)

დაავადების სტაბილიზაცია (SD)

15 (9.7%)

12 (8.1%)

პროგრესირებადი დაავადება (PD)

15 (9.7%)

15 (10.1%)

შეუძლებელია შეფასება (UE)

4 (2.6%)

3 (2.0%)

არ არის წარმოდგენილი(NA)

24 (15.5%)

14 (9.4%)

IRC: შეფასების დამოუკიდებელი კომიტეტი; PFS: პროგრესირებისგან თავისუფალი გადარჩენადობა;
HR: [რისკის კოეფიციენტი; CI: სარწმუნო ინტერვალი, NR = არ არის მიღწეული
*სტრატიფიცირების ფაქტორები iNHL პაციენტებში დაიტო ქვეტიპებად (ფოლოკულური vs არა
მონოთერაპიაკულური: არ გამოიყენებიდა FL პაციენტებში ),რეფრაქტერობის ტიპი (რიტუქსიმაბის
მონოთერაპია  ქიმიოთერაპია) და წინასწარ ჩატარებული მკურნალობა (2 vs 2).
§

საუკეთესო პასუხი მკურნალობის დაწყებიდან 12 თვეში გამოვლენილი .

¶

მონაცემების შეჯამება ჯერ არ არის დასრულებული.

‡

მკურნალობის კურსის დასრულება = მკურნალობის ფაზის დასრულება, რომელიც არ მოიცავს
შემანარჩუნებეს ეტაპს მონოთერაპიის სახით.

სურათი 4

November 2017

IRC-შეფასებული პროგრესირებისგან თავისუფალი გადარჩენადობის
ასახვა კაპლან-მეიერის მრუდითFL პაციენტებში
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ქვეჯგუფის შედეგების ანალიზი
ქვეჯგუფების ანალიზების შედეგები ზოგადად შეესაბამებოდა FL პოპულაციის
მთლიანობაში ნანახ შედეგებს, რაც განამტკიცებს საერთო შედეგის სიმყარეს.
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ქვეჯგუფის ანალიზი ,,Forest Plot“ მეთოდით FL პაციენტებში

პაციენტების აზრი გამოსავალზე
ფოლიკულური ლიმფომის რეციდივი

FACT-Lym კითხვარზე და EQ-5D შკალის ინდექსზე დაყრდნობით, რომლებშიც
თავმოყრილია ინფორმაცია, რომელიც გროვდებოდა მკურნალობის და შემდგომ და
შუალედურ თავისუფალ პერიოდებში, კვლევაში ჩართული პაციენტების
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის შეფასება
იყო დამაკმაყოფილებელი და მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა სხვადასხვა
ჯგუფებს შორის. თუმცა ბენდამუსტინზე გაზივას დამატებას მოყვა სიცოცხლის
ხარისხის გაუარესებამდე დროის დაყოვნება (გახანგრძლივება), რაც ფასდებოდა
(იზომებოდა) FACT-Lym TOI ქულებით (HR = 0.83; 95% CI: 0.60, 1.13).
3.1.3 იმუნოგენურობა
იმუნოგენურობის შეფასების შედეგები მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სხვადასხვა
ფაქტორებზე, მათ შორის გამოყენებული სატესტო სისტემების სპეციფიურობასა და
სენსიტიურობაზე, მეთოდოლოგიაზე, ტესტის მგრძნობელობაზე მოცირკულირე
გაზივას რაოდენობის მიმართ, ნიმუშების შენახვის პირობებზე, ნიმუშების შეგროვების
დროზე, თანმხლებ მედიკამენტებზე და არსებულ დაავადებაზე. ამის გამო, გაზივას
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მიმართ ანტისხეულების გამომუშავების სიხშირის შედარება სხვა პროდუქტების
მიმართ ანტისხეულების გამომუშავების სიხშირეზე შესაძლოა იყოს მცდარი
დასკვნების წყარო.
BO21004/CLL11 საბაზისო კვლევაში მონაწილე CLL -ია მქონე პაციენტები, სხვადასხვა
დროს რამოდენიმეჯერ ფასდებოდნენ გაზივას მიმართ ანტითერაპიული
ანტისხეულების (ATA)
არსებობაზე. გაზივათი ნამკურნალევ პაიენტებში
რანდომიზაციის ეტაპზე შეფასებული 140-დან 8 -ს და ჩართვის ეტაპზე შეფასებული
6-დან 2 პაციენტს ჰქონდათ დადებითი პასუხი ანტისხეულებზე (ATA) დაკვირვების
მე-12 თვისთვის. ამ პაციენტებიდან არცერთს არ ქონია
ანტითერაპიული
ანტისხეულების არსებობასთან დაკავშირებული არც ანაფილაქსიური და არს
ჰიპერსენსიტიურობის რეაქციები. ასევე არ ყოფილა გავლენა კლინიკურ პასუხზე.
არაჯოჯკინის ლიმფომის მქონე ( iNHL) არცერთ პაციენტს არ განუვითარდა HAHA
გაზივას მიმართ გაზივათი მკურნალობის დროს ან მკურნალობის შემდეგ.
3.2 ფარმაკოკინეტიკური თვისებები
შემუშავებული იქნა პოპულაციური ფარმაკოკინეტიკური მოდელი რათა მოხდეს
გაანალიზება ფარმაკოკინეტიკური მონაცემებისა I,II და III ფაზის კვლევებში 469
არაჰოჯკინის ლიმფომის, 342ქრონიკული ლიმფოლეიკოზის მქონე (CLL ) და 130
DLBCLპაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ გაზივას.
3.2.1 შეწოვა
გაზივას შეყვანა ხდება ინტრავენურად, პრეპარატის სხვა გზით მიღების კლინიკური
კვლევები არ ჩატარებულა. პოპულაციური მოდელის თანახმად, მე-6 ციკლის 1 დღის
ინფუზიის შემდეგ ქლლ-ს (CLL )მქონეპაციენტებში,
Cmax
მაჩვენებელი იყო
465.7მკგ/მლ, ხოლო AUC(τ) მაჩვენებელი იყო 10,956მკგდ/მლ.
3.2.2 განაწილება
ინტრავენური შეყვანის შემდეგ, განაწილების მოცულობა ცენტრალურ ნაწილში
(2.72ლ) უახლოვდება შრატში მოცულობას, რაც ნიშნავს, რომ განაწილება მკაცრად
შემოიფარგლება პლაზმითა და ინტერსტიციული სითხით.
3.2.3 მეტაბოლიზმი
გაზივას მეტაბოლიზმი უშუალოდ შესწავლილი არ არის. ანტისხეულები უპირატესად
კატაბოლიზმით ალაგდება.
3.2.4 გამოყოფა
ქლლ-ს (CLL) მქონეპაციენტებში გაზივას კლირენსი არის დაახლოებით 0.11 ლ/დღეში
და 0,08 ლ/დღეში - iNHL-ის მქონე პაციენტებში, გამოყოფის t½ -ის დაახლოებით 26.4
დღე CLL ჯგუფში ხოლო 36.8 დღე iNHL-ის მქონე პაციენტებში. გაზივას ელიმინაცია
(გამოყოფა) დროზე დამოკიდებული მოდელის თანახმად მიმდინარეობს და შეიცავს
ორ პარალელურ გზას: ხაზოვანი კლირენსის გზა და არახაზოვანი კლირენსის გზა,
რომლებიც ცვალებადობენ დროში. მკურნალობის დაწყებისას არახაზოვანი დროში
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მერყევი კლირენსის გზა დომინირებს და, თითქმის მთლიანად, თავის თავზე იღებს
ძირითადი კლირენსის ფუნქციას. მკურნალობის გაგრძელებისას ამ გზის წვლილი
მცირდება და დომინირებას იწყებს ხაზოვანი კლირენსის გზა. ეს საგულისხმოა
სამიზნე წამლის დისპოზიცისათვის (TMDD), სადაც CD20 უჯრედების საწყისი სიუხვე
იწვევს გაზივას სწრაფ მოცილებას (ხარჯვას) ცირკულაციიდან. მიუხედავად ამისა,
როდესაც CD20 უჯრედების უმრავლესობა გაზივას დაუკავშირდება, TMDD გავლენა
ფარმაკოკინეტიკაზე (PK )მცირდება.
3.2.5 ფარმაკოკინეტიკა განსაკუთრებულ პოპულაციებში
პოპულაციურმა ფარმაკოკინეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ პაციენტთა შორისი
ვარიაბელობის ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია სქესი. მამაკაცებში 19%-ით მეტია
სტაბილური კონცენტრაციის კლირენსი(Clss)
და 18%-ით მეტია განაწილების
მოცულობა (V). მიუხედავად ამისა, პოპულაციური ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ
ექსპოზიციის განსხვავება არ არის მნიშვნელოვანი (გამოთვლილი საშუალო AUC დაCmax
CLL -ის მქონე პაციენტებში შეადგენს 11,282მკგ·დ/მლდა 578.89მკგ/მლ ქალებში და
8451მკგ·დ/მლდა 432.5 მკგ/მლ მამაკაცებში, შესაბამისად, მე-6 ციკლზე,ხოლო
არაჰოჯკინის ლიმფომის მქონე (iNHL) პაციენტებში იგივე მჩვენებლები შეადგენს
13,172 მკგ·დ/მლ და 635.7 მკგ/მლ ქალებში და 9769მკგ·დ/მლ და 481.3 მკგ/მლ
მამაკაცებში), რაც ნიშნავს, რომ სქესის მიხედვით დოზირების მორგება საჭირო არ
არის.

ხანდაზმული პაციენტები
გაზივას პოპულაციურმა ფარმაკოკინეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ასაკი გაზივას
ფარმაკოკინეტიკაზე გავლენას არ ახდენს. არ დაფიქსირებულა მნიშვნელოვანი სხვაობა
გაზივას ფარმაკოკინეტიკაში <65 წლის პაციენტებს (n=454), 65-75 წლის პაციენტებს
(n=317) და >75 წლის პაციენტბს (n=190) შორის.

პედიატრიული პაციენტები
გაზივას ფარმაკოკინეტიკის შესაფასებელი კვლევები ბავშვებში არ ჩატარებულა.

თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება
გაზივას პოპულაციურმა ფარმაკოკინეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ კრეატინინის
კლირენსი გაზივას ფარმაკოკინეტიკაზე გავლენას არ ახდენს. გაზივას ფარმაკოკნეტიკა
პაციენტებში მსუბუქი (კრეატინინს კლირენსი 50-89 მლ/წთ, n=464) ან საშუალო
სიმძიმის (კრეატინინს კლირენსი 30-49 მლ/წთ, n=106) თირკმლის ფუნქციის
დაქვეითებით ისეთივე იყო, როგორც პაციენტებში თირკმლის ნორმალური ფუნქციით
(კრეატინინს კლირენსი ≥ 90 მლ/წთ, n=383). მონაცემები ფარმაკოკინეტიკის შესახებ
პაციენტებში თირკმლის ფუნქციის მძიმე დაქვეითებით (კრეატინინს კლირენსი 15-29
მლ/წთ) მწირია (n=8), ამიტომ დოზირების შესახებ რაიმე რეკომენდაციის გაკეთება
შეუძლებელია.

ღვიძლის ფუნქციის დაქვეითება
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პაციენტებში ღვიძლის ფუნქციის დაქვეითებით ფორმალური ფარმაკოკინეტიკური
კვლევა არ ჩატარებულა, ასევე არ არსებობს ამ საკითხზე პოპულაციური მონაცემები.
3.3 პრეკლინიკური უსაფრთხოება
3.3.1 კანცეროგენობა
გაზივას კანცეროგენული პოტენციალის დასადგენად კანცეროგენობის კვლევები არ
ჩატარებულა.
3.3.2 გენოტოქსიურობა
გაზივას მუტაგენური პოტენციალის დასადგენად კვლევები არ ჩატარებულა.
3.3.3 ფერტილობის დაქვეითება
ცხოველებში სპეციალური კვლევები გაზივას ფერტილობაზე გავლენის დასადგენად
არ ჩატარებულა. განმეორებითი დოზირების ტოქსიურობის კვლევებში მდედრ და
მამრ მაკაკებში რეპროდუქციულ სისტემის მხრივ გვერდითი მოვლენები არ
დაფიქსირებულა.
3.3.4 რეპროდუქტიული ტოქსიურობა (ტერატოგენობა)
პრე- და პოსტნატალურ განვითარებაზე (ePPND) ტოქსიური გავლენის კვლევები
ჩატარდა ორსულ მაკაკებზე. ორსული ცხოველები იღებდნენ ყოველკვირეულად
გაზივას ინტრავენურ დოზას [საშუალო
AUC0-168hსტაბილური კონცენტრაციისას
(პოსტკოიტალური პერიოდის 139-ე დღე ) იყო 125,000 და250,000 (მკგ·სთ)/მლ 25
და 50 მგ/კგ-ზე, შესაბამისად; საშუალო Cmax იყო 1,220 და 2,470 მკგ/მლ 25 და 50
მგ/კგ-ზე,
შესაბამისად]
გესტაციის პერიოდში (ორგანოგენეზის პერიოდი;
პოსტკიოტალური მე-20 დღიდან მშობიარობამდე) ახალშობილებს არ აღენიშნებოდათ
არანაირი ტერატოგენული ეფექტი, თუმცა B-უჯრედები იყო სრულად გამქრალი
დაბადებიდან 28-ე დღეს. ეს ნიშნავს, რომ გაზივას აქვს უნარი გადალახოს ჰემატოპლაცენტარული ბარიერი.
დაბადებიდან 28-ე დღეს ახალშობილთა შრატში
კონცენტრაცია შეესაბამებოდა დედის შრატში არსებულ კონცენტრაციას, მაშინ
როდესაც იმავე დღეს კონცენტრაცია რძეში იყო ძალიან დაბალი (0.5%-ზე ნაკლები
შესაბამისი დედის შრატის დონისა), რაც ნიშნავს, რომ ჩვილებზე გაზივას ზემოქმედება
მოხდა მათი მუცლად ყოფნის დროს. B-უჯრედების რაოდენობა დაუბრუნდა ნორმას
და იმუნოლოგიური ფუნქციები აღსდგა დაბადებიდან 6 თვის მანძილზე.
3.3.5 სხვა
მაკაკებზე ჩატარებულ 26 კვირიან კვლევაში აღინიშნა ჰიპერსენსიტიურობის
რეაქციები, რაც ჩაითვალა მაკაკებში ჰუმანიზებული ანტისხეულის უცხო სხეულად
აღქმის შედეგად [Cmax და AUC0-168 h სტაბილური კონცენტრაციისას (დღე 176)
ყოველკვირეული მიღების შემდეგ 5, 25, და 50 მგ/კგ დოზის, იყო 377, 1,530, და
2,920 მკგ/მლ და 39,800, 183,000, და 344,000 (მკგ·სთ)/მლ, შესაბამისად].
დაფიქსირებული იქნა მწვავე ანაფილაქსიური და ანაფილაქტოიდური რეაქციები და
სისტემური ანთებებისა და ინფილტრატების პრევალენსის მომატება, რაც იმუნური
კომპლექსებით განპირობებული ჰიპერსენსიტიურობის რეაქციებისთვის არის
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დამახასიათებელი.
მათ
შორის
იყო
არტერიიტი/პერიარტერიიტი,
გლომერულონეფრიტი და სეროზული/ადვენტიციური ანთება. ამ რეაქციებმა
გამოიწვია კვლევის დაუგეგმავი შეწყვეტა 6/36 ცხოველში, რომლებიც იღებდნენ
გაზივას დოზირებისა და აღდგენის ფაზებში; ეს ცვლილებები იყო ნაწილობრივ
შექცევადი. ადამიანებში თირკმლის მიმართ გაზივას ტოქსიურობა არ გამოვლენილა.
4. ფარმაცევტული ნაწილი
4.1 შენახვა

ფლაკონები
შეინახეთ მაცივარში 2C - 8C ტემპერატურაზე.
ამ მედიკამენტის გამოყენება არ შეიძლება კოლოფზე მითითებული ვარგისიანობის
ვადის თარიღის (EXP) გასვლის შემდეგ.
ფლაკონი შეინახეთ კოლოფში სინათლისაგან დაცვის მიზნით.
არ გაყინოთ. არ შეანჯღრიოთ.

აღნიშნული პროდუქტის შემცველი გადასასხმელად გამზადებული ხსნარის შენახვის
ვადა
ხსნარი ქიმიურ და ფიზიკური სტაბილურობას ინარჩუნებს 24 საათის მანძილზე 2C 8C ტემპერატურაზე შენახვის პირობებში, შემდეგი 24 საათი ოთახის ტემპერატურაზე
(≤ 30°C), და შემდგომი ინფუზიის მანძილზე, რომელიც არ უნდა გრძელდებოდეს 24
საათზე მეტ ხანს.
მიკრობიოლოგიური თვალსაზრისით, გადასასხმელად გამზადებული ხსნარის
გადასხმა დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს. თუ მისი გადასხმა მაშინვე არ მოხდა ხსნარის
შენახვის დროსა და მდგომარეობაზე მის გამოყენებამდე პასუხს აგებს მომხმარებელი:
წესით დრო არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს 2C - 8C ტემპერატურის პირობებში იმ
შემთხვევების გარდა, როდესაც განზავება მოხდა სპეციალურად კონტროლირებულ და
ვალიდირებულ ასეპტიკურ პირობებში. გაზივა არ შეიცავს ანტიმიკრობულ
კონსერვანტებს. ამიტომ, საჭიროა სიფრთხილის დაცვა, რათა გადასასხმელი ხსნარის
მომზადების დროს არ მოხდეს მისი მიკრობიოლოგიური დაბინძურება.
4.2 გამოყენების, შენახვის და განადგურების სპეციალური ინსტრუქციები

განზავების ინსტრუქცია
გაზივა უნდა მომზადდეს ჯანდაცვის მუშაკის მიერ ასეპტიკის წესების დაცვით.
For CLL Cycles 2–6 and all FL cycles
ამოიღეთ გაზივას თხევადი კონცენტრატის 40 მლ ფლაკონიდან და განაზავეთ 250 მლიან პოლივინილქლორიდის (PVC) ან არა -PVC პოლიოლეფინის საინფუზიო პაკეტში,
რომელიც შეიცავს არაპიროგენულ ნატრიუმის ქლორიდის 0.9%-იან ხსნარს.

საინფუზიო ჩანთების მომზადება მხოლოდ CLL-ის მქონე პაციენტებისთვის -ციკლი 1,
დღე 1, დოზა მიიღება 2 დღის განმავლობაში
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ორი საინფუზიო ჩანთის დიფერენცირების უზრუნველსაყოფად საწყისი 1000 მგ
დოზის მისაღებად, რეკომენდებულია გამოიყენოთ სხვადასხვა ზომის ჩანთები, რათა
განასხვავოთ 100 მგ დოზირება ციკლისთვის 1 დღე 1 და 900 მგ დოზირებისგან
ციკლისთვის 1 დღე 1 (გაგრძელება) ან დღე 2. ორი (2)საინფუზიო ტომრის
მოსამზადებლად, გაზივას თხევადი კონცენტრატის 40 მლ ამოიღეთ ფლაკონიდან და
გააზავეთ 4 მლ 100 მგ საინფუზიო ტომარაში, ხოლო დანარჩენი 36 მლ 250 მლ PVC
ანარა-PVC პოლიოლიფინის საინფუზიო ტომარაში, რომელიც შეიცავს სტერილურ,
არაპიოგენულ 0,9% ნატრიუმის ქლორიდის წყალხსნარს. თვალისთვის ადვილად
გასარჩევად დააკარით იარლიყი თითოეულ საინფუზიო ჩანთას.

გაზივას შესაყვანი დოზა

გაზივას თხევადი
კონცენტრატის საჭირო
რაოდენობა

PVC ან არა-PVC
პოლიოლეფინის
საინფუზიო ჩანთების
ზომები

100 მგ

4 მლ

100 მლ

900 მგ

36 მლ

250 მლ

1000 მგ

40 მლ

250 მლ

სხვა გამხსნელები, როგორიცაა დექსტროზას (5%)
გამოყენებული (იხ. შეუთავსებლობა).

ხსნარი არ შეიძლება იქნას

პაკეტი ნელა უნდა გადავაბრუნოთ ხსნარის შესარევად, რათა თავიდან ავიცილოთ
აქაფება.
პარენტერალური გამოყენებისათვის განკუთვნილი პროდუქტები შეყვანამდე უნდა
დავათვალიეროთ, რათა მათში არ აღმოჩნდეს ნაწილაკები ან ხსნარი არ იყოს
გაუფერულებული.

შეუთავსებლობა
გაზივას 0.4 მგ/მლ-დან
20.0 მგ/მლ დოზის 0.9% ნატრიუმის ქლორიდში
განზავებული
ხსნარის
შეუთავსებლობა
არ
აღინიშნება:
პოლივინილქლორიდის,პოლიეთილენის
ან
პოლიოლეფინის
პაკეტებს
და
პოლივინილქლორიდის (PVC), პოლიურეთანის (PUR) ან პოლიეთილენის (PE)
საინფუზიო სისტემებს შორის; ასევე პოლიეთერსულფსონის (PES), ზედაპირის მქონე
სისტემისშიდა ფილტრებს, პოლიკარბონატის (PC) 3-მიმართულებიანი ჩამკეტსა და
პოლიეთერურეთანის (PEU) კათეტერებს შორის.
განზავებული ხსნარი არ შეანჯღრიოთ და არ გაყინოთ.
გაზივას განზავება სხვა გამხსნელებში, როგორიცაა 5%-იანი დექსტროზა, არ შეიძლება,
რადგან მათი გამოყენების გამოცდილება არ არსებობს.
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Gazyva

გამოუყენებელი/ვადაგასული მედიკამენტების განადგურება
ფარმაცევტული პროდუქტების გარემოში მოხვედრა მინიმუმამდე უნდა იქნას
დაყვანილი. მედიკამენტები არ უნდა გადავაგდოთ საკანალიზაციო სისტემაში ან
სახლის ნაგავში. გამოიყენეთ „შესაგროვებელი სისტემები“ თუ ისინი ხელმისაწვდომია.
4.3 შეფუთვა
ფლაკონები 1000 მგ/40 მლ
მედიკამენტი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას
ნოემბერი, 2017
დამზადებულია F. Hoffmann-La Roche Ltd-სათვის, ბაზელი, შვეიცარია
Roche Diagnostics GmbH-ს მიერ, მანჰაიმი, გერმანია
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