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POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 

 

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 

o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem 

neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih. 

 

 

1. IME ZDRAVILA 

 

IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 

 

 

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 

 

1 ml koncentrata za raztopino za infundiranje vsebuje 50 mg durvalumaba. 

Ena viala z 2,4 ml koncentrata vsebuje 120 mg durvalumaba. 

Ena viala z 10 ml koncentrata vsebuje 500 mg durvalumaba. 

 

Durvalumab je pridobljen v celicah sesalcev (jajčnik kitajskega hrčka) s tehnologijo rekombinantne 

DNK. 

 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA 

 

koncentrat za raztopino za infundiranje (sterilen koncentrat) 

 

Bistra do opalescentna, brezbarvna do rumenkasta raztopina brez vidnih delcev. Raztopina ima pH 

približno 6,0 in osmolalnost približno 400 mOsm/kg. 

 

 

4. KLINIČNI PODATKI 

 

4.1 Terapevtske indikacije 

 

Zdravilo IMFINZI je kot samostojno zdravljenje indicirano za zdravljenje lokalno napredovalega, 

neoperabilnega nedrobnoceličnega raka pljuč (NSCLC – “non-small cell lung cancer”) pri odraslih, ki 

imajo tumorje z ≥ 1 % izraženostjo PD-L1 na tumorskih celicah in pri katerih bolezen ni napredovala 

po kemoradioterapiji na osnovi platine (glejte poglavje 5.1). 

 

Zdravilo IMFINZI je v kombinaciji z etopozidom in bodisi karboplatinom bodisi cisplatinom 

indicirano za prvo linijo zdravljenja odraslih z razsejanim drobnoceličnim rakom pljuč 

(ES-SCLC – “extensive-stage small cell lung cancer”). 

 

4.2 Odmerjanje in način uporabe 

 

Zdravljenje mora uvesti in nadzorovati zdravnik, ki ima izkušnje na področju zdravljenja raka. 

 

Testiranje na prisotnost PD-L1 pri bolnikih z lokalno napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč 

Bolnike z lokalno napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč je treba za zdravljenje izbrati na 

podlagi izraženosti PD-L1, ugotovljene z validirano testno metodo (glejte poglavje 5.1). 

 
Odmerjanje 

Priporočeni odmerek zdravila IMFINZI pri samostojnem zdravljenju in v kombinaciji s kemoterapijo 

je prikazan v preglednici 1. Zdravilo IMFINZI se uporablja v intravenski infuziji, ki traja 1 uro. 
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Preglednica 1. Priporočeni odmerek zdravila IMFINZI  

Indikacija Priporočeni odmerek 

zdravila IMFINZI 

Trajanje zdravljenja 

Lokalno napredovali NSCLC 10 mg/kg na 2 tedna ali 

1500 mg na 4 tednea 

do napredovanja bolezni, 

nesprejemljivih toksičnih 

učinkov ali največ 12 mesecevb 

ES-SCLC 1500 mgc v kombinaciji s 

kemoterapijod,e na 3 tedne 

(21 dni) 4 cikluse in 

nato 1500 mg na 4 tedne kot 

samostojno zdravljenje 

do napredovanja bolezni ali 

nesprejemljivih toksičnih 

učinkov 

 

a  Bolniki s telesno maso 30 kg ali manj morajo prejemati odmerke na podlagi telesne mase, in sicer 10 mg/kg 

zdravila IMFINZI na 2 tedna ali 20 mg/kg na 4 tedne kot samostojno zdravljenje, dokler se telesna masa ne 

poveča na več kot 30 kg.  
b  Pri klinično stabilnih bolnikih z začetnimi znaki napredovanja bolezni je priporočeno z zdravljenjem 

nadaljevati, dokler napredovanje bolezni ni potrjeno. 
c  Bolniki s telesno maso 30 kg ali manj morajo prejemati odmerke na podlagi telesne mase, in sicer 20 mg/kg 

zdravila IMFINZI v kombinaciji s kemoterapijo na 3 tedne (21 dni) 4 cikluse in nato 20 mg/kg na 4 tedne pri 

samostojnem zdravljenju, dokler se telesna masa ne poveča na več kot 30 kg. 
d  Zdravilo IMFINZI uporabite pred kemoterapijo na isti dan. 
e  Če je zdravilo IMFINZI uporabljano v kombinaciji s kemoterapijo, za informacije o odmerjanju glejte 

informacije o predpisovanju etopozida in karboplatina ali cisplatina. 

 

Povečevanje ali zmanjševanje odmerka ni priporočljivo. Glede na individualno varnost in prenašanje 

je lahko potrebna odložitev odmerka ali prenehanje uporabe zdravila. 

 

Smernice za obvladovanje imunsko pogojenih neželenih učinkov so opisane v preglednici 1 (glejte 

poglavje 4.4). 

 

Preglednica 2. Priporočene prilagoditve zdravljenja z zdravilom IMFINZI in priporočila za 

obvladovanje 

Neželeni učinki Izrazitosta 

Prilagoditev 

zdravljenja z 

zdravilom IMFINZI 

Zdravljenje s 

kortikosteroidi, če ni 

določeno drugače  

Imunsko pogojeni 

pnevmonitis/intersticijska 

bolezen pljuč 

2. stopnja 
odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

3. ali 4. stopnja 
trajno prenehajte 

uporabljati 

od 1 do 2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

Imunsko pogojeni hepatitis 

2. stopnja z AST 

ali ALT 

> 3-5 x ZNM 

in/ali celokupni 

bilirubin 

> 1,5-3 x ZNM odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

3. stopnja z AST 

ali ALT 

> 5-≤ 8 x ZNM ali 

celokupni 

bilirubin 

> 3-≤ 5 x ZNM 
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Neželeni učinki Izrazitosta 

Prilagoditev 

zdravljenja z 

zdravilom IMFINZI 

Zdravljenje s 

kortikosteroidi, če ni 

določeno drugače  

3. stopnja z AST 

ali ALT 

> 8 x ZNM ali 

celokupni 

bilirubin 

> 5 x ZNM trajno prenehajte 

uporabljati sočasno ALT ali 

AST > 3 x ZNM 

in celokupni 

bilirubin 

> 2 x ZNM brez 

drugih vzrokov 

Imunsko pogojeni kolitis 

ali driska 

2. ali 3. stopnja 
odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 4. stopnja 
trajno prenehajte 

uporabljati 

Imunsko pogojeni 

hipertiroidizem, tiroiditis 
2.-4. stopnja  

odložite uporabo 

odmerka, dokler stanje 

ni klinično stabilno 

simptomatsko 

zdravljenje, glejte 

poglavje 4.8  

Imunsko pogojeni 

hipotiroidizem  
2.-4. stopnja  brez sprememb 

uvedite nadomeščanje 

ščitničnih hormonov, 

kot je klinično 

indicirano 

Imunsko pogojena 

adrenalna insuficienca ali 

hipofizitis/hipopituitarizem 

2.-4. stopnja  

odložite uporabo 

odmerka, dokler stanje 

ni klinično stabilno 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma 

zmanjšujte; uvedite 

hormonsko 

nadomeščanje, kot je 

klinično indicirano 

Imunsko pogojena 

sladkorna bolezen tipa 1 
2.-4. stopnja  brez sprememb 

uvedite zdravljenje z 

insulinom, kot je 

klinično indicirano 

Imunsko pogojeni nefritis  

2. stopnja s 

kreatininom v 

serumu 

> 1,5-3 x (ZNM 

ali izhodiščno) 

odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

3. stopnja s 

kreatininom v 

serumu 

> 3 x izhodiščno 

ali > 3-6 x ZNM; 

4. stopnja s 

kreatininom v 

serumu 

> 6 x ZNM 

trajno prenehajte 

uporabljati 
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Neželeni učinki Izrazitosta 

Prilagoditev 

zdravljenja z 

zdravilom IMFINZI 

Zdravljenje s 

kortikosteroidi, če ni 

določeno drugače  

Imunsko pogojeni izpuščaj 

ali dermatitis (vključno s 

pemfigoidom) 

2. stopnja 

> 1 teden odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

3. stopnja 

4. stopnja 
trajno prenehajte 

uporabljati 

Imunsko pogojeni 

miokarditis 

2. stopnja odložite uporabo 

odmerkab 
uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

3. ali 4. stopnja ali 

katera koli stopnja 

s pozitivno 

biopsijo 

trajno prenehajte 

uporabljati 

Imunsko pogojeni 

miozitis/polimiozitis 

2. ali 3. stopnja odložite uporabo 

odmerkac 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 
4. stopnja 

trajno prenehajte 

uporabljati 

Z infundiranjem povezane 

reakcije 

1. ali 2. stopnja  
infundiranje prekinite 

ali upočasnite hitrost 

v poštev pride 

premedikacija za 

preprečitev infuzijskih 

reakcij v prihodnje 

3. ali 4. stopnja 
trajno prenehajte 

uporabljati 
 

Okužba 3. ali 4. stopnja 

odložite uporabo 

odmerka, dokler stanje 

ni klinično stabilno 

 

Miastenija gravis 

2. stopnja 
odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 

katere koli stopnje 

z znaki 

respiratorne ali 

avtonomne 

insuficience 

trajno prenehajte 

uporabljati 

3. ali 4. stopnja 

Drugi imunsko pogojeni 

neželeni učinki 

3. stopnja 
odložite uporabo 

odmerka 

uvedite 1 do 

2 mg/kg/dan 

prednizona ali 

ekvivalenta in nato 

postopoma zmanjšujte 
4. stopnja 

trajno prenehajte 

uporabljati 

a  Enotna razvrstitvi meril neželenih učinkov (“Common Terminology Criteria for Adverse Event”), različica 

4.03. ALT: alanin aminotransferaza; AST: aspartataminotransferaza; ZNM: zgornja meja normalne vrednosti. 
b  Če v 2 do 3 dneh kljub uporabi kortikosteroidov ne pride do izboljšanja, takoj začnite z dodatnim 

imunosupresivnim zdravljenjem. Ko pride do izboljšanja (do umiritve znakov do stopnje 0), je treba začeti s 

postopnim zmanjševanjem odmerjanja kortikosteroida in ga zmanjševati v obdobju najmanj 1 meseca, nato pa 

je mogoče po klinični presoji ponovno začeti z odmerjanjem zdravila IMFINZI. 
c  Če se neželeni učinek v 30 dneh ne izboljša na ≤ 1. stopnjo ali če so prisotni znaki respiratorne insuficience, 

zdravilo IMFINZI dokončno ukinite. 

 

V primeru domnevnih imunsko pogojenih neželenih učinkov je treba opraviti ustrezno ovrednotenje za 

potrditev etiologije oziroma izključitev druge etiologije. Glede na resnost neželenega učinka je treba 
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prenehati uporabljati zdravilo IMFINZI in pričeti z dajanjem kortikosteroidov. Če se stanje ne izboljša 

ali se poslabša, pride v poštev povečanje odmerka kortikosteroidov in/ali dodatna uporaba sistemskih 

imunosupresivov. Po izboljšanju na ≤ 1. stopnjo je treba začeti s postopnim zmanjševanjem 

kortikosteroida in ga zmanjševati v obdobju vsaj 1 meseca. Po odložitvi uporabe je mogoče zdravilo 

IMFINZI znova začeti uporabljati v času 12 tednov, če se neželeni učinki izboljšajo na ≤ 1. stopnjo in 

je odmerek kortikosteroida zmanjšan na ≤ 10 mg prednizona ali ekvivalenta na dan. Zdravilo IMFINZI 

je treba dokončno ukiniti, če se imunsko pogojeni neželeni učinki 3. stopnje (močno izraženi) 

ponavljajo in pri katerih koli imunsko pogojenih neželenih učinkih 4. stopnje (življenjsko nevarni), 

razen pri endokrinopatijah, ki jih nadziramo z nadomestnimi hormoni.  

 

Pri ne-imunsko pogojenih neželenih učinkih, v primeru 2. ali 3. stopnje izraženosti, odložite uporabo 

zdravila IMFINZI do izboljšanja neželenih učinkov na ≤ 1. stopnjo ali na izhodiščno raven. Z uporabo 

zdravila IMFINZI je treba prenehati v primeru neželenih učinkov 4. stopnje (razen v primeru 

laboratorijskih nepravilnosti 4. stopnje, pri katerih naj odločitev o prekinitvi uporabe zdravila temelji 

na spremljajočih kliničnih znakih oziroma simptomih in na klinični presoji zdravnika). 

 

Posebne skupine bolnikov 
Pediatrična populacija 

Varnost in učinkovitost zdravila IMFINZI pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, nista bili 

dokazani. Podatkov ni na voljo. 

 

Starostniki 

Starejšim bolnikom (starost ≥ 65 let) odmerka ni treba prilagoditi (glejte poglavje 5.1). Podatkov o 

bolnikih, ki so stari 75 let ali več, je malo. 

 

Okvara ledvic 

Bolnikom z blago ali zmerno okvaro ledvic odmerka zdravila IMFINZI ni treba prilagoditi. Podatkov 

o bolnikih s hudo okvaro ledvic je premalo, da bi lahko sklepali o tej skupini bolnikov (glejte 

poglavje 5.2). 

 

Okvara jeter 

Podatkov pri bolnikih z zmerno ali hudo okvaro jeter je malo. Ker so procesi v jetrih le v majhni meri 

vključeni v odstranjevanje durvalumaba iz telesa, bolnikom z okvaro jeter odmerka zdravila IMFINZI 

ni treba prilagoditi, ker ni pričakovati razlik v izpostavljenosti (glejte poglavje 5.2). 

 

Način uporabe 

Zdravilo IMFINZI je namenjeno za intravensko uporabo. Dati ga je treba kot raztopino za intravensko 

infundiranje v obdobju 1 ure (glejte poglavje 6.6). 

 

Za navodila glede redčenja zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6. 

 

4.3 Kontraindikacije 

 

Preobčutljivost na učinkovino (učinkovine) ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. 

 

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 

 

Sledljivost 

Z namenom izboljšanja sledljivosti bioloških zdravil je treba jasno zabeležiti lastniško ime in številko 

serije uporabljenega zdravila. 

 

Imunsko pogojeni pnevmonitis 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, sta se pojavila imunsko pogojeni pnevmonitis ali 

intersticijska bolezen pljuč, opredeljeno kot potreba po uporabi sistemskih kortikosteroidov in brez 

jasne druge etiologije. 
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Pri bolnikih, zdravljenih z radioterapijo pljuč, je pogost radiacijski pnevmonitis in klinična slika 

pnevmonitisa in radiacijskega pnevmonitisa je zelo podobna. V študiji PACIFIC sta se pri bolnikih, ki 

so opravili zdravljenje z najmanj 2 cikloma sočasne kemoradioterapije od 1 do 42 dni pred začetkom 

preskušanja, pnevmonitis ali radiacijski pnevmonitis pojavila pri 161 (33,9 %) bolnikih v skupini z 

zdravilom IMFINZI in pri 58 (24,8 %) bolnikih v skupini s placebom, vključno s 3. stopnjo (3,4 % in 

3,0 %) in 5. stopnjo (1,1 % in 1,7 %) (glejte poglavje 4.8). 

 

Bolnike je treba spremljati glede znakov in simptomov pnevmonitisa ali radiacijskega pnevmonitisa. 

Pnevmonitis je treba potrditi z radiografskim slikanjem in izključiti druge infekcijske in z boleznijo 

povezane etiologije ter ukrepati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojeni hepatitis 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, se je pojavil imunsko pogojeni hepatitis, opredeljen 

kot potreba po sistemskih kortikosteroidih in brez jasne druge etiologije (glejte poglavje 4.8). Bolnike 

je treba redno spremljati glede nenormalnih jetrnih testov pred in med zdravljenjem z zdravilom 

IMFINZI in kot je indicirano na podlagi kliničnega ovrednotenja. Imunsko pogojeni hepatitis je treba 

obravnavati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojeni kolitis 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, sta se pojavila imunsko pogojeni kolitis ali driska, 

opredeljeno kot potreba po sistemskih kortikosteroidih in brez jasne druge etiologije (glejte 

poglavje 4.8). Bolnike je treba spremljati glede znakov in simptomov kolitisa oziroma driske in 

ukrepati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojene endokrinopatije 

Imunsko pogojeni hipotiroidizem, hipertiroidizem in tiroiditis 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, so se pojavili imunsko pogojeni hipotiroidizem, 

hipertiroidizem in tiroiditis; hipertiroidizmu lahko sledi hipotiroidizem (glejte poglavje 4.8). Bolnike 

je treba spremljati glede nenormalnih izvidov delovanje ščitnice pred zdravljenjem in redno med 

zdravljenjem ter kot je potrebno glede na klinično oceno. Imunsko pogojeni hipotiroidizem, 

hipertiroidizem in tiroiditis je treba obravnavati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojena adrenalna insuficienca 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, se je pojavila imunsko pogojena adrenalna 

insuficienca (glejte poglavje 4.8). Bolnike je treba spremljati glede kliničnih znakov in simptomov 

adrenalne insuficience. Bolnike s simptomatsko adrenalno insuficienco je treba obravnavati, kot je 

priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojena sladkorna bolezen tipa 1 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, se je pojavila imunsko pogojena sladkorna bolezen 

tipa 1, ki se lahko najprej kaže kot diabetična ketoacidoza, ki je lahko smrtno nevarna, če je dovolj 

zgodaj ne odkrijemo (glejte poglavje 4.8). Bolnike je treba spremljati glede kliničnih znakov in 

simptomov sladkorne bolezni tipa 1. Bolnike s simptomatsko sladkorno bolezen tipa 1 je treba 

obravnavati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojeni hipofizitis/hipopituitarizem 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, sta se pojavila imunsko pogojena hipofizitis ali 

hipopituitarizem (glejte poglavje 4.8). Bolnike je treba spremljati glede kliničnih znakov in simptomov 

hipofizitisa ali hipopituitarizma. Bolnike s simptomatskim hipofizitisom ali hipopituitarizmom je treba 

obravnavati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 

 

Imunsko pogojeni nefritis 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, se je pojavil imunsko pogojeni nefritis, opredeljen kot 

potreba po sistemskih kortikosteroidih in brez jasne druge etiologije (glejte poglavje 4.8). Bolnike je 

treba spremljati glede nenormalnih izvidov delovanje ledvic pred zdravljenjem in redno med 

zdravljenjem z zdravilom IMFINZI ter jih obravnavati, kot je priporočeno v poglavju 4.2. 
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Imunsko pogojeni izpuščaj 

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, se je pojavil imunsko pogojeni izpuščaj ali dermatitis 

(vključno s pemfigoidom), opredeljen kot potreba po sistemskih kortikosteroidih in brez jasne druge 

etiologije (glejte poglavje 4.8). Pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zaviralci PD-1, so poročali o 

pojavljanju Stevens-Johnsonovega sindroma ali toksične epidermalne nekrolize. Bolnike je treba 

spremljati glede znakov in simptomov izpuščaja ali dermatitisa ter jih obravnavati, kot je priporočeno 

v poglavju 4.2. 

 

Drugi imunsko pogojeni neželeni učinki 

Glede na mehanizem delovanja zdravila IMFINZI se lahko pojavijo še drugi morebitno imunsko 

pogojeni učinki. Naslednji imunsko pogojeni neželeni učinki so bili opaženi pri bolnikih, ki so 

prejemali samostojno zdravljenje z zdravilom IMFINZI: miastenija gravis, miokarditis, miozitis, 

polimiozitis, meningitis, encefalitis, Guillain-Barréjev sindrom, imunska trombocitopenija in 

neinfektivni cistitis in pankreatitis (glejte poglavje 4.8). Bolnike je treba spremljati glede znakov in 

simptomov in ukrepati, kot je priporočeno za druge imunsko pogojene neželene učinke v poglavju 4.2. 

 

Z infundiranjem povezane reakcije 

Bolnike je treba spremljati glede znakov in simptomov z infundiranjem povezanih reakcij. Pri 

bolnikih, ki so prejemali zdravilo IMFINZI, so bile opisane hude z infundiranjem povezane reakcije 

(glejte poglavje 4.8). V primerih z infundiranjem povezanih reakcij je treba ukrepati po priporočilih v 

poglavju 4.2. 

 

Bolniki, ki niso bili vključeni v klinična preskušanja 

V klinična preskušanja niso bili vključeni bolniki z naslednjimi značilnostmi: izhodiščno oceno 

zmogljivosti ECOG ≥ 2; aktivno ali predhodno dokumentirano avtoimunsko boleznijo v 2 letih pred 

začetkom študije; anamnezo imunske pomanjkljivosti; anamnezo hudih imunsko pogojenih neželenih 

učinkov; boleznimi, ki so zahtevale sistemsko imunosupresijo, razen fiziološkega odmerka sistemskih 

kortikosteroidov (≤ 10 mg na dan prednizona ali ekvivalenta); neobvladanimi sočasnimi boleznimi; 

aktivno tuberkulozo ali okužbo s hepatitisom B ali C ali HIV; bolniki, ki so prejeli živo oslabljeno 

cepivo v 30 dneh pred začetkom zdravljenja z zdravilom IMFINZI ali v 30 dneh po začetku. Dokler 

takšnih podatkov ni, je treba durvalumab v teh skupinah bolnikov uporabljati previdno ter po skrbnem 

individualnem pretehtanju možnih koristi in tveganj za posameznega bolnika. Varnost sočasnega 

profilaktičnega kranialnega obsevanja obenem z zdravilom IMFINZI pri bolnikih z ES-SCLC ni 

znana. 

 

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 

 

Razen fizioloških odmerkov sistemskih kortikosteroidov (≤ 10 mg na dan prednizona ali ekvivalenta) 

pred uvedbo durvalumaba ni priporočljivo uporabljati sistemskih kortikosteroidov ali 

imunosupresivov, ker lahko vplivajo na farmakodinamično aktivnost in učinkovitost durvalumaba. 

Vendar pa je mogoče kortikosteroide ali druge imunosupresive uporabiti po začetku zdravljenja z 

durvalumabom za zdravljenje imunsko pogojenih neželenih učinkov (glejte poglavje 4.4). 

 

Z durvalumabom niso izvedli formalnih farmakokinetičnih (PK) študij medsebojnega delovanja 

zdravil. Primarni poti odstranjevanja durvalumaba sta katabolizem beljakovin preko 

retikuloendotelijskega sistema oziroma tarčno posredovano odstranjevanje, zato ni pričakovati 

presnovnih medsebojnih delovanj med zdravili. Farmakokinetična medsebojna delovanja med 

durvalumabom in kemoterapijo so ocenjevali v študiji CASPIAN; izkazalo se je, da sočasno 

zdravljenje z durvalumabom ne vpliva na farmakokinetiko etopozida, karboplatina ali cisplatina. Poleg 

tega populacijska farmakokinetična analiza kaže, da sočasno zdravljenje s kemoterapijo ne vpliva 

pomembno na farmakokinetiko durvalumaba. 
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4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 

 

Ženske v rodni dobi 

Ženske v rodni dobi morajo med zdravljenjem z durvalumabom in vsaj še 3 mesece po zadnjem 

odmerku durvalumaba uporabljati učinkovito kontracepcijo. 

 

Nosečnost 

Podatkov o uporabi durvalumaba pri nosečnicah ni. Glede na mehanizem delovanja durvalumab lahko 

vpliva na vzdrževanje nosečnosti; v alogenskem modelu nosečnosti pri miših je bilo ugotovljeno, da 

moteno signaliziranje PD-L1 poveča izgubo plodov. Študije z durvalumabom na živalih ne nakazujejo 

vpliva na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Znano je, da človeški IgG1 prehajajo skozi 

placentno pregrado in prehajanje durvalumaba skozi placento so potrdili s študijami na živalih. Pri 

nosečnici uporabljeni durvalumab lahko škoduje plodu in ga ni priporočljivo uporabljati med 

nosečnostjo in pri ženskah v rodni dobi, ki ne uporabljajo učinkovite kontracepcije med zdravljenjem 

in vsaj še 3 mesece po zadnjem odmerku. 

 

Dojenje 

Ni znano, ali se durvalumab pri človeku izloča v materinem mleku. Razpoložljivi toksikološki podatki 

pri opicah cynomolgus so pokazali nizko koncentracijo durvalumaba v materinem mleku 28. dan po 

rojstvu (glejte poglavje 5.3). Pri človeku protitelesa lahko prehajajo v materino mleko, a možnost 

absorpcije in škode za novorojenčka ni znana. Toda možnega tveganja za dojenega otroka ni mogoče 

izključiti. Odločiti se je treba, ali naj ženska prekine z dojenjem ali naj prekine zdravljenje z 

durvalumabom oziroma sploh ne začne zdravljenja z njim, pri čemer je treba upoštevati koristi dojenja 

za otroka in koristi zdravljenja za žensko. 

 

Plodnost 

Podatkov o možnih vplivih durvalumaba na plodnost pri človeku ali živalih ni. 

 

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev 

 

Durvalumab nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. 

 

4.8 Neželeni učinki 

 

Povzetek varnostnega profila 

Ugotovitve o varnosti zdravila IMFINZI pri samostojnem zdravljenju temeljijo na kumulativnih 

podatkih 3006 bolnikov z več vrstami tumorjev. Zdravilo IMFINZI so uporabljali v odmerku 

10 mg/kg na 2 tedna ali v odmerku 20 mg/kg na 4 tedne. Najpogostejši neželeni učinki (> 10 %) so 

bili kašelj/produktiven kašelj (21,5 %), driska (16,3 %), izpuščaj (16,0 %), zvišana telesna temperatura 

(13,8 %), okužbe zgornjih dihal (13,5 %), bolečine v trebuhu (12,7 %), srbenje (10,8 %) in 

hipotiroidizem (10,1 %). 

 

Ugotovitve o varnosti zdravila IMFINZI v kombinaciji s kemoterapijo temeljijo na podatkih 

265 bolnikov z SCLC. Zdravilo IMFINZI so uporabljali v odmerku 1500 mg na 3 tedne v kombinaciji 

s kemoterapijo in nato pri samostojnem zdravljenju na 4 tedne. Najpogostejši neželeni učinki (> 20 %) 

so bili nevtropenija (48,7 %), anemija (38,5 %), navzea (33,6 %), utrujenost (32,1 %), alopecija 

(31,3 %), trombocitopenija (21,1 %) in levkopenija (20,0 %). 

 
Seznam neželenih učinkov v preglednici 

Preglednica 3 prikazuje pojavnost neželenih učinkov v naboru podatkov o varnosti pri samostojnem 

zdravljenju in pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom IMFINZI v kombinaciji s kemoterapijo v študiji 

CASPIAN. Neželeni učinki so navedeni po organskih sistemih MedDRA. Pri vsakem organskem 

sistemu so neželeni učinki zdravila navedeni po padajoči pogostnosti. Ustrezne kategorije pogostnosti 

za vsak neželeni učinek so opredeljene kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni 

(≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000), zelo redki (< 1/10.000), neznana pogostnost 
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(ni mogoče oceniti na podlagi razpoložljivih podatkov). Znotraj vsake razvrstitve pogostnosti so 

neželeni učinki zdravila navedeni po padajoči resnosti. 

 

Preglednica 3. Neželeni učinki pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom IMFINZI pri samostojnem 

zdravljenju in v kombinaciji s kemoterapijo 

 Zdravilo IMFINZI pri 

samostojnem zdravljenju 

Zdravilo IMFINZI v kombinaciji s 

kemoterapijo 

 Katera koli stopnja (%) 3.-4. 

stopnja 

(%) 

Katera koli stopnja (%) 3.-4. 

stopnja 

(%) 

Infekcijske in parazitske bolezni 

okužbe zgornjih 

dihala 

zelo pogosti 13,5  0,2 pogosti 9,1 0,4 

pljučnicab,c pogosti 8,9 3,5 pogosti 5,7 1,9 

oralna kandidoza pogosti 2,1 0 občasni 0,8 0 

zobne okužbe in 

okužbe ustnih 

mehkih tkivd 

pogosti 1,7 <0,1 pogosti 1,1 0 

gripa pogosti 1,6 <0,1 občasni 0,4 0 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema 

nevtropenijae    zelo pogosti 48,7 29,1 

anemija    zelo pogosti 38,5 9,1 

trombocitopenijaf    zelo pogosti 21,1 6,8 

levkopenijag    zelo pogosti 20,0 7,9 

febrilna 

nevtropenija 

   pogosti 6,4 5,3 

pancitopenija    pogosti 3,0 1,5 

imunska 

trombocitopenijac 

redki <0,1 <0,1    

Bolezni endokrinega sistema 

hipotiroidizemh zelo pogosti 10,1 0,2 pogosti 9,4 0 

hipertiroidizemi pogosti 4,6 0 pogosti 9,8 0 

tiroiditisj občasni 0,8 <0,1 pogosti 1,5 0 

adrenalna 

insuficienca 

občasni 0,6 <0,1 pogosti 1,1 0 

sladkorna bolezen 

tipa 1 

redki <0,1 <0,1 občasni 0,8 0,8 

hipofizitis/ 

hipopituitarizem 

redki <0,1 <0,1    

diabetes insipidus redki <0,1 <0,1    

Presnovne in prehranske motnje  

zmanjšan apetit    zelo pogosti 18,1 0,8 

Bolezni živčevja 

miastenija gravis redkik <0,1     

neinfekcijski 

encefalitisl 

neznana 

pogostnost 

     

meningitism redki <0,1 <0,1    

Guillain-Barréjev 

sindrom 

neznana 

pogostnost 

     

Srčne bolezni    

miokarditis redki <0,1 <0,1    
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 Zdravilo IMFINZI pri 

samostojnem zdravljenju 

Zdravilo IMFINZI v kombinaciji s 

kemoterapijo 

 Katera koli stopnja (%) 3.-4. 

stopnja 

(%) 

Katera koli stopnja (%) 3.-4. 

stopnja 

(%) 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora 

kašelj/produktiven 

kašelj 

zelo pogosti 21,5 0,4 zelo pogosti 14,7 0,8 

pnevmonitisc pogosti 3,8  0,9 pogosti 2,6 0,8 

disfonija pogosti 3,1 <0,1 občasni 0,8 0 

intersticijska 

bolezen pljuč 

občasni 0,6 0,1 občasni 0,8 0 

Bolezni prebavil 

driska zelo pogosti 16,3 0,6 pogosti 9,8 1,1 

bolečine v trebuhun zelo pogosti 12,7 1,8 pogosti 8,7 0,4 

kolitiso občasni 0,9 0,3 občasni 0,8 0 

navzea    zelo pogosti 33,6 0,4 

zaprtost    zelo pogosti 16,6 0,8 

bruhanje    zelo pogosti 14,7 0 

stomatitisp    pogosti 6,0 0,4 

pankreatitis občasni 0,2 0,2    

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov 

zvišanje vrednosti 

aspartat 

aminotransferaze 

ali zvišanje 

vrednosti alanin 

aminotransferazec,q 

pogosti 8,1 2,3 pogosti 8,7 1,9 

hepatitisc,r občasni 0,8 0,4 pogosti 1,9 1,1 

Bolezni kože in podkožja 

izpuščajs zelo pogosti 16,0 0,6 pogosti 9,4 0 

srbenjet zelo pogosti 10,8 <0,1 pogosti 7,5 0 

nočno znojenje pogosti 1,6 <0,1 občasni 0,4 0 

dermatitis občasni 0,7 <0,1 pogosti 1,5 0 

izpadanje las    zelo pogosti 31,3 1,1 

pemfigoidu redki  <0,1 0    

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva 

mialgija pogosti 5,9 <0,1 pogosti 3,4 0 

miozitis občasni 0,2 <0,1    

polimiozitis redkiv <0,1 <0,1    

artralgija zelo pogosti 10,3 0,3 pogosti 2,6 0,4 

Bolezni sečil 

zvišanje vrednosti 

kreatinina v krvi 

pogosti 3,5 <0,1 pogosti 1,9 0 

disurija pogosti 1,3 0 pogosti 1,9 0 

nefritisw občasni 0,3 <0,1    

neinfektivni cistitis redki <0,1 0    

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije 

zvišana telesna 

temperatura 

zelo pogosti 13,8 0,3 pogosti 8,3 0 

periferni edemix pogosti 9,7 0,3 pogosti 6,4 0,8 

utrujenosty    zelo pogosti 32,1 3,4 

Poškodbe in zastrupitve in zapleti pri posegih 
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 Zdravilo IMFINZI pri 

samostojnem zdravljenju 

Zdravilo IMFINZI v kombinaciji s 

kemoterapijo 

 Katera koli stopnja (%) 3.-4. 

stopnja 

(%) 

Katera koli stopnja (%) 3.-4. 

stopnja 

(%) 

z infundiranjem 

povezane reakcijez 

pogosti 1,6 0,2 pogosti 1,9 0,4 

a  Vključuje laringitis, nazofaringitis, peritonzilarni absces, faringitis, rinitis, sinuzitis, tonzilitis, traheobronhitis 

in okužbo zgornjih dihal. 
b  Vključuje okužbo pljuč, pljučnico zaradi pneumocystis jirovecii, pljučnico, adenovirusno pljučnico, 

bakterijsko pljučnico, citomegalovirusno pljučnico, hemofilusno pljučnico, pnevmokokno pljučnico 

streptokokno pljučnico, pljučnica zaradi kandide in pljučnica zaradi legionele. 
c  Vključno s smrtnim izidom. 
d  Vključuje gingivitis, okužbo v ustih, periodontitis, zobni pulpitis, zobni absces in zobno okužbo. 
e  Vključuje nevtropenijo in zmanjšanje števila nevtrofilcev. 
f  Vključuje trombocitopenijo in zmanjšanje števila trombocitov. 
g  Vključuje levkopenijo in zmanjšanje števila belih krvnih celic. 
h  Vključuje avtoimunski hipotiroidizem, hipotiroidizem. 
i  Vključuje hipertiroidizem in Basedowovo bolezen. 
j  Vključuje avtoimunski tiroiditis, tiroiditis in subakutni tiroiditis. 

k  Pogostnost, o kateri so poročali v kliničnih študijah, ki jih je sponzorirala družba AstraZeneca zunaj 

kumulativnih podatkov, je "redki" in noben učinek ni bil > 2. stopnje. 

l  Vključuje avtoimunski encefalitis in encefalitis. 
m  Vključuje meningitis in neinfekcijski meningitis.  
n  Vključuje bolečine v trebuhu, bolečine v spodnjem delu trebuha, bolečine v zgornjem delu trebuha in bolečine 

v ledvenem predelu. 
o  Vključuje kolitis, enteritis, enterokolitis in proktitis. 
p  Vključuje stomatitis in vnetje sluznice. 
q  Vključuje zvišanje alanin-aminotransferaze, zvišanje aspartat-aminotransferaze, zvišanje jetrnih encimov in 

zvišanje transaminaz. 
r  Vključuje hepatitis, avtoimunski hepatitis, toksični hepatitis, hepatocelularno poškodbo, akutni hepatitis, 

hepatotoksičnost in imunsko pogojeni hepatitis. 
s  Vključuje eritematozen izpuščaj, generaliziran izpuščaj, makularen izpuščaj, makulopapularen izpuščaj, 

papularen izpuščaj, pruritičen izpuščaj, pustulozen izpuščaj, eritem, ekcem in izpuščaj. 
t  Vključuje generalizirano srbenje in srbenje. 
u  Vključuje pemfigoid, bulozni dermatitis in pemfigus. Pogostnost, o kateri so poročali v končanih in 

potekajočih preskušanjih, je "občasni". 

v  Polimiozitis (s smrtnim izidom) so zabeležili pri bolniku, zdravljenem z zdravilom IMFINZI, v potekajoči 

sponzorirani klinični študiji zunaj kumulativnega nabora podatkov: "redki" pri kateri koli stopnji, "redki" pri 

3., 4. ali 5. stopnji. 
w  Vključuje avtoimunski nefritis, tubulointerstiticijski nefritis, nefritis, glomerulonefritis in membranski 

glomerulonefritis. 
x  Vključuje periferne edeme in periferno otekanje. 
y  Vključuje utrujenost in astenijo. 
z  Vključuje z infundiranjem povezano reakcijo in urtikarijo s pojavom na dan uporabe zdravila ali 1 dan po 

uporabi zdravila. 

 

Opis izbranih neželenih učinkov 

Zdravilo IMFINZI je najpogosteje povezano z imunsko pogojenimi neželenimi učinki. Večina teh, 

učinkov vključno s hudimi, je izzvenela po uvedbi ustreznega zdravljenja ali prenehanju uporabe 

zdravila IMFINZI. Podatki za naslednje imunsko pogojene neželene učinke odražajo podatke iz 

kombinirane podatkovne baze o varnosti za 3006 bolnikov, kar vključuje podatke iz študije PACIFIC 

in dodatne študije pri bolnikih z različnimi parenhimskimi tumorji za indikacije, za katere durvalumab 

ni odobren. V vseh študijah so zdravilo IMFINZI uporabljali v odmerku 10 mg/kg na 2 tedna, 

20 mg/kg na 4 tedne ali 1500 mg na 3 ali 4 tedne. Podrobnosti o pomembnih neželenih učinkih 

zdravila IMFINZI, če je uporabljen v kombinaciji s kemoterapijo, so prikazane, če so bile ugotovljene 

klinično pomembne razlike v primerjavi s samostojnim zdravljenjem z zdravilom IMFINZI. Smernice 

za obravnavo teh neželenih učinkov so opisane v poglavju 4.4. 

 

Imunsko pogojeni pnevmonitis 
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V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI 

(n = 3006, več tipov tumorjev) je do imunsko pogojenega pnevmonitisa prišlo pri 107 bolnikih (3,6 %) 

kar vključuje pnevmonitis 3. stopnje pri 23 bolnikih (0,8 %), 4. stopnje pri 2 bolnikih (< 0,1 %) in 

5. stopnje pri 6 bolnikih (0,2 %). Mediani čas do pojava je bil 57 dni (razpon od 2 do 785 dni). 64 od 

107 bolnikov je prejemalo visokoodmerno zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali 

ekvivalenta na dan), 2 bolnika pa sta prejemala tudi infliksimab in 1 bolnik je prejemal tudi 

ciklosporin. Zdravilo IMFINZI so prenehali uporabljati pri 38 bolnikih. Do izboljšanja je prišlo pri 

58 bolnikih. 

 

Imunsko pogojeni pnevmonitis se je pogosteje pojavil pri bolnikih v študiji PACIFIC, ki so dokončali 

zdravljenje s sočasno kemoradiacijo od 1 do 42 dni pred začetkom študije (10,7 %), kot pri drugih 

bolnikih v kombinirani podatkovni bazi varnosti (2,2 %). 

 

V študiji PACIFIC (n = 475 v skupini z zdravilom IMFINZI in n = 234 v skupini s placebom) se je 

imunsko pogojeni pnevmonitis pojavil pri 51 (10,7 %) prejemnikih zdravila IMFINZI in pri 16 

(6,8 %) prejemnikih placeba, vključno s 3. stopnjo pri 8 (1,7 %) prejemnikih zdravila IMFINZI in 6 

(2,6 %) prejemnikih placeba ter s 5. stopnjo (smrtni izid) pri 4 (0,8 %) prejemnikih zdravila IMFINZI 

in 3 (1,3 %) prejemnikih placeba. Mediani časa do pojava je bil v skupini z zdravilom IMFINZI 53 dni 

(razpon od 1 do 341 dni) in v skupini s placebom 55,5 dneva (razpon od 0 do 231 dni). V skupini z 

zdravilom IMFINZI je sistemske kortikosteroide prejemalo 44 od 51 bolnikov, vključno z 28 bolniki, 

ki so prejemali visokoodmerno zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na 

dan), 2 bolnika pa sta prejemala tudi infliksimab. V skupini s placebom je sistemske kortikosteroide 

prejemalo 11 od 16 bolnikov, vključno z 9 bolniki, ki so prejemali visokoodmerno zdravljenje s 

kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan). Do izboljšanja je prišlo pri 27 bolnikih 

v skupini z zdravilom IMFINZI in pri 6 bolnikih v skupini s placebom. 

 

Imunsko pogojeni hepatitis 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojeni hepatitis pojavil pri 36 (1,2 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 19 (0,6 %) 

bolnikih, s 4. stopnjo pri 1 bolniku (< 0,1 %) in s 5. stopnjo (smrtni izid) pri 2 (< 0,1 %) bolnikih. 

Mediani čas do pojava je bil 67 dni (razpon od 7 do 333 dni). 25 od 36 bolnikov je prejemalo 

visokoodmerno zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan). Dva 

bolnika so zdravili tudi z mikofenolatom. Zdravilo IMFINZI so prenehali uporabljati pri 7 bolnikih. 

Do izboljšanja je prišlo pri 22 bolnikih. 

 

Imunsko pogojeni kolitis 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI sta se 

imunsko pogojeni kolitis ali driska pojavila pri 52 (1,7 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 9 (0,3 %) 

bolnikih in s 4. stopnjo pri 2 (< 0,1 %) bolnikih. Mediani čas do pojava je bil 73 dni (razpon od 1 do 

394 dni). 34 od 52 bolnikov je prejemalo visokoodmerno zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg 

prednizona ali ekvivalenta na dan). En bolnik je prejemal tudi zdravljenje z infliksimabom in 1 bolnik 

je prejemal tudi zdravljenje z mikofenolatom. Zdravilo IMFINZI so prenehali uporabljati pri 

9 bolnikih. Do izboljšanja je prišlo pri 39 bolnikih. 

 

Imunsko pogojene endokrinopatije 

Imunsko pogojeni hipotiroidizem 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojeni hipotiroidizem pojavil pri 222 (7,4 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 4 

(< 0,1 %) bolnikih. Mediani čas do pojava je bil 85 dni (razpon od 1 do 562 dni). Od 222 bolnikov jih 

je 218 za imunsko pogojeni hipotiroidizem prejemalo hormonsko nadomestno zdravljenja, 5 bolnikov 

je prejemalo visokoodmerne kortikosteroide (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan), ki mu je 

sledilo harmonsko nadomestno zdravljenje. Zaradi imunsko pogojenega hipotiroidizma niso zdravila 

IMFINZI prenehali uporabljati pri nobenem bolniku. 

 

Imunsko pogojeni hipertiroidizem 
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V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojeni hipertiroidizem pojavil pri 43 (1,4 %) bolnikov; 3. ali 4. stopnje ni bilo. Mediani čas 

do pojava je bil 43 dni (razpon od 1 do 196 dni). 39 od 43 bolnikov je prejemalo zdravila (tiamazol, 

karbimazol, propiltiouracil, perklorat, zaviralec kalcijevih kanalčkov ali blokator beta), 11 bolnikov je 

prejemalo sistemske kortikosteroide in 4 od teh 11 bolnikov so prejemali visokoodmerno sistemsko 

zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan). En bolnik je zaradi 

hipertiroidizma prenehal uporabljati zdravilo IMFINZI. Do izboljšanja je prišlo pri 35 bolnikih. 

18 bolnikom se je po hipertiroidizmu pojavil hipotiroidizem. 

 

Imunsko pogojeni tiroiditis  

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojeni tiroiditis pojavil pri 11 (0,4 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 2 (< 0,1 %) 

bolnikih. Mediani čas do pojava je bil 41 dni (razpon od 14 do 106 dni). Od 11 bolnikov, je 9 bolnikov 

prejemalo hormonsko nadomestno zdravljenje; 1 bolnik je prejemal visokoodmerno zdravljenje s 

kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan), ki mu je sledilo harmonsko 

nadomestno zdravljenje. En bolnik je zaradi imunsko pogojenega tiroiditisa prenehal uporabljati 

zdravilo IMFINZI. 2 bolnikoma se je po tiroiditisu pojavil hipotiroidizem. 

 

Imunsko pogojena adrenalna insuficienca 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojena adrenalna insuficienca pojavila pri 12 (0,4 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 3 

(< 0,1 %) bolnikih. Mediani čas do pojava je bil 145,5 dni (razpon od 20 do 547 dni). Vseh 

12 bolnikov je prejemalo sistemske kortikosteroide in 4 od teh 12 bolnikov so prejemali 

visokoodmerno sistemsko zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan). 

Zaradi imunsko pogojene adrenalne insuficience niso zdravila IMFINZI prenehali uporabljati pri 

nobenem bolniku. Do izboljšanja je prišlo pri 3 bolnikih. 

 

Imunsko pogojena sladkorna bolezen tipa 1 
V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojena sladkorna bolezen tipa 1 pojavila pri 1 (< 0,1 %) bolniku (3. stopnja). Čas do 

pojava je bil 43 dni. Bolnik je zaradi imunsko pogojene sladkorne bolezni tipa 1 prejel endokrino 

zdravljenje in je prenehal zdravljenje z zdravilom IMFINZI. Ta učinek je pri bolniku minil. 

 

Imunsko pogojeni hipofizitis/hipopituitarizem 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojeni hipofizitis/hipopituitarizem pojavil pri 2 (< 0,1 %) bolnikih, pri obeh 3. stopnje. 

Mediani čas do pojava je bil 44 in 50 dni. Oba bolnika sta prejemala visokoodmerno zdravljenje s 

kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan) in en bolnik je zaradi imunsko 

pogojenega thipofizitisa/hipopituitarizema prenehal uporabljati zdravilo IMFINZI. 

 

Imunsko pogojeni nefritis 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI se je 

imunsko pogojeni nefritis pojavil pri 9 (0,3 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 2 (< 0,1 %) bolnikih. 

Mediani čas do pojava je bil 87 dni (razpon od 29 do 393 dni). 6 (0,2 %) bolnikov je prejemalo 

visokoodmerno zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg prednizona ali ekvivalenta na dan) in 

1 bolnik je prejemal tudi zdravljenje z mikofenolatom. Zdravilo IMFINZI so prenehali uporabljati pri 

5 bolnikih. Do izboljšanja je prišlo pri 6 bolnikih. 

 

Imunsko pogojeni izpuščaj 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI sta se 

imunsko pogojeni izpuščaj ali dermatitis (vključno s pemfigoidom) pojavila pri 45 (1,5 %) bolnikih, 

vključno s 3. stopnjo pri 12 (0,4 %) bolnikih. Mediani čas do pojava je bil 41 dni (razpon od 4 do 

333 dni). 20 od 45 bolnikov je prejemalo visokoodmerno zdravljenje s kortikosteroidi (vsaj 40 mg 

prednizona ali ekvivalenta na dan). Zdravilo IMFINZI so prenehali uporabljati pri 3 bolnikih. Do 

izboljšanja je prišlo pri 31 bolnikih. 
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Z infundiranjem povezane reakcije 

V kombinirani podatkovni bazi o varnosti pri samostojnem zdravljenju z zdravilom IMFINZI so se z 

infundiranjem povezane reakcije pojavile pri 49 (1,6 %) bolnikih, vključno s 3. stopnjo pri 5 (0,2 %) 

bolnikih. Bolnikov 4. ali 5. stopnje ni bilo. 

 

Laboratorijske nepravilnosti 
Pri samostojnem zdravljenju z durvalumabom so bili deleži bolnikov s poslabšanjem laboratorijskih 

nepravilnosti od izhodišča na 3. ali 4. stopnjo: 2,4 % za zvišanje alanin-aminotransferaze, 3,6 % za 

zvišanje aspartat-aminotransferaze, 0,5 % za zvišanje kreatinina v krvi, 5,7 % za zvišanje amilaze in 

5,6 % za zvišanje lipaze. Delež bolnikov, ki se jim je TSH od izhodiščne vrednosti ≤ ZNM spremenil 

na katero koli stopnjo > ZNM, je bil 18,8 %, delež bolnikov, ki se jim je TSH spremenil od izhodiščne 

vrednosti ≥ SNM na katero koli stopnjo < SNM, pa 18,1 %. 

 

Med zdravljenjem z durvalumabom v kombinaciji s kemoterapijo so bili deleži bolnikov s 

poslabšanjem laboratorijskih nepravilnosti od izhodišča na 3. ali 4. stopnjo: 4,9 % za zvišanje 

alanin-aminotransferaze, 4,6 % za zvišanje aspartat-aminotransferaze, 3,4 % za zvišanje kreatinina v 

krvi, 4,8 % za zvišanje amilaze in 8,1 % za zvišanje lipaze. Delež bolnikov, ki se jim je TSH od 

izhodiščne vrednosti ≤ ZNM spremenil na katero koli stopnjo > ZNM, je bil 17,7 %, delež bolnikov, 

ki se jim je TSH spremenil od izhodiščne vrednosti ≥ NM na katero koli stopnjo < SNM, pa 31,3 %. 

 

Imunogenost 

Ugotovitve o imunogenosti zdravila IMFINZI pri samostojnem zdravljenju temeljijo na kumulativnih 

podatkih 2280 bolnikov, zdravljenih z zdravilom IMFINZI 10 mg/kg na 2 tedna ali 20 mg/kg na 

4 tedne, ki so to zdravilo prejemali kot samostojno zdravljenje in so bili ocenljivi za prisotnost 

protiteles proti zdravilu (ADA – “anti-drug antibodies”). 69 bolnikov (3,0 %) je bilo pozitivnih na 

ADA, nastala med zdravljenjem. Nevtralizirajoča protitelesa (nAb – “neutralizing antibodies”) proti 

durvalumabu so ugotovili pri 0,5 % (12/2280) bolnikov. Prisotnost ADA ni klinično pomembno 

vplivala na varnost. Število bolnikov je premajhno, da bi ugotovili, kakšen vpliv imajo ADA na 

učinkovitost. Na podlagi populacijske farmakokinetične analize je mogoče pri bolnikih s prisotnimi 

ADA pričakovati nekoliko manjšo izpostavljenost zdravilu, vendar je farmakokinetična 

izpostavljenost za manj kot 30 % manjša od izpostavljenosti pri tipičnem bolniku in ne velja za 

klinično pomembno. 

 

Med 201 bolniki v študiji CASPIAN, ki so bili zdravljeni z zdravilom IMFINZI 1500 mg na 3 tedne v 

kombinaciji s kemoterapijo in so bili ocenljivi za prisotnost ADA, ni bil noben bolnik (0 %) pozitiven 

za ADA, nastala med zdravljenjem. Vpliva med zdravljenjem nastalih ADA na farmakokinetiko, 

klinično varnost in učinkovitost durvalumaba ni bilo mogoče oceniti, ker noben vzorec ni bil pozitiven 

na ADA proti durvalumabu, nastala med zdravljenjem.  

 

Starejši 

Glede varnosti niso poročali o razlikah med starejšimi (starimi 65 let ali več) in mlajšimi bolniki v 

celoti. Za bolnike z NSCLC in ES-SCLC, ki so stari 75 let ali več, je na voljo le malo podatkov. 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih 

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na  

 

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 

Sektor za farmakovigilanco 

Nacionalni center za farmakovigilanco 

Slovenčeva ulica 22 

SI-1000 Ljubljana 

Tel: +386 (0)8 2000 500 

Faks: +386 (0)8 2000 510 

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si 
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spletna stran: www.jazmp.si. 

 

4.9 Preveliko odmerjanje 

 

Informacij o prevelikem odmerjanju durvalumaba ni. V primeru prevelikega odmerjanja je treba 

bolnike skrbno spremljati glede znakov in simptomov neželenih učinkov in nemudoma je treba uvesti 

ustrezno simptomatsko zdravljenje. 

 

 

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodinamične lastnosti 

 

Farmakoterapevtska skupina: Zaviralci PD-1/PDL-1 (receptor programirane celične smrti 1/ligand 1). 

Oznaka ATC: L01FF03 

 

Mehanizem delovanja 

Ekspresija liganda za programirano celično smrt 1 (PD-L1 – “programmed cell death ligand-1”) je 

adaptiven imunski odziv, ki se tumorjem pomaga izogniti, da bi jih imunski sistem zaznal in odstranil. 

PD-L1 lahko inducirajo vnetni signali (npr. IFN-gama) in je lahko izražen tako na tumorskih celicah 

kot na imunskih celicah v mikrookolju tumorja. PD-L1 blokira delovanje in aktivacijo celic T z 

medsebojnim delovanjem s PD-1 in CD80 (B7.1). Z vezavo na svoje receptorje PD-L1 zmanjša 

citotoksično aktivnost celic T, njihovo proliferacijo in nastajanje citokinov. 

 

Durvalumab je popolnoma človeško imunoglobulinsko monoklonsko protitelo G1-kapa (IgG1κ), ki 

selektivno blokira medsebojno delovanje PD-L1 s PD-1 in CD80 (B7.1). Durvalumab ne inducira od 

protiteles odvisne celično posredovane citotoksičnosti (ADCC – “antibody dependent cell-mediated 

cytotoxicity”). Selektivna blokada medsebojnih delovanj PD-L1/PD-1 in PD-L1/CD80 izboljša 

protitumorske imunske odzive in poveča aktivacijo celic T. 

 

Klinična učinkovitost in varnost 

V kliničnih študijah pri NSCLC in ES-SCLC so ocenili odmerka durvalumaba 10 mg/kg na 2 tedna ali 

1500 mg na 4 tedne. Na podlagi primerjav podatkov modeliranja in simulacije izpostavljenosti ter 

razmerja med izpostavljenostjo in varnostjo ter izpostavljenostjo in učinkovitostjo med odmerkoma 

durvalumaba 10 mg/kg na 2 tedna ali 1500 mg na 4 tedne ni pričakovati klinično pomembnih razlik v 

učinkovitosti in varnosti. 

 

NSCLC – študija PACIFIC 

Učinkovitost zdravila IMFINZI so ocenili v randomizirani, dvojno slepi, s placebom kontrolirani 

multicentrični študiji PACIFIC pri 713 bolnikih z lokalno napredovalim neoperabilnim NSCLC. 

Bolniki so dokončali vsaj 2 cikla definitivne kemoterapije na osnovi platine skupaj z radioterapijo od 

1 do 42 dni pred začetkom študije in so imeli stanje zmogljivosti 0 ali 1 po ECOG. 92 bolnikov je 

prejelo celokupni odmerek od 54 do 66 Gy obsevanja. Študija ni vključila bolnikov, ki so napredovali 

po kemoradiacijskem zdravljenju; bolnikov s predhodno izpostavljenostjo katerim koli protitelesom 

proti PD-1 ali proti PD-L1; bolnikov z aktivno ali predhodno dokumentirano avtoimunsko boleznijo v 

2 letih pred začetkom študije; anamnezo imunske pomanjkljivosti; anamnezo hudih imunsko 

pogojenih neželenih učinkov; boleznimi, ki so zahtevale sistemsko imunosupresijo, razen fiziološkega 

odmerka sistemskih kortikosteroidov; aktivno tuberkulozo ali okužbo s hepatitisom B ali C ali HIV; 

bolnikov, ki so prejeli živo oslabljeno cepivo v 30 dneh pred začetkom zdravljenja z zdravilom 

IMFINZI ali v 30 dneh po začetku. Bolniki so bili v razmerju 2:1 randomizirani ali na prejemanje 

zdravila IMFINZI v odmerku 10 mg/kg (n = 476) ali placeba v odmerku 10 mg/kg (n = 237) v obliki 

intravenske infuzije na 2 tedna do 12 mesecev ali do pojava nesprejemljive toksičnosti ali potrjenega 

napredovanja bolezni. Randomizacija je bila stratificirana po spolu, starosti (< 65 let in ≥ 65 let) in 

kadilsko stanje (kadilci in nekadilci). Bolniki, pri katerih je bila bolezen po 12 mesecih obvladana, so 

imeli možnost ponovnega zdravljenja po napredovanju bolezni. Ocenjevanje tumorja so izvajali na 

8 tednov prvih 12 mesecev, nato pa na 12 tednov. 
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Bolniki so bili vključeni v študijo ne glede na stopnjo ekspresije PD-L1 v njihovem tumorju. S testno 

metodo VENTANA PD-L1 (SP263) IHC so retrospektivno pregledali ekspresijo PD-L1 na tumorskih 

celicah iz arhivskih vzorcev tumorskega tkiva, ki so bili odvzeti pred kemoradiacijskim zdravljenjem, 

pri bolnikih, pri katerih so bili taki vzorci na voljo. Izmed 713 randomiziranih bolnikov jih je imelo 

63 % na voljo tkivne vzorce zadostne kakovosti in velikosti za ugotavljanje ekspresije PD-L1, pri 

37 % bolnikov pa je bil status ekspresije PD-L1 neznan. 

 

Demografske značilnosti in izhodiščne značilnosti bolezni so bile med študijskima skupinama dobro 

uravnotežene. Izhodiščne demografske značilnosti celotne študijske populacije so bile: moški (70 %), 

starost ≥ 65 let (45 %), starost ≥ 75 let (8 %), belci (69 %), Azijci (27 %), drugo (4 %), trenutni kadilci 

(16 %), nekdanji kadilci (75 %), nikoli kadilci (9 %), stanje zmogljivosti po ECOG 0 (49 %), stanje 

zmogljivosti po ECOG 1 (51 %). Značilnosti bolezni so bile: stadij IIIA (53 %), stadij IIIB (45 %), 

histološki podskupini ploščatocelični (46 %), neploščatocelični (54 %). Izmed 451 bolnikov, za katere 

so bili na voljo podatki o ekspresiji PD-L1, je bila pri 67 % ta prisotna na ≥ 1 % tumorskih celic (TC) 

[PD-L1 TC 1-24 % (pri 32 %), PD-L1 TC ≥ 25 % (pri 35 %)], pri 33 % bolnikov pa je bila prisotna na 

< 1 % tumorskih celic.  

 

Dva cilja študije sta bila preživetje brez napredovanja bolezni (PFS – “progression-free survival”) in 

celokupno preživetje (OS – “overall survival”) med prejemniki zdravila IMFINZI v primerjavi s 

prejemniki placeba. Sekundarni cilji študije učinkovitosti so obsegali PFS po 12 mesecih (PFS 12) in 

18 mesecih (PFS 18) od randomizacije, in čas od randomizacije do drugega napredovanja bolezni 

(PFS2). PFS je bila ocenjena s slepljenim neodvisnim centralnim pregledom (BICR – “Blinded 

Independent Central Review”) v skladu z merili RECIST v1.1. 

 

Študija je pokazala statistično značilno izboljšanje PFS med prejemniki zdravila IMFINZI v 

primerjavi s skupino s placebom [razmerje ogroženosti (HR – “hazard ratio”) = 0,52 (95 % IZ: 0,42, 

0,65), p < 0,0001]. Študija je dokazala statistično značilno izboljšanje celokupnega preživetja (OS) v 

skupini z zdravilom IMFINZI v primerjavi s skupino s placebom [HR = 0,68 (95 % IZ: 0,53, 0,87), 

p = 0,00251]. 

 

V 5-letni analizi spremljanja, z medianim časom spremljanja 34,2 meseca, je skupina z zdravilom 

IMFINZI še naprej dokazovala izboljšanje OS in PFS v primerjavi s skupino s placebom. Rezultati OS 

in PFS iz primarne analize in analize spremljanja so povzeti v preglednici 4. 

 

Preglednica 4. Rezultati učinkovitosti v študiji PACIFIC 

 Primarna analizaa 5-letna analiza spremljanjab 

 Zdravilo 

IMFINZI  

(n = 476) 

Placebo 

(n = 237) 

Zdravilo  

IMFINZI  

(n = 476) 

Placebo 

(n = 237) 

OS 

Število smrti (%) 183 (38,4 %) 116 (48,9 %) 264 (55,5 %) 155 (65,4 %) 

Mediana (meseci)  

(95 % IZ) 

ND 

(34,7; ND)  

28,7 

(22,9; ND) 

47,5 

(38,1; 52,9) 

29,1 

(22,1; 35,1) 

HR (95 % IZ)  0,68 (0,53; 0,87) 0,72 (0,59; 0,89) 

2-stranska vrednost 

p 

0,00251  

OS po 24 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

66,3 % 

(61,7 %; 70,4 %) 

55,6 % 

(48,9 %; 61,3 %) 

66,3 % 

(61,8 %; 70,4 %) 

55,3 % 

48,6 %; 61,4 %) 

Vrednost p 0,005  

OS po 48 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

  49,7 % 

(45,0 %; 54,2 %) 

36,3 % 

(30,1 %; 42,6 %) 
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 Primarna analizaa 5-letna analiza spremljanjab 

 Zdravilo 

IMFINZI  

(n = 476) 

Placebo 

(n = 237) 

Zdravilo  

IMFINZI  

(n = 476) 

Placebo 

(n = 237) 

OS po 60 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

  42,9 % 

(38,2 %; 47,4 %) 

33,4 % 

(27,3 %; 39,6 %) 

PFS 

Število dogodkov (%) 214 (45,0 %) 157 (66,2 %) 268 (56,3 %) 175 (73,8 %) 

Mediano PFS 

(meseci) 

(95 % IZ) 

16,8 

(13,0; 18,1)  

5,6 

(4,6; 7,8) 

16,9 

(13,0; 23,9) 

5,6 

(4,8; 7,7) 

HR (95 % IZ)  0,52 (0,42; 0,65) 0,55 (0,45; 0,68) 

Vrednost p p < 0,0001  

PFS po 12 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

55,9 % 

(51,0 %; 60,4 %) 

35,3 % 

(29,0 %; 41,7 %)  

55,7 % 

(51,0 %; 60,2 %) 

34,5 % 

(28,3 %; 40,8 %) 

PFS po 18 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

44,2 % 

(37,7 %; 50,5 %) 

27,0 % 

(19,9 %; 34,5 %) 

49,1 % 

(44,2; 53,8 %) 

27,5 % 

(21,6 %; 33,6 %) 

PFS po 48 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

  35,0 % 

(29,9 %; 40,1 %) 

19,9 % 

(14,4 %; 26,1 %) 

PFS po 60 mesecih 

(%) 

(95 % IZ) 

  33,1 % 

(28,0 %; 

38,2 %) 

19,0 % 

(13,6 %; 25,2 %) 

PFS2c 

Mediano PFS2 

(meseci) 

(95 % IZ) 

28,3 

(25,1; 34,7) 

17,1 

(14,5; 20,7) 

  

HR (95 % IZ) 0,58 (0,46; 0,73)  

Vrednost p p < 0,0001  
a  Datum zamejitve podatkov za primarno analizo glede PFS je 13. februar 2017. Datum zamejitve podatkov za 

primarno analizo glede OS in PFS2 pa je 22. marec 2018. 
b  Datum zamejitve podatkov za analizo spremljanja glede OS in PFS je 11. januar 2021. 
c..PFS2 je opredeljeno kot čas od datuma randomizacije do datuma drugega napredovanja bolezni (opredeljenega 

v okviru običajne lokalne klinične prakse) ali smrti. 
    ND: ni doseženo 

 

Kaplan-Meierjevi krivulji OS in PFS za 5-letno analizo spremljanja sta predstavljeni na slikah 1 in 2. 
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Slika 1. Kaplan-Meierjeva krivulja celokupnega preživetja (OS) 

 

 

 

Slika 2. Kaplan-Meierjeva krivulja preživetja brez napredovanja bolezni (PFS) 

 

 
 

Število bolnikov, izpostavljenih tveganju          

Mesec 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 

Zdravilo 

IMFINZI 

476 377 301 267 215 190 165 147 137 128 119 110 103 97 92 85 81 78 67 57 34 22 11 5 0 

Placebo 237 164 105 87 68 56 48 41 37 36 30 27 26 25 24 24 22 21 19 19 14 6 4 1 0 

 

 

Izboljšanje PFS in OS v korist prejemnikov zdravila IMFINZI v primerjavi s prejemniki placeba so 

dosledno opažali v vseh vnaprej določenih analiziranih podskupinah, vključno z etnično pripadnostjo, 

starostjo, spolom, anamnezo kajenja, stanjem mutacij EGFR in histologijo.  

 

Naknadna analiza podatkov po podskupinah glede na ekspresijo PD-L1 

Za vrednotenje učinkovitosti glede na tumorsko ekspresijo PD-L1 so izvedli dodatno analizo podatkov 

po podskupinah (≥ 25 %, 1-24 %, ≥ 1 %, < 1 %) in pri bolnikih, pri katerih statusa PD-L1 ni bilo 

mogoče ugotoviti (neznan status PD-L1). Rezultati preživetja brez napredovanja bolezni (PFS) in 

celokupnega preživetja (OS) iz 5-letne analize spremljanja so prikazani na slikah 3, 4, 5 in 6. 

Število bolnikov, izpostavljenih tveganju           

Mesec 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 

Zdravilo 

IMFINZI 

476 464 431 414 385 364 343 319 298 289 273 264 252 241 236 227 218 207 196 183 134 91 40 18 2 0 

Placebo 237 220 199 179 171 156 143 133 123 116 107 99 97 93 91 83 78 77 74 72 56 33 16 7 2 0 

    mediano PFS (95 % IZ) 

zdravilo IMFINZI          16,9 (13,0; 23,9) 

placebo                 5,6 (4,8; 7,7)  

razmerje ogroženosti (95 % IZ):          0,55 (0,45; 0,68) 

zdravilo IMFINZI 

placebo 

V
er

je
tn

o
st

 P
F

S
 

Čas od randomizacije (meseci) 

    mediano OS (95 % IZ) 

zdravilo IMFINZI           47,5 (38,1; 52,9) 

placebo               29,1 (22,1; 35,1) 

razmerje ogroženosti (95 % IZ):      0,72 (0,59; 0,89) 

zdravilo IMFINZI 
placebo 

Čas od randomizacije (meseci) 

V
er

je
tn

o
st

 O
S
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Slika 3. Kaplan-Meierjeva krivulja celokupnega preživetja (OS) za bolnike z ekspresijo 

PD-L1 TC ≥ 1% 

 

 

Število bolnikov, izpostavljenih tveganju           

Mesec 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 

Zdravilo 

IMFINZI 

212 208 193 186 178 171 165 156 146 141 132 129 124 118 117 114 109 105 103 98 74 52 29 14 1 0 

Placebo 91 81 75 67 64 58 52 47 45 44 41 38 38 37 36 33 31 31 30 29 24 14 8 5 2 0 

 

Slika 4. Kaplan-Meierjeva krivulja preživetja brez napredovanja bolezni (PFS) za bolnike z  

ekspresijo PD-L1 TC ≥ 1 % 

 

 
 

Število bolnikov, izpostavljenih tveganju          

Mesec 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 

Zdravilo 

IMFINZI 

212 175 142 127 107 95 82 70 67 63 57 55 50 47 45 42 39 38 34 31 22 15 8 4 0 

Placebo 91 59 38 34 26 22 19 16 15 15 12 11 10 10 9 9 9 9 8 8 7 2 1 1 0 

 

 

Čas od randomizacije (meseci) 

    mediano PFS (95 % IZ) 

zdravilo IMFINZI        24,9 (16,9; 38,7) 

placebo           5,5 (3,6; 10,3) 

razmerje ogroženosti (95 % IZ):       0,47 (0,35; 0,64) 

zdravilo IMFINZI 

placebo 

V
er

je
tn

o
st

 P
F

S
 

Čas od randomizacije (meseci) 

V
er

je
tn

o
st

 O
S

 

placebo 
zdravilo IMFINZI 

    mediano OS (95 % IZ) 

zdravilo IMFINZI           63,1 (43,7; ND) 

placebo               29,6 (17,7; 44,7) 

razmerje ogroženosti (95 % IZ):      0,61 (0,44; 0,85) 
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Slika 5. Prikaz celokupnega preživetja (OS) z intervali zaupanja po podskupinah glede na 

ekspresijo PD-L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6. Prikaz preživetja brez napredovanja bolezni (PFS) z intervali zaupanja po podskupinah 

glede na ekspresijo PD-L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Dogodki/N (%) 

zdravilo IMFINZI      placebo            

 

 

 

264/476 (55,5 %)  155/237 (65,4 %) 

 

 

103/212 (48,6 %)      56/91 (61,5 %) 

 

 

51/115 (44,3 %)     27/44 (61,4 %) 

 

 

52/97 (53,6 %)       29/47 (61,7 %) 

 

 

59/90 (65,6 %)       35/58 (60,3 %) 

 

 

102/174 (58,6 %)    64/88 (72,7 %) 

 

Vsi bolniki 

 

 

PD-L1 TC  ≥ 1 % 

 

 

PD-L1 TC ≥ 25 % 

 

 

PD-L1 TC 1-24 % 

 

 

PD-L1 TC < 1 % 

 

 

Neznan status PD-L1 

               Dogodki/N (%) 

zdravilo IMFINZI        placebo  

 

 

 

268/476 (56,3 %)    175/237 (73,8 %) 

 

 

111/212 (52,4 %)     69/91 (75,8 %) 

 

 

61/115 (53,0 %)      33/44 (75,0 %) 

 

 

50/97 (51,5 %)        34/47 (76,6 %) 

 

 

55/90 (61,1 %)        41/58 (70,7 %) 

 

 

102/174 (58,6 %)      65/88 (73,9 %) 

 

Vsi bolniki 

 

 

PD-L1 TC  ≥ 1 % 

 

 

PD-L1 TC ≥ 25 % 

 

 

PD-L1 TC 1-24 % 

 

 

PD-L1 TC < 1 % 

 

 

Neznan status PD-L1 
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Celokupen varnostni profil durvalumaba v podskupini bolnikov z ekspresijo PD-L1 TC ≥ 1 % se je 

ujemal z varnostnim profilom populacije z namenom zdravljenja (“intent to treat population”), enako 

velja tudi za varnostni profil v podskupini bolnikov z ekspresijo PD-L1 TC < 1 %. 

 

Izidi po navedbi bolnikov 

Simptome, funkcijo in zdravstveno kakovost življenja po navedbi bolnikov so evidentirali z uporabo 

EORTC QLQ-C30 in njegovega modula za pljučnega raka (EORTC QLQ-LC13). LC13 in C30 so 

ocenili izhodiščno, potem na 4 tedne prvih 8 tednov in nato na 8 tednov do konca obdobja zdravljenja 

ali do prenehanja zdravljenja z zdravilom IMFINZI zaradi toksičnosti ali napredovanja bolezni. 

Sodelovalnost je bila v skupini z zdravilom IMFINZI zelo podobna kot v skupini s placebom (v celoti 

83 % v prvi in 85,1 % v drugi na podlagi izpolnjenih obrazcev, ki jih je bilo mogoče oceniti). 

 

Izhodiščno med skupino z zdravilom IMFINZI in skupino s placebom ni bilo razlik v simptomih, 

funkciji ali zdravstveni kakovosti življenja (HRQoL – “health related quality of life”) po navedbi 

bolnikov. Med potekom študije do 48. tedna med skupino z zdravilom IMFINZI in skupino s 

placebom ni bilo klinično pomembne razlike v simptomih, funkciji in zdravstveni kakovosti življenja 

(ocenjeno na podlagi razlike 10 točk ali več). 

 

SCLC – študija CASPIAN 
Študija CASPIAN je bila namenjena za oceno učinkovitosti zdravila IMFINZI s tremelimumabom ali 

brez njega v kombinaciji z etopozidom ter ali karboplatinom ali cisplatinom. Študija CASPIAN je bila 

randomizirana, odprta, multicentrična študija pri 805 predhodno še nezdravljenih bolnikih z ES-SCLC, 

ki so imeli stanje zmogljivosti po WHO/ECOG 0 ali 1, telesno maso > 30 kg, so bili primerni za 

prejemanje kemoterapije na osnovi platine v prvi liniji zdravljenja SCLC, so imeli pričakovano 

življenjsko dobo ≥ 12 tednov, vsaj ena ciljno lezijo po merilih RECIST 1.1 ter ustrezno delovanje 

organov in kostnega mozga. Bolniki z asimptomatskimi ali zdravljenimi metastazami v možganih so 

bili primerni za vključitev. V študijo niso bili vključeni bolniki z anamnezo obsevalnega zdravljenja 

prsi, anamnezo aktivne primarne imunske pomanjkljivosti, z avtoimunskimi boleznimi, vključno s 

paraneoplastičnim sindromom (PNS), aktivnimi ali predhodno dokumentiranimi avtoimunskimi ali 

vnetnimi boleznimi, uporabo sistemskih imunosupresivov v 14 dneh pred prvim odmerkom 

zdravljenja (razen fiziološkega odmerka sistemskih kortikosteroidov), aktivno tuberkulozo ali okužbo 

s hepatitisom B ali C ali HIV ter bolniki, ki so v 30 dneh pred začetkom zdravljenja z zdravilom 

IMFINZI ali po njem prejeli živo oslabljeno cepivo. 

 

Randomizacija je bila stratificirana glede na načrtovano zdravljenje na osnovi platine (karboplatin ali 

cisplatin) v 1. ciklusu. 

 

Bolniki so bili v razmerju 1:1:1 randomizirani na: 
 

• 1. skupina: zdravilo IMFINZI 1500 mg + tremelimumab 75 mg + etopozid ter ali karboplatin 

ali cisplatin, 

• 2. skupina: zdravilo IMFINZI 1500 mg + etopozid ter ali karboplatin ali cisplatin, 

• 3. skupina: ali karboplatin (AUC 5 ali 6 mg/ml/min) ali cisplatin (75-80 mg/m2) 1. dan in 

etopozid (80-100 mg/m2) intravensko 1., 2. in 3. dan vsakega 21-dnevnega cikla v obdobju od 

4 do 6 ciklusov. 
 

Pri bolnikih, randomiziranih v 1. in 2. skupino sta bila etopozid ter ali karboplatin ali cisplatin 

omejena na 4 cikluse po shemi na 3 tedne po randomizaciji. Samostojno zdravljenje z zdravilom 

IMFINZI se je nadaljevalo na 4 tedne do napredovanja bolezni ali nesprejemljivih toksičnih učinkov. 

Uporaba zdravila IMFINZI pri samostojnem zdravljenju je bila dovoljena tudi po napredovanju 

bolezni, če je bil bolnik klinično stabilen in je raziskovalec presodil, da zdravljenje bolniku klinično 

koristi. 

 

Bolniki, randomizirani v 3. skupino, so smeli prejeti skupno do 6 ciklusov etopozida ter ali 

karboplatina ali cisplatina. Po dokončanju etopozida + platine je bilo profilaktično kranialno obsevanje 

dovoljeno samo v 3. skupini, po raziskovalčevi presoji. 
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Ocene tumorja so bile opravljene 6 in 12 tednov od datuma randomizacije, potem pa na vsakih 

8 tednov do potrjenega objektivnega napredovanja bolezni. Ocene preživetja so bile opravljene na 

2 meseca po prenehanju zdravljenja. 

 

Primarna opazovana cilja študije sta bila primerjavi celokupnega preživetja (OS) v 2. skupini (zdravilo 

IMFINZI + etopozid + platina) in 3. skupini (etopozid + platina) ter v 1. skupini (zdravilo IMFINZI + 

tremelimumab + etopozid + platina) in 3. skupini (etopozidom + platina). Ključni sekundarni cilj 

študije je bil preživetje brez napredovanja bolezni (PFS). Drugi sekundarni cilji študije so bili mejniki 

za delež objektivnega odziva (ORR), OS in PFS ter izidi po navedbi bolnikov 

(PRO – “patient-reported outcomes”). PFS in ORR sta bila ocenjena na podlagi ocen raziskovalcev po 

merilih RECIST v1.1. 

 

Demografske značilnosti in izhodiščne značilnosti bolezni so bile med dvema študijskima skupinama 

(268 bolnikov v 2. skupini in 269 bolnikov v 3. skupini) dobro uravnotežene. Izhodiščne demografske 

značilnosti celotne študijske populacije so bile: moški (69,6 %), starost ≥ 65 let (39,6 %), mediana 

starost 63 let (razpon: od 28 do 82 let), belci (83,8 %), Azijci (14,5 %), črnci ali Afroameričani 

(0,9 %), drugi (0,6 %), nehispani in Latini (96,1 %), trenutni ali bivši kadilci (93,1 %), nikoli kadilci 

(6,9 %), stanje zmogljivosti po WHO/ECOG 0 (35,2 %), zmogljivosti po WHO/ECOG 1 (64,8 %), 

IV. stadij 90,3 %; 24,6 % bolnikov je prejemalo cisplatin in 74,1 % bolnikov karboplatin. V 3. skupini 

je 56,8 % bolnikov prejelo 6 ciklusov kombinacije etopozid + platina in pri 7,8 % bolnikov je bilo 

uporabljeno profilaktično kranialno obsevanje. 

 

V načrtovani vmesni (primarni) analizi je študija pokazala statistično značilno izboljšanje OS s 

kombinacijo zdravila IMFINZI + etopozida + platine (2. skupina) v primerjavi s kombinacijo samo 

etopozida + platine (3. skupina) [HR = 0,73 (95 % IZ: 0,591; 0,909), p = 0,0047]. Za PFS formalnega 

testiranja značilnosti sicer niso izvedli, vendar je kombinacija zdravila IMFINZI + etopozida + platine 

pokazala njegovo izboljšanje v primerjavi s kombinacijo samo etopozida + platine [HR = 0,78 (95 % 

IZ: 0.645; 0.936)]. 

 

V načrtovani analizi spremljanja (mediana: 25,1 meseca) je bilo s kombinacijo zdravila IMFINZI + 

etopozida + platine (2. skupina) v primerjavi s kombinacijo samo etopozida + platine (3. skupina) še 

naprej opazno izboljšanje OS. Rezultati OS, PFS, ORR in trajanje odziva (DoR – “duration of 

response”) iz načrtovane analize spremljanja so povzeti v preglednici 5; Kaplan-Meierjeve krivulje za 

OS in PFS so prikazane na slikah 7 in 8. 
 

Preglednica 5. Rezultati učinkovitosti v študiji CASPIANa 

 2. skupina: 

Zdravilo IMFINZI 

+ etopozid ter ali 

karboplatin ali 

cisplatin 

(n = 268) 

3. skupina: 

etopozid + ali 

karboplatin ali 

cisplatin 

(n = 269) 

OS  

Število smrti (%) 210 (78,4) 231 (85,9) 

Mediano OS (meseci) 

(95 % IZ) 

12,9 

(11,3; 14,7) 

10,5 

(9,3; 11,2) 

HR (95 % IZ)b 0,75 (0,625; 0,910) 

Vrednost pc 0,0032 

OS po 18 mesecih (%) 

(95 % IZ) 

32,0 
(26,5; 37,7) 

24,8 

(19,7; 30,1) 

PFS  

Število dogodkov (%) 234 (87,3) 236 (87,7) 

Mediano PFS (meseci) 

(95 % IZ) 

5,1 

(4,7; 6,2) 

5,4 

(4,8; 6,2) 

HR (95 % IZ)b 0,80 (0,665; 0,959) 
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PFS po 6 mesecih (%) 

(95 % IZ) 

45,4 

(39,3; 51,3) 

45,8 

(39,5; 51,9) 

PFS po 12 mesecih (%) 

(95 % IZ) 

17,9 

(13,5; 22,8) 

5,3 

(2,9; 8,8) 

ORR n (%) 

(95 % IZ)d 

182 (67,9) 

(62,0; 73,5) 

156 (58,0) 

(51,8; 64,0)  

Popoln odziv, n (%) 7 (2,6) 2 (0,7) 

Delen odziv n (%) 175 (65,3) 154 (57,2) 

Mediano DoR (meseci) 

(95 % IZ)d, 

5,1 

(4,9; 5,3) 

5,1 

(4,8; 5,3) 
a  Datum zamejitve podatkov za analizo spremljanja glede OS, PFS, ORR in DoR je 27. januar 2020. 
b  Analiza je bila izvedena s stratificiranim log-rang testom s prilagoditvijo za načrtovano zdravljenje s platino v 

1. ciklusu (karboplatin ali cisplatin) in s testi rangov povezovalnega pristopa. 

c  Opravljena vmesna analiza (datum zamejitve podatkov 11. marec 2019) je pokazala vrednost p za celokupno 

preživetje 0,0047; to ustreza meji za ugotovitev statistične značilnosti 0,0178 za celotno 2-stransko vrednost 

alfa 4 % na podlagi Lan-Demetsove funkcije porabe alfa z O'Brien-Flemingovim tipom meje in dejanskim 

številom opaženih dogodkov. 
d  Potrjen objektivni odziv. 
e  Post-hoc analiza. 

 

Slika 7. Kaplan-Meierjevi krivulji celokupnega preživetja (OS) 

 

 
 

 

Število bolnikov, izpostavljenih tveganju 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

Zdravilo IMFINZI + etopozid + platina  268 244 214 177 140 109 85 66 41 21 8 2 0 

Etopozid + platina 269 243 212 156 104 82 64 48 24 8 0 0 0 

 

V
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tn

o
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S

 

zdravilo IMFINZI + etopozid 

 + platina 

etopozid + platina  

krnjeni 

razmerje ogroženosti (95 % IZ) 

zdravilo IMFINZI + etopozid + platina v prim. z etopozidom + platino: 0.75 (0,625; 0,910) 

 

 Mediano OS (95% IZ) 

zdravilo IMFINZI + etopozid + platina  12,9 (11,3; 14,7) 

etopozid + platina 10,5 (9,3; 11,2) 

   

Čas od randomizacije (meseci) 
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Slika 8. Kaplan-Meierjevi krivulji preživetja brez napredovanja bolezni (PFS) 

 

 

 

 

Število bolnikov, izpostavljenih tveganju 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 

Zdravilo IMFINZI + etopozid + platina  268 220 119 55 45 40 35 24 18 8 5 0 

Etopozid + platina 269 195 110 33 12 9 7 7 6 1 0 0 

 
Analiza podskupin 

Izboljšanje OS v korist bolnikov, ki so prejemali kombinacijo zdravila IMFINZI + etopozida + platine, 

v primerjavi s tistimi, ki so prejemali kombinacijo samo etopozida + platine, so dosledno opažali v 

vseh vnaprej določenih podskupinah, ki so temeljile na demografiji, geografski regiji, uporabi 

karboplatina ali cisplatinu in značilnostih bolezni. 

 

Pediatrična populacija 

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z 

durvalumabom za vse skupine pediatrične populacije za zdravljenje malignih novotvorb (razen 

tumorjev osrednjega živčevja ter novotvorb hematopoetskega in limfatičnega tkiva) (za podatke o 

uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2). 

 

5.2 Farmakokinetične lastnosti 

 

Farmakokinetiko durvalumaba so ocenili tako za zdravilo IMFINZI pri samostojnem zdravljenju kot v 
kombinaciji s kemoterapijo. 

 

Farmakokinetiko durvalumaba so proučili pri 2903 bolnikih s parenhimskimi tumorji med uporabo 
odmerkov od 0,1 do 20 mg/kg intravensko enkrat na dva, tri ali štiri tedne pri samostojnem 

zdravljenju. Med uporabo odmerkov < 3 mg/kg je farmakokinetična izpostavljenost naraščala bolj kot 

sorazmerno odmerku (nelinearna farmakokinetika), med uporabo odmerkov ≥ 3 mg/kg pa sorazmerno 

odmerku (linearna farmakokinetika). Stanje dinamičnega ravnovesja je bilo doseženo po približno 

16 tednih. Na podlagi populacijske farmakokinetične analize, ki je zajela 1878 bolnikov, ko so 

prejemali durvalumab v obliki samostojnega zdravljenja, v razponu odmerkov ≥ 10 mg/kg na 2 tedna, 

je bila geometrična sredina volumna porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (Vss) 5,64 l. 

Očistek (CL) durvalumaba se je sčasoma zmanjšal, tako da je bila geometrična sredina očistka v stanju 

dinamičnega ravnovesja (CLss) 365. dan 8,16 ml/h; zmanjšanje CLss ni bilo ocenjeno kot klinično 

pomembno. Terminalni razpolovni čas (t1/2) na podlagi izhodiščnega očistka je bil približno 18 dni. 
Med farmakokinetiko durvalumaba kot samostojnega zdravila in v kombinaciji s kemoterapijo ni bilo 

klinično pomembne razlike. Primarni poti odstranjevanja durvalumaba sta katabolizem beljakovin 

preko retikuloendotelijskega sistema oziroma tarčno posredovano odstranjevanje. 

 Mediano PFS (95% IZ) 

zdravilo IMFINZI + etopozid + platina 5,1 (4,7; 6,2) 

etopozid + platina 5,4 (4,8; 6,2) 

   

Čas od randomizacije (meseci) 

zdravilo IMFINZI + etopozid 
+ platina 

krnjeni 

etopozid + platina 

V
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razmerje ogroženosti (95 % IZ) 

zdravilo IMFINZI + etopozid + platina v prim. z etopozidom + platino: 0.80 (0.665, 0.959) 
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Posebne skupine bolnikov 

Starost (19-96 let), telesna masa (31-149 kg), spol, pozitivna protitelesa proti zdravilu (ADA), 

koncentracija albumina, koncentracija LDH, koncentracija kreatinina, topni PD-L1, vrsta tumorja, rasa 

in stanje ECOG niso klinično pomembno vplivali na farmakokinetiko durvalumaba. 

 

Bolniki z okvaro ledvic 

Blaga (očistek kreatinina (CrCL) od 60 do 89 ml/min) in zmerna (očistek kreatinina (CrCL) od 30 do 

59 ml/min) okvara ledvic nista klinično pomembno vplivali na farmakokinetiko durvalumaba. Vpliv 

hude okvare ledvic (CrCL od 15 do 29 ml/min) na farmakokinetiko durvalumaba ni znan. 

 

Bolniki z okvaro jeter 

Blaga okvara jeter (bilirubin ≤ ZNM in AST > ZNM ali bilirubin > 1,0 do 1,5 × ZNM in kakršen koli 

AST) ni klinično pomembno vplivala na farmakokinetiko durvalumaba. Vpliv zmerne okvare jeter 

(bilirubin > 1,5 x do 3 x ZNM ne glede na AST) ali hude okvare jeter (bilirubin > 3x ZNM ne glede na 

AST) na farmakokinetiko durvalumaba ni znan, ker pa se monoklonska protitelesa IgG ne 

odstranjujejo primarno preko jeter, ni pričakovati, da bi sprememba delovanja jeter vplivala na 

izpostavljenost durvalumabu. 

 

5.3 Predklinični podatki o varnosti  

 

Karcinogenost in mutagenost 

Karcinogenega in genotoksičnega potenciala durvalumaba niso ocenili. 

 

Reproduktivna toksičnost 

Kot je opisano v literaturi, ima pot PD-1/PD-L1 osrednjo vlogo pri ohranitvi nosečnosti, ker vzdržuje 

materino imunsko toleranco za plod. V alogenskih modelih nosečnosti pri miših je bilo ugotovljeno, 

da moteno signaliziranje PD-L1 poveča izgubo plodov. V študijah sposobnosti razmnoževanja pri 

živalih je bila uporaba durvalumaba pri nosečih opicah cynomolgus od potrjene nosečnosti do poroda 

ob izpostavljenosti, ki je bila (na podlagi AUC) približno 18-krat večja od izpostavljenosti ob 

kliničnem odmerku 10 mg/kg durvalumaba, povezana s prehodom skozi placento, ne pa z maternalno 

toksičnostjo ali učinki na embrio-fetalni razvoj, izid nosečnosti ali poporodni razvoj. V mleku opic 

cynomolgus so 28. dan po rojstvu ugotovili zanemarljivo raven koncentracije durvalumaba. 

 

 

6. FARMACEVTSKI PODATKI 

 

6.1 Seznam pomožnih snovi 

 

histidin 

histidinijev klorid monohidrat 

trehaloza-dihidrat 

polisorbat 80 

voda za injekcije 

 
6.2 Inkompatibilnosti 

 

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili. 

 

6.3 Rok uporabnosti 

 

Neodprta viala 

3 leta 
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Razredčena raztopina 

 

Kemijska in fizikalna stabilnost med uporabo sta bili dokazani za največ 30 dni pri temperaturi od 

2 °C do 8 °C ali največ 24 ur pri sobni temperaturi (do 25 °C) od časa priprave. 

 

Z mikrobiološkega vidika je treba pripravljeno raztopino za infundiranje uporabiti takoj. Če se je ne 

uporabi takoj, je za čas shranjevanja med uporabo in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren 

uporabnik, in običajno ne sme biti daljše od 24 ur pri temperaturi od 2 °C do 8 °C ali 12 ur pri sobni 

temperaturi (do 25 °C), razen če je bila raztopina pripravljena pod nadzorovanimi in validiranimi 

aseptičnimi pogoji. 

 

6.4 Posebna navodila za shranjevanje 

 

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). 

 

Ne zamrzujte. 

 

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 

 

Za pogoje shranjevanja po redčenju zdravila glejte poglavje 6.3. 

 

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 

 

2,4 ml koncentrata v stekleni viali iz stekla tipa 1 z elastomernim zamaškom in sivo snemno 

aluminijsko zaporo; viala vsebuje 120 mg durvalumaba. Pakiranje vsebuje 1 vialo. 

 

10 ml koncentrata v stekleni viali iz stekla tipa 1 z elastomernim zamaškom in belo snemno 

aluminijsko zaporo; viala vsebuje 500 mg durvalumaba. Pakiranje vsebuje 1 vialo. 

 

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 

 

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom 

 

Priprava raztopine 

Zdravilo IMFINZI je na voljo v vialah z enim odmerkom in ne vsebuje konzervansov, zato je treba 

upoštevati aseptičen postopek. 

 

• Zdravilo morate pregledati glede delcev in sprememb barve. Zdravilo IMFINZI je bistra do 

opalescentna, brezbarvna do rumenkasta raztopina. Če opazite, da je raztopina motna, 

spremenjene barve ali vsebuje vidne delce, vialo zavrzite. Viale ne stresajte. 

 

• Izvlecite potrebno količino iz vial(e) zdravila IMFINZI in jo prenesite v intravensko (i.v.) 

vrečko, ki vsebuje 0,9 % (9 mg/ml) raztopino natrijevega klorida za injiciranje ali 5 % 

(50 mg/ml) raztopino glukoze za injiciranje. Razredčeno raztopino premešajte s previdnim 

obračanjem. Končna koncentracija razredčene raztopine mora biti med 1 mg/ml in 15 mg/ml. 

Raztopine ne zamrzujte in ne stresajte. 

 

• Morebitni neporabljeni ostanek v viali zavrzite. 

 

Dajanje zdravila 

• Raztopino za infundiranje dajte intravensko v 1 uri po intravenski liniji, v kateri je sterilen 

0,2- ali 0,22-mikronski linijski filter z zmanjšano vezavo beljakovin. 

 

• Tega zdravila ne dajajte skupaj z drugimi zdravili po isti infuzijski liniji. 

 

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
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7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 

 

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Švedska 

 

 

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 

 

EU/1/18/1322/002 120-mg viala 

EU/1/18/1322/001 500-mg viala 

 

 

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 

 

Datum prve odobritve: 21. september 2018 

 

 

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 

 

21.03.2022 

 

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 

http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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