I. MELLÉKLET
ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

1

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági
információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek
bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak
további tájékoztatást.
1.
A GYÓGYSZER NEVE
Casirivimab és imdevimab 120 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz.
2.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Minden casirivimab 20 ml injekciós üveg 1332 mg casirivimabot tartalmaz 11,1 ml-ben (120 mg/ml),
és minden imdevimab 20 ml injekciós üveg 1332 mg imdevimabot tartalmaz 11,1 ml-ben (120
mg/ml).
Minden casirivimab 6 ml injekciós üveg 300 mg casirivimabot tartalmaz 2,5 ml-ben (120 mg/ml), és
minden imdevimab 6 ml injekciós üveg 300 mg imdevimabot tartalmaz 2,5 ml-ben (120 mg/ml).
A casirivimab és imdevimab humán immunglobulin G-1 (IgG1) monoklonális antitestek, amelyeket
kínai hörcsög petefészek sejtekben állítanak elő rekombináns DNS technológiával.
Ismert hatású segédanyag(ok)
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.
3.

GYÓGYSZERFORMA

Koncentrátum oldatos infúzióhoz.
Tiszta vagy enyhén opálos, színtelen vagy halványsárga oldat, pH értéke 6,0.
4.

KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1

Terápiás javallatok

Igazolt COVID-19 betegségben szenvedő, 12 éves korú vagy idősebb betegek kezelésére, akik nem
igényelnek kiegészítő oxigén terápiát a COVID-19 betegségre és akiknél magas a súlyos COVID-19
betegség kialakulásának kockázata.
●
●
●
●
●
●
●
●

A magas kockázat magába foglalja az alábbiakat, de más kockázati tényezők is
lehetségesekElőrehaladott életkor
Elhízás
Szív-és érrendszeri betegségek, köztük a magas vérnyomás
Krónikus tüdőbetegség, beleértve az asztmát
1-es vagy 2-es típusú cukorbetegség
Krónikus vesebetegség, beleértve a dializált betegeket is
Krónikus májbetegség
Immunszupresszált állapot, a kezelőorvos megítélése szerint. Például: tumorellenes
kezelés, csontvelő- vagy szervátültetés, immunhiányos állapot, HIV (ha nincs
megfelelően kontrollálva, vagy az AIDS jelei láthatók), sarlósejtes vérszegénység,
thalassemia és az immunrendszert szupresszáló gyógyszerek elhúzódó alkalmazása.

Súlyos COVID-19 betegekre vonatkozó korlátozások
A monoklonális antitestek, mint a casirivimab és imdevimab lehetséges, hogy rosszabb klinikai
eredményeket érnek el olyan kórházban fekvő, COVID-19 betegeknél való alkalamzáskor, akik magas
áramlású oxigénterápiát vagy mechanikus lélegeztetést igényelnek.
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4.2

Adagolás és alkalmazás

A casirivimabbal és imdevimabbal történő kezelést szakképzett egészségügyi személyzetnek kell
elkezdeni és felügyelni. Olyan körülmények között szabad a kezelést alkalmazni, amelyek lehetővé
teszik az infúziós reakció / allergiás reakció kezelését.
A casirivimabot és imdevimabot együtt kell alkalmazni egyszeri intravénás infúzióban.
Adagolás
A casirivimab és imdevimab javasolt adagjai:
 600 mg casirivimab és 600 mg imdevimab, együttesen alkalmazva, egyszeri intravénás
infúzióban (lásd 9. táblázat)
VAGY
 1200 mg casirivimab és 1200 mg imdevimab, együttesen alkalmazva, egyszeri intravénás
infúzióban (lásd 10. táblázat)
A fázis III klinikai hatásossági és biztonságossági eredmények mindkét adagban konzisztensek voltak
(lásd 4.8 és 5.1 pontokat). Az alternatívaként ajánlott 1200 mg/1200 mg adag akkor alkalmazható, ha a
600 mg/600 mg dózis nem ál rendelkezésre.
Különleges betegcsoportok
Vesekárosodás
Vesekárosodásban szenvedő betegeknél nincs szükség dózismódosításra (lásd 5.2 pont).
Májkárosodás
A casirivimab és imdevimab farmakokinetikai tulajdonságait májkárosodásban szenvedő betegeknél
nem értékelték. Nem ismert, hogy megfelelő-e az adagolás módosítása májkárosodásban szenvedő
betegek esetében (lásd 5.2 pont).
Gyermekek és serdülők
A casirivimab és imdevimab biztonságosságát és hatásosságát 12 évesnél fiatalabb gyermekek
esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. 12 éves és annál idősebb gyermekeknél
nincs szükség dózismódosításra (last 5.2 pont).
Az alkalmazás módja
A casirivimab és imdevimab intravénás infúzióban alkalmazható. Nem szabad intramuszkuláris (im.)
injekcióban vagy subcutan (sc.) injekcióban beadni.
A casirivimab és imdevimab alkalmazás előtti hígítására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.
A casirivimabot és imdevimabot intravénás infúzióban kell beadni steril, szerelékbe épített vagy a
szerelékhez csatlakoztatható steril, 0,2 mikronos szűrő alkalmazásával.
Az infúzió lassítható vagy megszakítható, ha a betegnél infúziós reakció vagy más nemkívánatos
esemény lép fel. A beteg állapotát megfigyelés alatt kell tartani az infúzió beadásának időtartama alatt,
és az infúzió befejezését követő legalább egy óráig (lásd 4.4 pont).
4.3

Ellenjavallatok

A casirivimabbal vagy imdevimabbal, vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyaggal szembeni
túlérzékenység.
4.4

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Nyomonkövethetőség
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A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében, az alkalmazott készítmény
nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni.
Túlérzékenység, beleértve az infúzióval kapcsolatos reakciókat
A casirivimab és imdevimab beadását követően súlyos túlérzékenységi reakciókat, ezen belül
anafilaxiát jelentettek. Ha klinikailag jelentős túlérzékenységi reakció vagy anafilaxia jelei és tünetei
jelentkeznek, azonnal hagyja abba a casirivimab és imdevimab beadását, és kezdjen megfelelő
gyógyszeres és/vagy támogató kezelést.
Infúzióval összefüggő reakciókat figyeltek meg a casirivimab és imdevimab beadásakor. Ezek a
reakciók súlyosak vagy életveszélyesek is lehetnek. Az infúzióval összefüggő jelek és tünetek között
szerepelhet láz, nehéz légzés, csökkent oxigén szaturáció, hidegrázás, hányinger, arrythmia (pl. pitvar
fibrilláció, tachycardia, bradycardia) mellkasi fájdalom vagy diszkomfort érzés, gyengeség,
megváltozott mentális állapot, fejfájás, bronchospasmus, hipotenzió, hypertenzió angioödéma,
torokirritáció, bőrkiütés, beleértve a csalánkiütést, viszketés, izomfájdalom, szédülés, fáradtság és
izzadás. de egyéb tünetek is jelentkezhetnek. Ha infúzióval összefüggő reakció jelentkezik, lassítsa le
vagy hagyja abba az infúzió beadását, és kezdjen megfelelő gyógyszeres és/vagy támogató kezelést.
4.5

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Interakciós vizsgálatokat nem végeztek. A casirivimab és imdevimab monoklonális antitestek,
amelyek nem a vesén keresztül választódnak ki, vagy a citokróm P450 enzimrendszeren keresztül
metabolizálódnak, ezért nem valószínű az interakció azokkal az egyidejűleg alkalmazott
gyógyszerekkel, amelyek a vesén keresztül választódnak ki, vagy amelyek a citokróm P450 enzimek
szubsztrátjai, induktorai vagy gátlói.
Immunválasz
A COVID-19 elleni védőoltásokkal való kölcsönhatást nem vizsgálták, ezért nem lehet kizárni.
4.6

Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség
A casirivimab és imdevimab terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében korlátozott számú adat áll
rendelkezésre. Nem végeztek reproduktív toxicitási vizsgálatokat állatokon, azonban a humán magzati
szövetekkel végzett keresztreaktivitási vizsgálat során nem mutattak ki olyan keresztreakciót, aminek
klinikai vonatkozása lenne (lásd 5.3 pont). A humán immunglobulin G1 (IgG1) antitestekről ismert,
hogy átjutnak a placentán, ezért a casirivimab és imdevimab potenciálisan átjuthat az anyából a
fejlődő magzatba. Nem ismert, hogy a casirivimab és imdevimab potenciális átjutása bármilyen
terápiás előnnyel vagy kockázattal járna a fejlődő magzatra nézve. A casirivimabot és imdevimabot
csak akkor szabad terhesség alatt alkalmazni, ha a kezelés potenciális előnyei, valamennyi összefüggő
egészségügyi tényezőt figyelembe véve, meghaladják a potenciális kockázatokat az anya és a magzat
számára.
Szoptatás
Nem ismert, hogy a casirivimab és/vagy imdevimab kiválasztódik-e a humán anyatejbe vagy állati
tejbe, illetve nem ismertek az anyatejjel táplált csecsemőre vagy a tejképződésre gyakorolt hatások.
Ismert, hogy az anyai IgG kiválasztódik az anyatejbe. A szoptatás fejlődésre és egészségre gyakorolt
jótékony hatásai mellett fontolóra kell venni, hogy az anya számára klinikailag szükséges-e a
casirivimab és imdevimab, illetve, hogy milyen nemkívánatos eseményeket okozhat az anyatejjel
táplált csecsemőnél a casirivimab és imdevimab, vagy más anyai alapbetegség. A COVID-19 fertőzött
szoptató anyáknak követniük kell a klinikai útmutatásokat, hogy elkerüljék a csecsemő COVID-19nek való kitettségét.
Termékenység
A casirivimab és imdevimab termékenységre gyakorolt hatását nem vizsgálták.
4.7

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre
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A casirivimab és imdevimab nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a
gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.
4.8

Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása
Klinikai vizsgálatok során összesen több, mint 13000 vizsgálati alanynál, beleértve az egészséges
önkénteseket és betegeket is, alkalmaztak intravénás casirivimabot és imdevimabot.
A casirivimab és imdevimab biztonságossági profilját az R10933-10987-COV-2067 számú,
randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, I/II. fázisú (n=799) és fázis III. (n=5,531) klinikai
vizsgálat adatainak elemzésére alapozzák, amelyet olyan enyhe vagy közepesen súlyos COVID-19
tüneteket mutató felnőtt ambuláns (nem hospitalizált) betegek körében végeztek, akiktől az infúzió
megkezdése előtti 3 napon belül vették az első mintát a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatásához.
III. fázisú adatok
A résztvevőket egyszeri infúzióval kezelték, melynek dózisa 1200 mg (600 mg casirivimab és 600 mg
imdevimab) (n=827) vagy 2400 mg (1200 mg casirivimab és 1200 mg imdevimab) (n=1849) vagy
8000 mg (4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab) (n=1012) volt, vagy pedig placebót kaptak
(n=1843). Kizárólag a következő nemkívánatos eseményeket gyűjtötték a vizsgálat során: a gyűjtött
nemkívánatos események közepes vagy nagyobb súlyosságú infúzióval összefüggő reakciók és
túlérzékenységi reakciók, minden súlyos nemkívánatos esemény (SAE), valamint bármilyen olyan, a
kezeléssel összefüggő nemkívánatos események, amelyek orvosi ellátást tettek szükségessé a
29. napig.
Súlyos nemkívánatos eseményekről 9 résztvevőnél (1,1%) számoltak be az 1200 mg casirivimabot és
imdevimabot kapó csoportban; 24 résztvevőnél (1,3%) számoltak be a 2400 mg casirivimabot és
imdevimabot kapó csoportban; 17 résztvevőnél (1,7%) számoltak be a 8000 mg casirivimabot és
imdevimabot kapó csoportban; valamint 74 résztvevőnél (4,0%) számoltak be a placebo csoportban. A
SAE-k többsége a COVID-19 betegséggel és annak szövődményeivel volt kapcsolatos. Összesen
5 betegnél (0,3%) lépett fel végzetes kimenetelű esemény a placebo csoportban, illetve 1-1 betegnél
(0,1%) mindegyik casirivimabbal és imdevimabbal kezelt csoportban. A végzetes kimenetelű
események egyikét sem tekintették a vizsgálati kezeléssel összefüggőnek. A casirivimab és az
imdevimab nem ajánlott 8000 mg-os dózisban (4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab).
I/II. fázisú adatok
A kiegészítő biztonságossági adatok a vizsgálat I/II. fázisú részéből származnak, ahol a vizsgálati
alanyokat 2400 mg egyszeri intravénás infúzióval (1200 mg casirivimab és 1200 mg imdevimab)
(N=258), vagy 8000 mg egyszeri intravénás infúzióval (4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab)
(N=260), vagy placebóval (n=262) kezelték. Kizárólag a következő nemkívánatos eseményeket
gyűjtötték a vizsgálat során: a közepesen súlyos vagy súlyosabb infúziós reakciók és túlérzékenységi
reakciók a 29. napig, továbbá valamennyi súlyos nemkívánatos esemény (SAE). A vizsgálat 1-es
fázisú részében továbbá a 3-as és 4-es fokozatú kezeléssel kapcsolatos nemkívánatos eseményeket is
rögzítették.
úlyos nemkívánatos eseményt 4 vizsgálati alanynál jelentettek (1,6%) a 2400 mg casirivimab és
imdevimab csoportban, valamint 2 vizsgálati alanynál (0,8%) a 8000 mg casirivimab és imdevimab
csoportban, továbbá 6 vizsgálati alanynál (2,3%) a placebo csoportban. Egyik súlyos nemkívánatos
eseményt sem hozták összefüggésbe a vizsgálati készítménnyel. A megfigyelt 3-as vagy 4-es fokozatú
súlyos nemkívánatos események között volt tüdőgyulladás, hiperglikémia, hányinger és hányás (2400
mg casirivimab és imdevimab), bélelzáródás és nehézlégzés (8000 mg casirivimab és imdevimab) és
COVID-19, tüdőgyulladás és hipoxia (placebo). A casirivimab és imdevimab nem javasolt 8000 mg
dózisban (4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab).
A mellékhatások táblázatos összefoglalása
Az 1. táblázatban szereplő mellékhatások szervrendszer és a következő egyezmény szerinti gyakoriság
alapján kerülnek felsorolásra Nagyon gyakori (≥1/10); gyakori (≥1/100–1/10); nem gyakori (≥1/1000–
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<1/100); ritka (≥1/10000–1/1000); nagyon ritka (<1/10000); nem ismert (a rendelkezésre álló
adatokból nem meghatározható).
1.táblázat: A mellékhatások táblázatos felsorolása
Szervrendszer
Gyakoriság
Mellékhatás
Sérülés, mérgezés és a
Nem gyakori
Infúzióval kapcsolatos
beavatkozással kapcsolatos
reakciók1
szövődmények
1 Az infúzióval kapcsolatos reakcióként jelentett tünetek leírása az alábbi “Túlérzékenység,
beleértve az anafilaxiás és infúzióval kapcsolatos reakciókat” című részben található. Az
infúzióval kapcsolatos reakciókat az 1200 mg-os, 2400 mg-os és 8000 mg-os csoportokból
összesítették.
A kiválasztott mellékhatások leírása
Túlérzékenység, beleértve az anafilaxiás és az infúzióval kapcsolatos reakciókat
A klinikai programban egy anafilaxiás reakció esetet jelnetettek. Az esemény az infúzió befejezése
után 1 órán belül kezdődött és kezelést igényelt, beleértve az epinefrint is. Az esemény rendeződött.
A vizsgálat fázis III. részében 2-es vagy nagyobb súlyossági fokozatú infúzióval kapcsolatos reakciókat 2
résztvevőnél (0.2%) jelentettek az 1200 mg (600 mg casirivimab és 600 mg imdevimab) karon, 1
résztvevőnél (0.1%) a 2400 mg (1200 mg casirivimab és 1,200 mg imdevimab) karon, és 3 résztvevőnél
(0.4%) a 8000 mg (4000 mg casirivimab and 4000 mg imdevimab) karon.
A vizsgálat fázis I/II. részében 2-es fokozatú vagy súlyosabb infúzióval kapcsolatos reakciókat 4
vizsgálati személynél (1,5%) jelentettek a 8000 mg-os (4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab)
karon. Ezek közepesen súlyos események voltak, közöttük volt láz, hidegrázás, csalánkiütés,
viszketés, hasi fájdalom és kipirulás. Egy infúzióval kapcsolatos reakciót (hányinger) jelentettek a
placebo karon, és egy ilyen reakciót sem figyeltek meg a 2400 mg-os (1200 mg casirivimab és 1200
mg imdevimab) karon.
Összességében a fázis I/II. és fázis III szakaszokban három 8000 mg dózisú casirivimabot és
imdevimabot kapó vizsgálati alanynál és egy 2400 mg dózisú casirivimabot és imdevimabot kapó
vizsgálati alanynál kellett véglegesen leállítani az infúzió beadását infúzióval kapcsolatos reakciók
(csalánkiütés, viszketés, kipirulás, láz, légszomj, mellkasi nyomásérzés, hányinger, hányás) miatt.
Valamennyi esemény rendeződött (lásd 4.4 pont).
Feltételezett mellékhatások bejelentése
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez
fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen
kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a
Roche (Magyarország) Kft. részére az alábbi elérhetőségek egyikén:
Gyógyszerbiztonsági részleg
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: +36 23 446 702;
Fax: +36 23 446 860;
Email: hungary.drugsafety@roche.com
A bejelentő űrlap megtalálható a roche.hu weboldalunkon az alábbi linken is:
https://www.roche.hu/hu/gyogyszerbiztonsag/bejelento-urlap.html
4.9

Túladagolás

A humán klinikai vizsgálatokban a casirivimab és imdevimab akut túladagolásával kapcsolatos
tapasztalatok nincsenek. Klinikai vizsgálatokban 8000 mg-ot elérő dózist alkalmaztak (4000 mg
casirivimab és 4000 mg imdevimab, mely az ajánlott legalacsonyabb dózis több, mint 6-szorosa), és
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dóziskorlátozó toxicitást nem figyeltek meg. Túladagolás esetén általános támogató intézkedéseket
kell alkalmazni, ideértve a vitális paraméterek monitorozását és a beteg klinikai állapotának
megfigyelését is. A casirivimab és imdevimab túladagolása esetén nincs specifikus antidótum.
5.

FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1

Farmakodinámiás tulajdonságok

Casirivimab:
Farmakoterápiás csoport: még nincs meghatározva, ATC kód: még nincs meghatározva.
Imdevimab:
Farmakoterápiás csoport: még nincs meghatározva, ATC kód: még nincs meghatározva.
Hatásmechanizmus
A casirivimab és imdevimab két rekombináns humán IgG1 monoklonális antitest kombinációja,
amelyek Fc régiója módosítatlan, mindkét antitest a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjét célozza meg.
A casirivimab és imdevimab neutralizációs aktivitást mutatott 31,0pM (0,005 μg/ml) koncentrációnál
a vírusfertőzés 50%-ának gátlásával plakkredukciós neutralizációs próbában (PRNT50).
A casirivimab és imdevimab a tüskefehérje receptorkötő doménjén (RBD) egymást nem átfedő
epitópokhoz kötődnek. A tüskefehérje és az angiotenzin-konvertáz 2 enzim (ACE2) közti kapcsolat
gátlásával megakadályozzák a gazdasejtek megfertőződését.
Vírusellenes hatás
A Vero E6 sejteken végzett SARS-CoV-2 vírus neutralizációs próbában a casirivimab, az imdevimab,
valamint a casirivimab és imdevimab semlegesítette a SARS-CoV-2 vírust (USA-WA1/2020
izolátum) 37,4pM (0,006 μg/ml), 42,1pM (0,006 μg/ml) illetve 31,0pM (0,005 μg/ml)
koncentrációnál, a vírusfertőzés 50%-nak gátlásával plakkredukciós neutralizációs próbában
(PRNT50).
A casirivimab és imdevimab in vivo hatását rézuszmajmokban és szíriai aranyhörcsögökben
vizsgálták. A SARS CoV-2 vírussal fertőzött rézuszmajmok 25 mg/kg vagy 150 mg/kg dózisú
terápiás kezelése casirivimab és imdevimab kombinációval felgyorsította a vírus kiürülését az orrgarat váladékmintákból és az orrváladék-mintákból, valamint a placebóval kezelt állatokhoz képest
csökkentette a tüdő patológiás eltéréseit. A SARS CoV-2 vírussal fertőzött szíriai aranyhörcsögök 5
mg/kg és 50 mg/kg dózisú terápiás kezelése casirivimab és imdevimab kombinációval terápiás
előnyt eredményezett, mivel náluk kisebb volt a testtömegveszteség, mint a placebóval kezelt
állatoknál.
Antivirális rezisztencia
Fennáll a veszély, hogy olyan vírusvariáns fejlődik ki, amelyik rezisztens az együttadott casirivimab
és imdevimab kombinációra. A kezelőorvosnak a kezelési lehetőségek megfontolásakor figyelembe
kell venni az adott helyen jelenlevő SARS-CoV-2 variánsok prevalenciáját a rendelkezésre álló
adatok alapján.
Elkerülő (escape) variánsokat a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjét kódoló rekombináns VSV
(vesicularis stomatatis virus) sejttenyészet 2 átoltását követően csak casirivimab, vagy csak
imdevimab jelenlétében azonosítottak, de 2 átoltást követően casirivimab és imdevimab
együttes jelenlétében nem. Azok a vírusvariánsok, amelyek csökkent érzékenységet mutattak
a casirivimabra önmagában, magukba foglalták a K417E (182-szeres), K417N (7-szeres),
K417R (61-szeres),Y453F (>438-szoros), L455F (80-szoros), E484K (25-szörös), F486V
(>438-szoros) és Q493K(>438-szoros) tüskefehérje aminosav-szubsztitúciókat. Azok a
variánsok, amelyek az imdevimabra önmagában mutattak csökkent érzékenységet a K444N
(>755-szörös), K444Q (>548-szoros) K444T (>1033-szoros) és V445A (548-szoros)
szubsztitúciókat tartalmazták. A casirivimab és imdevimab együttesen csökkent érzékenységet
mutatott azokra a variánsokra, melyek a K444T (6-szoros) és V445A (5-szörös)
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szubsztitúciókat tartalmazták.
Neutralizációs próbában, amit a cirkuláló SARS CoV-2 vírus 39 különböző tüske fehérje
variánsával pszeudotipizált VSV-vel végeztek, az önmagában adott casirivimab iránt csökkent
érzékenységet mutattak a Q409E (4-szeres), G476S (5-szörös) és S494P (5-szörös)
szubsztitúciót tartalmazó variánsok, és az imdevimabbal önmagában csökkent érzékenységet
mutatott a N439K (463-szoros) szubsztitúciót tartalmazó variáns. Pseudovírus vizsgálatokban
további szubsztitúciókat vizsgáltak, és casirivimabbal önmagában csökkent aktivitást
mutattak az E484Q (9-szeres) és Q493E (446-szoros) esetében.A casirivimab és imdevimab
együttesen megőrizte hatását minden vizsgált variánssal szemben.
A casirivimab és az imdevimab külön-külön és együttesen megtartotta semlegesítő aktivitását a
B.1.1.7 törzsben található összes tüskefehérje-szubsztitúciót expresszáló pseudovírus (Egyesült
Királyságból származó) és csak a B.1.1.7-ben található N501Y-t expresszáló pszeudovírus és más
keringő vírusvonalak ellen (2. táblázat).
A casirivimab és az imdevimab együttesen megtartotta neutralizáló aktivitását a B.1.1351 (délafrikai származású) B.1.1351 vírusvonalakban található összes tüskefehérje-szubsztitúciót
expresszáló pszeudovírus vagy az egyedi szubsztitúciók K417N, E484K illetve N501Y ellen,
valamint a P.1 vírusvonalban található K417T + E484K (Brazíliából származó) vonalak ellen, habár
a casirivimab önmagában csökkent aktivitást mutatott a K417N-t és E484K-t expresszáló
pseudovírus ellen, mint fentebb ez szerepel, míg ez az imdevimabra önmagában nem volt jellemző.
Az E484K szubsztitúció szintén megtalálható a B.1.526 vírusvonalban (New York-ból származó). A
casirivimab és imdevimab külön-külön és együttesen is megőrizte neutralizáló aktivitását a L452R
szubsztitúció ellen, mely megtaláható a B.1.427/B.1.429 vírusvonalban (Californiából származó).
2.táblázat:

Pseudovírus neutralizációs adatok a SARS-CoV-2 variáns szubsztitúciókra
casirivimab és imdevimab együttes alkalnazásával

Vírusvonal tüskefehérje szubsztitúció
B.1.1.7 (Egyesült Királyságból
származó)
B.1.351 (Dél-Afrikából származó)
P.1 (Brazíliából származó)
B.1.427/B.1.429 (Californiából
származó)
B.1.526 (New York-ból származó)d
a
b
c
d

Kulcsfontosságú vizsgált
szubsztitúciók
N501Ya

Érzékenység -szeres
csökkenése
nincs változásc

K417N, E484K, N501Yb
K417T + E484K
L452R

nincs változásc
nincs változásc
nincs változásc

E484K

nincs változásc

A teljes variáns tüskefehérjét expresszáló pseudovírust vizsgálták. A vad típusú tüskefehérjéhez hasonlítva a következő
változásokat találták a variánsban: del69-70, del145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H.
A teljes variáns tüskefehérjét expresszáló pseudovírust vizsgálták. A vad típusú tüskefehérjéhez hasonlítva a következő
változásokat találták a variánsban: D80Y, D215Y, del241-243, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V.
Nincs változás: a érzékenység <2-szeres csökkenése.
A New York vírusvonal nem minden izolátumában található az E484K szubsztitúció (2021. februári adat).

Nem ismert, hogy a pseudovírus adatok hogyan függnek össze a klinikai kimenetellel.
A R10933-10987-COV-2067 klinikai vizsgálat időközi adatai csak egy variáns (G446V)
előfordulását mutatták ≥15%-os allél frakcióban, amelyet 66-ból 3 vizsgálati alanynál mutattak ki,
akikre vonatkozóan volt nukleotidszekvencia adat, mindegyiküknél egyszer (kettő vizsgálati
alanynál kiinduláskor a placebo karon és a 2400 mg casirivimab és imdevimab csoportban, és a 25.
napon egy vizsgálati alanynál, aki a 8000 mg casirivimab és imdevimab csoportban volt). A G446V
variáns 135-ször kisebb fogékonyságot mutatott az imdevimabra, mint a vadvírus VSV pszeudorészecske neutralizációs próbában, de megőrizte fogékonyságát a casirivimabra önmagában illetve
a casirivimabra és imdevimabra együttesen.
Előfordulhat, hogy a rezisztens variánsok a casirivimab és imdevimab együttes hatására
keresztrezisztenciát mutatnak más monoklonális antitestekkel, amelyek a SARS-Cov-2
receptorkötő doménjét célozzák. A klinikai hatás jelenleg nem ismert.
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Immunválasz gyengítése
Fennáll az elméleti kockázat, hogy az antitestek alkalmazása gyengítheti a SARS-CoV-2 vírusra
adott endogén immunválaszt, és a betegek fogékonyabbá válhatnak az újrafertőződésre.
Farmakodinámiás hatások
Az R10933-10987-COV-2067 számú klinikai vizsgálat értékelte a casirivimab és imdevimab
legalacsonyabb javasolt dózisának a legfeljebb 6,66-szoros adagját ((600 mg casirivimab és 600 mg
imdevimab; 1200 mg casirivimab és 1200 mg imdevimab; 4000 mg casirivimab és 4000 mg
imdevimab) COVID-19-fertőzésben szenvedő ambuláns betegeknél. A casirivimab és imdevimab
hatásosságra vonatkozó dózis-válasz görbe lapos volt mindegyik dózis esetében a vírusterhelés és a
klinikai kimenetelek alapján.
Klinikai hatásosság és biztonságosság
Az adatok az I./II./III. fázisú R10933-10987-COV-2067 adaptív vizsgálat adatainak elemzésén
alapulnak. A R10933 10987 COV 2067 egy randomizált, kettős vak, placebokontrollos klinikai
vizsgálat, amelyben a casirivimab és az imdevimab együttes alkalmazását tanulmányozzák enyheközépsúlyos COVID-19-ben szenvedő felnőtt résztvevők (olyan COVID-19-tüneteket mutató
résztvevők, akik nem kerültek kórházba) kezelésében. A vizsgálatba olyan felnőtt résztvevőket vontak
be, akiket nem hospitalizáltak, viszont fennállt náluk a COVID-19 legalább 1 vagy több tünete, amely
súlyosság tekintetében legalább enyhe volt. A kezelést a SARS-CoV-2-vírusfertőzés igazolása utáni
3 napon belül kezdték meg.
Az R10933-10987-COV-2067 vizsgálatból származó III. fázisú adatok
A vizsgálat III. fázisú részében 4567 résztvevő kapott véletlen besorolás szerint egyszeri intravénás
(iv.) infúzióban 1200 mg-os dózist (600 mg casirivimab és 600 mg imdevimab) (n=838), vagy
2400 mg-os dózist (1200 mg casirivimab és 1200 mg imdevimab) (n=1529), vagy 8000 mg-os dózist
(4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab) (n=700), illetve placebót (n=1500). A III. fázis
kezdetekor a casirivimab és imdevimab két dózisa a 8000 mg és a 2400 mg volt, mivel az I/II. fázisú
hatásosságelemzések alapján a 8000 mg-os és a 2400 mg-os dózis hasonlónak bizonyult, a III. fázis
vizsgálati tervét úgy módosították, hogy a 2400 mg-os dózist és az 1200 mg-os dózist hasonlítsák
össze placebóval, és a 8000 mg-ra vonatkozó adatokat pedig leíró elemzéshez konvertálták. Az
összehasonlításokat a meghatározott casirivimab és imdevimab együttes dózisokra randomizált
betegek, valamint az egyidejűleg placebóra randomizált betegek között végezték.
Kiinduláskor a medián életkor 50 év volt (a résztvevők 14%-a volt 65 éves vagy idősebb), a
résztvevők 52%-a volt nő, 84%-uk fehér, 36%-uk spanyol/latin és 5%-uk pedig fekete volt; az összes
betegnél fennállt a súlyos COVID-19 1 vagy több kockázati tényezője. A tünetek fennállásának
medián időtartama 3 nap volt; az átlagos vírusterhelés 6,69 log10 kópia/ml volt kiinduláskor. A
kiindulási demográfiai jellemzők és a betegségjellemzők jól kiegyensúlyozottak voltak a casirivimab
és imdevimab, illetve placebo kezelési csoportokban.
Az elsődleges végpont azon résztvevők aránya volt, akiket ≥1 alkalommal hospitalizáltak a COVID-19
betegséggel összefüggésben, illetve akik bármilyen ok miatt elhunytak a 29. napig, azon résztvevők
közül, akiknél a randomizáláskor végzett nasopharyngealis (NP) mintavétel pozitív SARS-CoV-2 RTqPCR eredményt adott és akiknél fennállt a súlyos COVID-19 legalább egy kockázati tényezője,
vagyis a módosított teljes elemzési populáció (mFAS). Az mFAS-on belül a III. fázisú elemzés során
az 1200 mg casirivimab és imdevimab dózissal kezeltek közül 7 résztvevőnél (1,0%), míg az
egyidejűleg placebóra randomizáltak közül 24 résztvevőnél (3,2%) következtek be események, ami a
COVID-19-cel összefüggő hospitalizált vagy bármilyen okból elhalálozó betegek számának 70,4%-os
csökkenését igazolta (p<0,0024). A 2400 mg casirivimab és imdevimab dózissal kezeltek körében
18 résztvevőnél (1,3%), míg a placebóra randomizáltak körében 62 résztvevőnél (4,6%) következtek
be események, ami 71,3%-os csökkenést igazolt placebóhoz képest (casirivimab és imdevimab: 1,3%,
placebo: 4,6%, p<0,0001). Konzisztens hatásokat figyeltek meg a különféle dózisok esetében, ami a
dózishatás hiányára utal (lásd a 3. táblázatot). Az eredmények konzisztensek voltak a betegek
kiindulási vírusterhelése vagy szerológiai státusza által meghatározott alcsoportokban is (lásd az
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1. ábrát). A placebóval szembeni előnyt a 2. naptól kezdődően figyelték meg (lásd a 2. ábrát és a
3. ábrát).
A kulcsfontosságú másodlagos végpont a COVID-19 tüneteinek elmúlásáig tartó idő volt. A tünetek
javulásáig eltelt idő mediánja a vizsgálatspecifikus napi tünetnaplóban tett feljegyzések alapján 10 nap
volt a casirivimabbal és imdevimabbal kezelt résztvevőknél, míg 14 nap volt a placebóval kezelt
résztvevőknél (p=0,0001 az 1200 mg és a placebo összehasonlításakor, illetve p<0,0001 a 2400 mg és
a placebo összehasonlításakor). A casirivimabbal és imdevimabbal végzett kezelés eredményeként a
COVID-19 tüneteinek elmúlásáig tartó idő mediánja 4 nappal rövidebb volt, mint a placebóval kezelt
résztvevőknél. Ezek az eredmények konzisztensek voltak a betegek kiindulási vírusterhelése vagy
szerológiai státusza által meghatározott alcsoportokban is (lásd a 4. ábrát). A következő tüneteket
vizsgálták: láz, hidegrázás, torokfájás, köhögés, légszomj/nehézlégzés, hányinger, hányás, hasmenés,
fejfájás, kipirult/nedves szem, testi fájdalmak, az ízérzékelés/a szaglás elvesztése, kimerültség,
étvágytalanság, zavartság, szédülés, mellkasi nyomás/szorító érzés, mellkasi fájdalom,
gyomorfájdalom, kiütés, tüsszentés, köpetürítés, orrfolyás. A COVID-19 tüneteinek elmúlásáig tartó
idő alatt azt az időtartamot értették, amely a randomizálástól az első olyan napig tart, amikor a
résztvevő „nincs tünet” értéket (0 pontot) adott meg az összes fenti tünetre, kivéve a köhögést, a
kimerültséget és a fejfájást, amelyek esetében megengedett volt az „enyhe/mérsékelt tünet” (1 pont)
vagy a „nincs tünet” (0 pont) értékelés is.
3. táblázat:
Az R10933-10987-COV-2067 vizsgálat kulcsfontosságú III. fázisú eredményeinek
összefoglalása
1200 mg iv.
Placebo
2400 mg iv.
Placebo
n=736
n=748
n=1355
n=1341
Azon betegek, akiket ≥1 alkalommal COVID-19 miatt hospitalizáltak vagy akik elhunytak a 29. napig
Kockázatcsökkenés
70%
71%
(p=0,0024)
(p<0,0001)
Eseménnyel érintett
7 (1,0%)
24 (3,2%)
18 (1,3%)
62 (4,6%)
betegek száma
A COVID-19 tüneteinek elmúlásáig tartó idő
A tünetek megszűnéséig
10
14
10
14
eltelt napok medián
száma
Medián csökkenés (nap)
4
4
(p<0,0001)
(p<0,0001)
Összességében az események többsége a COVID-19-cel összefüggő hospitalizáció volt. A
placebocsoportban 3 haláleset következett be a 29. napig és további 2 haláleset következett be a
29. napot követően, vagyis összesen 5 haláleset történt a vizsgálati követés végéig. Mindkét kezelési
csoportban 1-1 haláleset következett be. Ezek az eredmények konzisztensek voltak a >106 kópia/ml
kiindulási vírusterhelés, illetve szerológiai státusz szerinti alcsoportokban (lásd 1. ábra, a 2. ábra és a
3. ábra).
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1. ábra:
A COVID-19-cel összefüggő hospitalizációk vagy bármilyen okból bekövetkező
halálozás a 29. napig

2. ábra:
A COVID-19-cel összefüggő hospitalizációig vagy bármilyen okból bekövetkező
halálozásig eltelt idő a 29. napig REGEN-COV 1200 mg iv. esetén
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3. ábra:
A COVID-19-cel összefüggő hospitalizációig vagy bármilyen okból bekövetkező
halálozásig eltelt idő a 29. napig REGEN-COV 2400 mg iv. esetén

4. ábra:

A tünetek elmúlásáig tartó idő

A casirivimabbal és imdevimabbal végzett kezelés eredményeként statisztikailag szignifikáns
mértékben csökkent a vírusterhelés legkisebb négyzeteinek átlaga (log10 kópiaszám/ml) a kiindulástól
a 7. napig, a placebóhoz képest (-0,71 log10 kópia/ml 1200 mg esetén és -0,86 log10 kópia/ml 2400 mg
esetén; p<0,0001). Csökkenést figyeltek meg a teljes mFAS populációban és más alcsoportokban,
beleértve azokat is, amelyekben a kiindulási vírusterhelés meghaladta a 106 kópia/ml mennyiséget,
illetve amelynek tagjai kiinduláskor szeronegatívak voltak. Konzisztens hatásokat figyeltek meg a
különféle dózisok esetében, ami a dózishatás hiányára utal. Az 5. ábra a SARS-COV-2 vírusterhelés
átlagos változását mutatja be a 7. napon a kiinduláshoz képest.
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5. ábra:

A SARS-COV-2 vírusterhelés (log10 kópia/ml) változása a 7. napon a
kiinduláshoz képest

Az R10933-10987-COV-2067 III. fázisú részének eredményei igazolják az együtt alkalmazott
casirivimab és imdevimab hatásosságát, amelyet már az I/II. fázisú elemzésekben is megfigyeltek.
Az R10933-10987-COV-2067 fázis I/II. adatai
Egy randomizált, kettős vak, placebokontrollos, I/II. fázisú klinikai vizsgálat, az 1. vizsgálat
(NCT04425629) 799 COVID-19-fertőzőtt felnőtt járóbetegnél értékelte a casirivimab és imdevimab
hatásosságát. A betegek 1:1:1 randomizációs arányban kaptak egyszeri intravénás (iv.) infúzióban
2400 mg casirivimab és imdevimab kombinációt (mindegyikből 1200 mg), 8000 mg casirivimab és
imdevimab kombinációt (mindegyikből 4000 mg), vagy placebót (n=266, n=267, illetve n=266). A
vizsgálatba olyan betegeket választottak be, akiknél laborvizsgálat igazolta a SARS-CoV-2 fertőzést,
akiket a COVID-19 tünetek megjelenése utáni első 7 nap során randomizáltak, akiknél az O2
szaturáció ≥93% szinten volt környezeti levegőn, akiknél korábban és aktuálisan sem alkalmaztak
kísérleti COVID-19 kezelést (pl. gyógyult betegektől vett plazma, szisztémás kortikoszteroidok vagy
remdesivir), és akiket korábban és aktuálisan sem ápoltak kórházban COVID-19 kezelés miatt.
A vizsgálat minden betegnél 28 napig tartott. A vizsgálat során orr-garat mintát vettek a betegektől;
továbbá minden COVID-19-fertőzéssel kapcsolatos orvosi ellátási eseményről gyűjtöttek információt.
A virológiai végpontok első leíró elemzését az első 275 betegen végezték el (1. elemzési csoport). Az
első 275 betegen végzett leíró elemzések független megismételhetősége miatt, az elsődleges virológiai
elemzéseket (lásd 5. táblázat) a következő 524 betegen végezték el (2. elemzési csoport). Az
elsődleges klinikai elemzéseket a teljes 799 fős betegcsoporton végezték el. (1/2. elemzési csoport).
A 3 elemzési csoport demográfiai és kiindulási jellemzői az alábbi 4. táblázatban láthatóak.
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4. táblázat: Demográfiai és kiindulási jellemzők az 1. vizsgálatban
Paraméter

Átlag életkor (tartomány)
% 50 év feletti
% 65 év feletti
% Nő
% Fehér
% Fekete
% Ázsiai
% Spanyol vagy
latin-amerikai
% Magas kockázat a
(≥1 kockázati
tényezők súlyos
COVID-19-re)
% Elhízott
A tünetek fennállásának
medián időtartama (napok)
Kiindulási virológiai
paraméter
% Szeronegatív
Átlagos log10
kópiaszám/ml
% Szeropozitív
Átlagos log10
kópiaszám/ml
% Egyéb

1. elemzési
csoport

2. elemzési
csoport

1/2. elemzési
csoport

n=275
44 (18-81)
32
7
51
82
13
1
56

n=524
41 (18-89)
28
7
54
87
7
2
48

n=799
42 (18-89)
29
7
53
85
9
2
50

64

59

61

42
3

35
3

37
3

41
6,60

56
6,34

51
6,41

45
3,30

34
3,49

38
3,43

14

11

11

a

A vizsgálat az 1-es vagy annál magasabb kockázatú betegek alatt olyan betegeket ért, akiknél az alábbi kockázati tényezők
közül legalább 1 fennáll: 50 év feletti; BMI > 30 kg/m2 vitális paramétereket feljegyző esetjelentési űrlap (CRF) alapján;
szív- és érrendszeri betegség, beleértve a hipertenziót; krónikus vesebetegség, beleértve a művesekezelést; krónikus
tüdőbetegség, beleértve az asztmát; krónikus anyagcsere-betegség, beleértve a cukorbetegséget; krónikus májbetegség; és
immunszupresszált állapot, a vizsgálatvezető értékelése szerint.

Az 1. elemzési csoport virológia végpontjai leíró végpontok voltak, amelyeket hierarchikus vizsgálati
stratégia szerint teszteltek a 2. elemzési csoportban; a hierarchiát az 1/2. elemzési csoport klinikai
végpontjain is tesztelték.
Minden hatásossági végpontnál a módosított teljes elemzési halmazra (mFAS, modified full analysis
set) végezték el az elemzést, amely azokat a vizsgálati személyeket jelentette, akiknek kiinduláskor
pozitív volt a reverz transzkriptáz kvantitatív polimeráz láncreakció (RT-qPCR) tesztje. A 2. elemzési
csoportban az elsődleges virológiai végpont a napi vírusterhelésben (log10 kópiaszám/ml) a
kiindulástól a 7. napig eltelt időben bekövetkező csökkenés volt (idősúlyozott (TWA, time weighted
average) napi változás átlagértéke). Az elsődleges klinikai végpont (1/2. elemzési csoport) a
kiinduláskor pozitív RT-qPCR teszteredményt mutató betegek azon aránya, akiknek 1 vagy több
orvosi ellátási eseményre (MAV, medically attended visits) volt szükségük a COVID-19 progressziója
miatt. Az 5. táblázat bemutatja a 2. elemzési csoport és az 1/2. elemzési csoport hierarchikus vizsgálati
stratégia szerinti eredményeit az 1. elemzési csoport leíró eredményei mellett.
Az 1. elemzési csoport leíró virológiai végpontjait a 2. elemzési csoportban hierarchikus vizsgálati
stratégia szerint tesztelték és igazolták (lásd 5. táblázat). Minden casirivimab + imdevimab
kombinációval kezelt betegnél jelentősen csökkent a 7 napon keresztül az orr-garat váladékmintában
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RT-qPCR teszttel mért vírusterhelés, lásd 1. ábra. A legnagyobb csökkenést azoknál a betegeknél
mérték, akiknél kiinduláskor magas volt a vírusterhelés (> 106 vagy > 107 kópia/ml), valamint a
kiinduláskor szeronegatív betegek körében, lásd 7. ábra.
5. táblázat: Hierarchia a 2. elemzési csoportnál és az 1/2. elemzési csoportnál

1. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a 7.
napig az mFAS populációban, akiknél a kiindulási
vírusterhelés >107 kópia/ml, a két kezelési csoportnál
együttesen a placebo csoporttal szemben

2. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a
7. napig az mFAS populációban, akiknél a kiindulási
vírusterhelés >106 kópia/ml, a két kezelési csoportnál
együttesen a placebo csoporttal szemben
3. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a
7. napig a szeronegatív mFAS populációban a két kezelési
csoportnál együttesen a placebo csoporttal szemben
4. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a 7.
napig az mFAS populációban a két kezelési csoportnál
együttesen a placebo csoporttal szemben
5. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a
7. napig az mFAS populációban, akiknél a kiindulási
vírusterhelés >107 kópia/ml, a 8000 mg dózisú kezelési
csoportnál a placebo csoporttal szemben
6. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a 7.
napig az mFAS populációban, akiknél a kiindulási
vírusterhelés >107 kópia/ml, a 2400 mg dózisú kezelési
csoportnál a placebo csoporttal szemben
7. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a 7.
napig az mFAS populációban, akiknél a kiindulási
vírusterhelés >106 kópia/ml, a 8000 mg dózisú kezelési
csoportnál a placebo csoporttal szemben
8. TWA napi változás a vírusterhelésben a kiindulástól (D1) a 7.
napig az mFAS populációban, akiknél a kiindulási
vírusterhelés >106 kópia/ml, a 2400 mg dózisú kezelési
csoportnál a placebo csoporttal szemben
9. Az mFAS populációban azon betegek aránya, akiknek orvosi
ellátásra volt szükségük a 29. napig, a két kezelési csoportnál
együttesen a placebo csoporttal szemben (1-799 beteg)
10. Az mFAS populációban azon betegek aránya, akiknek
meghatározott jellegű orvosi ellátásra (kórházi ápolás,
sürgősségi ellátás vagy ügyeleti ellátás) volt szükségük a 29.
napig, a két kezelési csoportnál együttesen a placebo
csoporttal szemben (1-799 beteg)

1. elemzési
csoport
n=228
Különbség a
placebóhoz
képest
(p érték):
-1,21
(0,0001)

2. elemzési
csoport
n=437
Különbség a
placebóhoz
képest
(p érték):
-0,68
(<0,0001)

-0,95
(0,0003)

-0,65
(<0,0001)

-0,56
(0,0165)

-0,73
(<0,0001)

-0,41
(0,0089)

-0,36
(0,0003)

-1,32
(0,0002)

-0,68
(<0,0001)

-1,03
(0,0061)

-0,68
(<0,0001)

-1,14
(0,0002)

-0,58
(<0,0001)

-0,81
(0,0063)

-0,73
(<0,0001)

1/2 elemzési csoport
n=665
Kezelési csoportok együttesen:
12/434(2,8%)
Placebo: 15/231 (6,5%)
P=0,0240
Kezelési csoportok együttesen:
10/434
(2,3%)
Placebo: 10/231 (4,3%)
P=0,1575

Az 1. elemzési csoport leíró statisztikai adatai (nominális p-értékek) nem szerepeltek a hipotézisvizsgálati
hierarchiában, de összehasonlítási célból ezeket is feltüntették.
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6. ábra: Idősúlyozott átlagos csökkenés a napi vírusterhelésben (log10 kópia/ml) a 7. napig
(mFAS, 1/2. elemzési csoport)

a

Elsődleges virológiai végpont
Hierarchikusan tesztelt előre meghatározott végpont
A szeronegatív meghatározása: nincs mérhető tüskefehérje elleni IgG, tüskefehérje elleni IgA és nukleokapszid elleni
IgG. A szeropozitív meghatározása: van mérhető tüskefehérje elleni IgG, tüskefehérje elleni IgA és/vagy
nuklokapszid elleni IgG.
b

7. ábra: Az orr-garat váladékmintából kimutatott vírusterhelés értéke log10 skálán minden
viziten a 7. napig (mFAS, 1/2. elemzési csoport)

Míg ebben a 2. fázisú vizsgálatban a vírusterhelést használták fel az elsődleges végpont
meghatározásához, a casirivimab és imdevimab hatásosságára utaló klinikai adatok az előre
meghatározott másodlagos végpontból, az orvosi ellátási események alakulásából származtak. Az
orvosi ellátási események magukban foglalták a kórházi ellátást, a sürgősségi osztályon való ellátást,
az ügyeleti ellátást, és a telefonos/személyes orvosi konzultációt. A casirivimab és imdevimab
kombinációval kezelt betegek kisebb arányban szorultak orvosi ellátásra, valamint COVID-19
fertőzéssel kapcsolatos kórházi ápolásra és sürgősségi ellátásra, mint a placebo karon levő betegek,
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lásd 6. táblázat. Az orvosi ellátási esemény végpont eredményei egy viszonylag lapos dózis-válasz
görbére utalnak. A casirivimab és imdevimab abszolút kockázatcsökkentő hatása a placebóhoz képest
nagyobb olyan betegeknél, akiknél a magas kockázati kritérium szerint nagyobb a kórházi ellátás
kockázata (7. táblázat).
6. táblázat: Orvosi ellátás valamennyi betegnél, mFAS, 1/2. elemzési csoport
Kezelés

N

Események

Betegek aránya

Placebo

231

15

6,5%

2400 mg casirivimab és
imdevimab

215

6

2,8%

8000 mg casirivimab és
imdevimab

219

6

2,7%

Összes casirivimab
és imdevimab dózis

434

12

2,8%

Orvosi ellátási események

Kórházi ellátási és sürgősségi ellátási események
Placebo

231

10

4,3%

2400 mg casirivimab és
imdevimab

215

4

1,9%

8000 mg casirivimab és
imdevimab

219

4

1,8%

Összes casirivimab
és imdevimab dózis

434

8

1,8%

1/2. elemzési csoport: a COV-2067 1. fázisába és 2. fázisába beválasztott 665 beteg.

7. táblázat: Orvosi ellátás veszélyeztett betegeknél, mFAS, 1/2. elemzési csoport
Kezelés

N

Események

Betegek aránya

Placebo

142

13

9,2%

2400 mg casirivimab és
imdevimab

134

3

2,2%

8000 mg casirivimab és
imdevimab

132

4

3%

Összes casirivimab
és imdevimab dózis

266

7

2,6%

Orvosi ellátási események

Kórházi ellátási és sürgősségi ellátási események
Placebo

142

9

6,3%

2400 mg casirivimab és
imdevimab

134

2

1,5%

8000 mg casirivimab és
imdevimab

132

3

2,3%

Összes casirivimab
és imdevimab dózis

266

5

1,9%
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1/2. elemzési csoport: a COV-2067 1. fázisába és 2. fázisába beválasztott 665 beteg.

Gyermekek és serdülők
Jelenleg nincs adat (a gyermekekre vonatkozó információkért lásd a 4.2 pontot és az 5.2 pontot).
5.2

Farmakokinetikai tulajdonságok

45 fő COVID-19-fertőzőtt, 18—72 éves ambuláns betegnél a casirivimab és imdevimab
farmakokinetikai tulajdonságai lineárisak és arányosak a dózis mértékével az 1200 mg casirivimab és
1200 mg imdevimab dózistól a 4000 mg casirivimab és 4000 mg imdevimab dózisig terjedő
tartományban, amikor a kombinációt egyszeri intravénás (iv.) infúzióban adják be. A 8. táblázat
ismerteti az egyes antitestek farmakokinetikai paramétereit a 2400 mg iv. casirivimab és imdevimab
dózis (1200 mg antitestenként) alkalmazása után.
8. táblázat: A casirivimab és imdevimab farmakokinetikai paraméterei ambuláns COVID-19
betegeknél
Farmakokinetikai paramétera

Casirivimab 1200 mgb

Imdevimab 1200 mgb

325 (214)

364 (265)

Átlagos (SD) AUC0-28 (mg•nap/l)

3393 (1887)

3492 (2916)

Átlagos (SD) C28 (mg/l)c

68,0 (45,2)

64,9 (53,9)

Átlagos (SD) Cmax (mg/l)

a

n=22 a Cmax esetében; n=16 és17 a casirivimab és imdevimab AUC0-28-nál; n=17 a C28-nál
Összesen 2400 mg casirivimab és imdevimab került beadásra; 1200 mg casirivimab és 1200 mg imdevimab, 1:1
arányban
c Beadás után 28 nappal megfigyelt koncentráció
b

A casirivimab és imdevimab jellemző metabolikus útvonalait még nem írták le. Mivel a casirivimab és
imdevimab monoklonális IgG1 antitestek, várható, hogy mindkettő kisebb peptidekre és aminosavakra
bomlik a katabolizmus során ugyanúgy, mint az endogén IgG.
Különleges betegcsoportok
Nem ismert, hogy az életkor, a vesekárosodás vagy a májkárosodás milyen hatással vannak a
casirivimab és imdevimab farmakokinetikai tulajdonságaira. A javasolt adagolás várhatóan hasonló
casirivimab és imdevimab szérumexpozíciót eredményez a 12 éves és annál idősebb és legalább 40 kg
testtömegű gyermekeknél, mint a felnőtteknél, mivel hasonló súlyú felnőttek részt vettek az R1093310987-COV-2067 vizsgálatban. A vesekárosodás vélhetően nem befolyásolja a casirivimab és
imdevimab elemeinek farmakokinetikai tulajdonságait, mivel a >50 kDa molekulatömegű
monoklonális antitestek ismereteink szerint nem a vesén keresztül választódnak ki. Hasonlóképpen,
vélhetően a dialízis sem befolyásolja a casirivimab és imdevimab farmakokinetikai tulajdonságait.
Idősek
Korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre a 65 éves és annál idősebb betegeknél a
biztonságosságra és a hatásosságra vonatkozóan. Az ambuláns klinikai vizsgálatba (R10933-10987COV-2067) randomizált 4567 fő SARS-CoV-2-fertőzött beteg 14%-a volt 65 éves vagy idősebb és
4%-a volt 75 éves vagy idősebb. Nem ismert, hogy eltérőek-e a casirivimab és imdevimab
farmakokinetikai tulajdonságai az idős betegeknél, mint a fiatalabbaknál.
5.3

A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

Közönséges makákókon végzett ismételt adagolású dózistoxicitási vizsgálatban jellemezték a
casirivimab és imdevimab nem-klinikai toxikológiai profilját. Ezeket a monoklonális antitesteket
hetente adták be önmagukban (50 mg/kg) iv. bolus injekcióban, és kombinációban (150 mg/kg/antitest
dózisig) iv. vagy sc. injekcióban. A casirivimab, az imdevimab, és a casirivimab és imdevimab
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kombináció heti egyszeri alkalmazását jól tolerálták minden dózisszinten, és nem észleltek
gyógyszerrel kapcsolatos mellékhatásokat vagy nemkívánatos reakciót a 4 hetes adagolási időszakban
vagy a boncoláskor. Ex vivo szöveti keresztreaktivitási vizsgálatot végeztek egészséges humán
szöveteken és közönséges makákó szöveteken. A várakozásoknak megfelelően sem a casirivimab, sem
az imdevimab nem kötődött a célmolekulától eltérő molekulákhoz egyik vizsgált humán vagy
majomszövetben sem, mivel mindkét monoklonális antitest exogén fehérjékhez kötődik.
A casirivimabbal és imdevimabbal nem végeztek genotoxicitási, karcinogenitási, reprodukcióra
kifejtett toxicitási és termékenységi vizsgálatokat.
6.

GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1

Segédanyagok felsorolása

L-hisztidin
L-hisztidin-monohidroklorid-monohidrát
Poliszorbát 80
Szacharóz
Injekcióhoz való víz
6.2

Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerekkel.
6.3

Felhasználhatósági időtartam

Felbontatlan injekciós üveg: 24 hónap
Felbontás után: a készítményt felbontás után azonnal fel kell hígítani és infúzióban beadni.
Hígítás után: a hígított oldat szobahőmérsékleten (25 °C-ig) legfeljebb 4 óráig, vagy hűtőszekrényben
(2– 8 °C) legfeljebb 36 óráig tárolható.
6.4

Különleges tárolási előírások

Hűtőszekrényben (2– 8 °C), az eredeti csomagolásban, fénytől védve tárolandó.
Nem fagyaszható!
Nem rázható fel!
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése
A casirivimab és imdevimab 20 ml-es és 6 ml-es, átlátszó, 1. típusú injekciós üvegben kerül
forgalomba.
Dobozonként 2 injekciós üveget tartalmaz:
1 üveg 1332 mg/11,1 ml casirivimab és 1 üveg 1332 mg/11,1 ml imdevimab, vagy
1 üveg 300 mg/2,5 ml casirivimab és 1 üveg 300 mg/2,5 ml imdevimab.
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.
6.6

A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

A hígításra vonatkozó utasítások
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A casirivimab és imdevimab kizárólag egyszeri felhasználásra valók. Bármilyen fel nem használt
gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell
végrehajtani.
A casirivimabot és imdevimabot egészségügyi szakembernek kell elkészítenie aszeptikus
körülmények között:
1. Vegye ki a casirivimab és az imdevimab injekciós üvegeket a hűtőszekrényből, és
elkészítés előtt körülbelül 20 perc alatt hagyja szobahőmérsékletűre melegedni. Ne tegye
ki közvetlen hőnek! Ne rázza fel az injekciós üvegeket!
2. Beadás előtt a casirivimab és imdevimab injekciós üvegeket vizuálisan ellenőrizni kell, hogy
tartalmaznak-e látható részecskéket, vagy nem színeződtek-e el. Mindkét esetben meg kell
semmisíteni a koncentrátumot, és új üveget kell használni. A koncentrátum mindegyik
injekciós üvegben tiszta vagy enyhén opálos, színtelen vagy halvány sárga kell, hogy legyen.
3. Vegyen elő egy 50 ml-es vagy 100 ml-es vagy 150 ml-es vagy 250 ml-es 0,9%-os nátriumklorid oldatot tartalmazó intravénás infúziós tasakot.
4. A 600 mg/600 mg adag alkalmazásakor:
 Szívjon fel két külön fecskendővel 5 ml casirivimabot az injekciós üvegből és 5 ml
imdevimabot a másik injekciós üvegből, majd injektálja mind a 10 ml-t a 0,9%-os
nátrium-klorid oldatot tartalmazó infúziós tasakba, lásd 9. táblázat. Az injekciós
üvegben maradt, fel nem használt gyógyszert semmisítse meg.
VAGY
Az 1200 mg/1200 mg alternatív adag alkalmazásakor:
 Szívjon fel két külön fecskendővel 10 ml casirivimabot az injekciós üvegből és 10 ml
imdevimabot a másik injekciós üvegből, majd injektálja mind a 20 ml-t a 0,9%-os
nátrium-klorid oldatot tartalmazó infúziós tasakba, lásd 10. táblázat. Az injekciós
üvegben maradt, fel nem használt gyógyszert semmisítse meg.
5. Óvatosan fordítsa meg kézzel kb. 10x az infúziós tasakot a megfelelő elegyedés céljából.
Nem szabad felrázni!
6. A termék tartósítószert nem tartalmaz, ezért a hígított infúziós oldatot azonnal fel kell
használni. Ha nem lehet azonnal felhasználni, a hígított casirivimab és imdevimab oldat
legfeljebb 36 órán át tárolható hűtőszekrényben (2–8 °C), vagy legfeljebb 4 órán át tárolható
szobahőmérsékelten (25 °C-ig). Hűtőben történő tárolás esetén, felhasználás előtt körülbelül
30 percig hagyja az infúziós oldatot szobahőmérsékleten felmelegedni.
9. táblázat: Ajánlott adagolás illetve hígítási és alkalmazási utasítások 600 mg casirivimab és
600 mg imdevimab intravénás infúzióra
Casirivimab és Imdevimab 1200 mg dózisa. Adagoljon:
 5 ml casirivimabot (használjon 1db üveget a 11,1 ml-esből VAGY 2db üveget a 2,5 mlesből) és
 5 ml imdevimabot (használjon 1db üveget a 11,1 ml-esből VAGY 2db üveget a 2.5 mlesből)
összesen 10 ml-t egy 0,9%-os nátrium-klorid oldatot tartalmazó infúziós tasakba és adagolja az
alábbi utasításnak megfelelőenb
a 0,9%-os nátrium-kloridot
az infúzió maximális
az infúzió minimális
tartalmazó tasak mérete
sebessége
időtartama
50 ml
180 ml/óra
20 perc
100 ml

330 ml/óra

20 perc

150 ml

480 ml/óra

20 perc

250 ml

520 ml/óra

30 perc
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600 mg casirivimabot és 600 mg imdevimabot ugyanahhoz az infúziós tasakhoz kell
hozzáadni és együtt kell beadni egyszeri intravénás infúzióban.
bAz infúzió végén a szereléket öblítse át 0,9%-os (9 mg/ml) nátrium-klorid oldattal.
10. táblázat: Ajánlott adagolás illetve hígítási és alkalmazási utasítások 1200 mg casirivimab
és 1200 mg imdevimab intravénás infúzióra
Casirivimab és Imdevimab 2400 mg dózisa. Adagoljon:
 10 ml casirivimabot (használjon 1db üveget a 11,1 ml-esből VAGY 4db üveget a 2,5
ml-esből) és
 10 ml imdevimabot (használjon 1db üveget a 11,1 ml-esből VAGY 4db üveget a 2.5
ml-esből)
összesen 20 ml-t egy 0,9%-os nátrium-klorid oldatot tartalmazó infúziós tasakba és adagolja az
alábbi utasításnak megfelelőenb
a 0,9%-os nátrium-kloridot
az infúzió maximális
az infúzió minimális
tartalmazó tasak mérete
sebessége
időtartama
50 ml
210 ml/óra
20 perc
100 ml

360 ml/óra

20 perc

150 ml

510 ml/óra

20 perc

250 ml
540 ml/óra
30 perc
a Az 1200 mg casirivimabot és 1200 mg imdevimabot ugyanahhoz az infúziós tasakhoz kell
hozzáadni és együtt kell beadni egyszeri intravénás infúzióban.
bAz infúzió végén a szereléket öblítse át 0,9%-os (9 mg/ml) nátrium-klorid oldattal.
Alkalmazás
A casirivimab és imdevimab infúziós oldatot szakképzett egészségügyi személyzet adhatja be
aszeptikus körülmények között.
 Vegye elő az infúzióhoz az ajánlott szereléket.

Polivinilklorid (PVC), polietilén (PE)-lined PVC vagy poliuretán (PU) infúziós
szerelék

0,2 mikronos szerelékbe épített vagy a szerelékhez csatlakoztatható poliéterszulfon
(PES) szűrő
 Csatlakoztassa az infúziós szereléket az infúziós zsákhoz
 Indítsa el az infúziót.
 Adagolja az egész tasaknyi infúziós oldatot pumpás vagy gravitációs rendszerű
intravénás infúziós szereléken keresztül, mely egy steril, 0,2 mikronos szerelékbe épített
vagy a szerelékhez csatlakoztatható poliéterszulfon (PES) szűrővel van ellátva (lásd 9.
vagy 10. táblázat). A sóoldattal töltött infúziós tasak esetleges túltöltöttsége miatt az
infúziós zsák teljes tartalmát be kell adni a betegnek az aluldozírozás elkerülése
céljából.
 Az elkészített infúziós oldat nem adható egyidejűleg bármi más gyógyszerrel. Nem
ismert, hogy a casirivimab és imdevimab oldat kompatibilis-e más intravénás
oldatokkal és gyógyszerekkel a 0,9%-os (9 mg/ml) nátrium-klorid oldaton kívül.
 Az infúzió végén a szereléket öblítse át 0,9%-os (9 mg/ml) nátrium-klorid oldattal így
biztosítva azt, hogy a szükséges dózis beadásra került.
 A fel nem használt gyógyszert semmisítse meg.
 Ellenőrizze a beteg klinikai állapotát az infúzió beadása közben és az infúzió beadása
után figyelje meg még legalább 1 órán keresztül.
Megsemmisítés
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.
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7.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

8.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

9.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/
MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: ÉÉÉÉ. hónap NN.
10.

A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA
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