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БЕКІТІЛГЕН 

 

ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

 

1. ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ АТАУЫ  

Авастин, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мг/4 мл, 400 мг/16 

мл 

 

2. САПАЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ ҚҰРАМЫ 

2.1 Жалпы сипаттамасы 

Бевацизумаб 

2.2 Сапалық және сандық құрамы  

1 мл концентраттың құрамында 

белсенді зат – 25 мг бевацизумаб. 

Дәрілік препарат құрамында болуын ескеру қажет қосымша заттар: натрий 

дигидрофосфаты моногидраты, натрий гидрофосфаты, натрий 1 ммольден (23 мг) аз. 

 

Қосымша заттардың толық тізімін 6.1 бөлімінен қараңыз. 

 

3. ДӘРІЛІК ТҮРІ 

Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат.  

Түссіз немесе ашық-қоңыр түсті, мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық. 

 

4. КЛИНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ 

4.1 Қолданылуы 

Бевацизумаб фторпиримидин туындылары негізіндегі химиялық еммен біріктіріп 

метастаздық колоректальді обыры бар ересек пациенттерді емдеуге арналған.  

Бевацизумаб паклитакселмен біріктіріп cүт безінің метастаздық обыры бар ересек 

пациенттерде бірінші желілі емі ретінде қолдануға арналған. Адамның 2-ші типті (HER2) 

эпидермалық өсу факторы рецепторының статусы туралы қосымша ақпаратты 5.1 

бөлімінен қараңыз.  

Бевацизумаб капецитабинмен біріктіріп антрациклиндермен немесе таксандарды қоса, 

химиялық емнің басқа әдістерімен емдеу орынсыз боп есептелетін ересек пациенттердегі 

сүт безінің метастаздық обырының бірінші желілі емі ретінде қолдануға арналған. Соңғы 

12 ай ішінде адъюванттық режимде құрамында таксандар мен антрациклиндер бар кестені 

қабылдаған пациенттер, капецитабинмен біріктіріп Авастин препаратымен емдеу 

курсынан шығарылып тасталуы тиіс. HER2 статусы туралы қосымша ақпарат алу үшін 5.1 

бөлімін қараңыз.  

Бевацизумаб платина препараттарының негізіндегі химиялық еммен біріктіріп таралған, 

операция жасалмайтын, метастаздық немесе өкпенің қайталанатын ұсақ жасушалы емес 

обыры бар ересек пациенттерде жалпақ жасушалы емес гистологиялық типінің бірінші 

желілі емі ретінде қолдануға арналған. 

Бевацизумаб эрлотинибпен біріктіріп таралған, операция жасауға болмайтын, метастаздық 

немесе қайталанатын, жалпақ жасушалы емес, ұсақ жасушалы емес, эпидермалық өсу 



    
 

факторы рецепторын (EGFR) белсендіргіш мутацияларымен өкпе обыры бар ересек 

пациенттерде бірінші желілі ем ретінде қолдануға арналған (5.1 бөлімін қараңыз). 

Бевацизумаб интерферон альфа-2а-мен біріктіріп бүйрек жасушасының таралған 

және/немесе метастаздық бүйрек жасушасының обыры бар ересек пациенттерде бірінші 

желілі ем ретінде қолдануға арналған.  

Бевацизумаб карбоплатинмен және паклитакселмен біріктіріп ересек пациенттерде аналық 

бездердің, жатыр түтігінің таралған (Халықаралық акушер-гинекологтар федерациясы 

(FIGO) жіктемесі бойынша III B, III C және IV сатылы) эпителиальді обырының немесе 

ішперденің бастапқы обырының бірінші желілі емі ретінде қолдануға арналған (5.1 бөлімін 

қараңыз).  

Бевацизумаб карбоплатин мен гемцитабинмен біріктіріп немесе карбоплатин мен 

паклитакселмен біріктіріп, бастапқы қайталанатын аналық бездердің, жатыр түтігінің 

платинаға сезімтал эпителиальді обыры немесе бастапқы ішперде обыры бар, бұрын 

бевацизумабпен, VEGF басқа тежегіштерімен немесе VEGF рецепторларына бағытталған 

басқа дәрілік заттармен ем қабылдамаған ересек пациенттерді емдеуге арналған. 

Бевацизумаб паклитакселмен, топотеканмен немесе пегилденген липосомалық 

доксорубицинмен біріктіріп, қайталанатын, платина препараттарына резистентті аналық 

бездердің, жатыр түтігінің эпителиальді обыры немесе бастапқы ішперде обыры бар, 

химиялық емнің кемінде екі режимін қабылдаған және бұрын бевацизумабпен, VEGF 

басқа тежегіштерімен немесе VEGF рецепторларына бағытталған препараттармен ем 

қабылдамаған ересек пациенттерді емдеуге арналған (5.1 бөлімін қараңыз). 

Бевацизумаб паклитакселмен және цисплатинмен немесе балама ретінде, паклитакселмен 

және топотеканмен біріктіріп, жатыр мойнының үдемелі, қайталанатын немесе 

метастаздық обыры бар, платина препараттарымен ем қабылдай алмайтын ересек 

пациенттерді емдеуге арналған (5.1 бөлімін қараңыз). 

 

4.2 Дозалау режимі және қолдану тәсілі 

Авастин препараты ісікке қарсы дәрілік заттарды қолдану тәжірибесі бар дәрігердің 

бақылауымен енгізілуі тиіс.  

Дозалау режимі  

Метастаздық колоректальді обыр (мКРО)  

Авастин препаратының венаішілік инфузия түрінде енгізілуге ұсынылатын дозасы 2 

аптада бір рет дене салмағына 5 мг/кг немесе 10 мг/кг немесе 3 аптада бір рет дене 

салмағына 7,5 мг/кг немесе 15 мг/кг құрайды.  

Емдеуді негізгі аурудың үдеу белгілері пайда болғанға дейін немесе емдеуге келмейтін 

уыттылығы дамығанға дейін жүргізу ұсынылады. 

Сүт безінің метастаздық обыры (СБмО)  

Авастин препаратының ұсынылатын дозасы венаішілік инфузия түрінде 2 аптада бір рет 

енгізілетін дене салмағына 10 мг/кг немесе 3 аптада бір рет енгізілетін дене салмағына 15 

мг/кг құрайды. 

Емдеуді аурудың үдеуінің белгілері немесе аса ауыр уыттылық пайда болғанға дейін 

жүргізу ұсынылады. 

Өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры (ӨҰЖЕО)  

Жалпақжасушалы емес ӨҰЖЕО платина препараттары негізіндегі химиялық еммен 

біріктірілген емінің бірінші желісі 

Авастин препараты платина препараттарының негізіндегі химиялық емге қосымша ретінде 

6 емдеу циклына дейін енгізіледі, содан соң негізгі аурудың үдеуіне дейін монотерапия 

түрінде қолданылады. 

Авастин препаратының ұсынылатын дозасы 3 аптада бір рет венаішілік инфузия түрінде 

енгізілетін дене салмағына 7.5 мг/кг немесе дене салмағына 15 мг/кг құрайды. 

ӨҰЖЕО-мен науқастарда клиникалық тиімділігі дене салмағына 7.5 мг/кг дозасы үшін де, 

дене салмағына 15 мг/кг дозасы үшін де көріністелген (5.1 бөлімін қараңыз).  



    
 

Емдеуді негізгі аурудың үдеу белгілері пайда болғанға дейін немесе емдеуге келмейтін 

уыттылығы дамығанға дейін жүргізу ұсынылады. 

EGFR белсендіргіш мутацияларымен жалпақжасушалы емес ӨҰЖЕО эрлотинибпен 

біріктірілген емінің бірінші желісі 

Авастин препаратымен эрлотинибпен біріктіріп емдеуді бастағанға дейін EGFR 

мутацияларының болуына тестілеу жүзеге асырылуы тиіс. Жалған оң және жалған теріс 

анықталымдарды болдырмас үшін, жақсы тексерілген және сенімді әдістемені пайдалану 

маңызды. 

Авастин препаратының эрлотинибке қосымша пайдаланудағы ұсынылатын дозасы 3 

аптада бір рет дене салмағына венаішілік инфузия түрінде енгізілетін 15 мг/кг құрайды.  

Авастин препаратымен эрлотинибке қосымша емдеуді аурудың үдеуіне дейін жалғастыру 

ұсынылады. 

Эрлотинибті дозалау режимі мен енгізу әдісін препаратты қолдану жөніндегі 

нұсқаулықтан қараңыз. 

Бүйрек жасушасының таралған және/немесе метастаздық обыры (БЖтмО) 

Авастин препаратының ұсынылатын дозасы 2 аптада бір рет венаішілік инфузия түрінде 

енгізілетін дене салмағына 10 мг/кг құрайды. 

Емдеуді ауру үдегенге дейін немесе емдеуге келмейтін уыттылығы дамығанға дейін 

жүргізу ұсынылады. 

Аналық бездердің, жатыр түтігінің эпителиальді обыры және бастапқы ішперде обыры  

Бірінші желілі ем: Авастин препараты карбоплатинге және паклитакселге қосымша 

емдеудің 6 циклына дейін, содан соң 15 айдан көп емес монотерапия ретінде, қайсысының 

бұрын басталатындығына байланысты, ауру үдегенше немесе емдеуге келмейтін 

уыттылық дамығанша тағайындалады.  

Авастин препаратының ұсынылатын дозасы 3 аптада бір рет венаішілік инфузия түрінде 

дене салмағына 15 мг/кг құрайды.  

Платина препараттарына сезімтал, қайталанатын ауруды емдеу: Авастин препараты 

карбоплатинмен және гемцитабинмен біріктіріп 6 циклдан 10 циклға дейін немесе 

карбоплатинмен және паклитакселмен біріктіріп 6 циклдан 8 циклға дейін, содан соң ауру 

үдегенге дейін монотерапия ретінде тағайындалады. Авастин препаратының ұсынылатын 

дозасы 3 аптада бір рет венаішілік инфузия түрінде дене салмағына 15 мг/кг құрайды.  

Платина препараттарына резистентті, қайталанатын ауруды емдеу: Авастин 

препараты келесі препараттардың бірімен: паклитакселмен, топотеканмен (апта сайын 

енгізіледі) немесе пегилденген липосомалық доксорубицинмен біріктіріп тағайындалады. 

Авастиннің ұсынылатын дозасы  

 2 аптада бір рет венаішілік инфузия түрінде дене салмағына 10 мг/кг құрайды. Егер 

Авастин препараты топотеканмен (әр 3 апта сайын, 1-ші күннен 5-ші күнге дейін 

енгізілетін) біріктіріп тағайындалса, Авастин препаратының ұсынылатын дозасы 

венаішілік инфузия түрінде 3 аптада бір рет енгізілетін дене салмағына 15 мг/кг құрайды.  

Емдеуді ауру үдегенше немесе емдеуге келмейтін уыттылық пайда болғанға дейін жүргізу 

ұсынылады (5.1 бөлімін қараңыз, M022224 зерттеу). 

Жатыр мойнының обыры 

Авастин препараты химиялық емнің келесі режимдерінің бірімен: паклитакселмен және 

цисплатинмен немесе паклитакселмен және топотеканмен біріктіріп тағайындалады.  

Авастин препаратының ұсынылатын дозасы венаішілік инфузия түрінде 3 аптада бір рет 

енгізілетін дене салмағына 15 мг/кг құрайды. Емдеуді ауру үдегенше немесе емдеуге 

келмейтін уыттылық пайда болғанға дейін жүргізу ұсынылады (5.1 бөлімін қараңыз). 

Пациенттердің ерекше тобы  

Егде жастағы пациенттер: ≥65 жастағы пациенттерде дозасын түзету қажет емес. 

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер: бүйрек функциясының бұзылуы бар 

пациенттерде препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген (5.2 бөлімін қараңыз). 

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер: бауыр функциясының бұзылуы бар 



    
 

пациенттерде препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген (5.2 бөлімін қараңыз). 

Балалар  

Бевацизумабтің 18 жасқа толмаған балалардағы қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған.  

Қазіргі уақытта бар мәліметтер 4.8, 5.1 және 5.2 бөлімдерінде сипатталған, алайда, 

олардың негізінде дозалау бойынша қандай да бір ұсыныстар беруге болмайды.  

Бевацизумабты балалар популяциясында сүт безінің, өкпенің, аналық бездің, жатыр 

түтігінің, ішперденің, жатыр мойны және бүйректің колоректальді обырын емдеу үшін 

тиісінше қолданған жағдайлар болмаған.  

Қолдану тәсілі  

Препараттың бастапқы дозасын венаішілік инфузия түрінде 90 минут бойы енгізу қажет. 

Егер алғашқы инфузияның жағымдылығы жақсы болса, екінші инфузияны 60 минут бойы 

енгізуге болады. Егер 60 минут ішіндегі инфузияның жағымдылығы жақсы болса, кейінгі 

инфузияларды 30 минут ішінде енгізуге болады. 

Препаратты сорғалатып немесе болюстеп енгізуге болмайды.  

Жағымсыз құбылыстар пайда болған жағдайда препараттың дозасын түзету 

ұсынылмайды. Қажет болған жағдайда емдеу толығымен тоқтатылуы немесе 4.4 бөлімінде 

сипатталғандай уақытша тоқтатылуы тиіс. 

Дәрілік препаратты енгізу алдындағы қажетті сақтық шаралары 

Дәрілік препаратты енгізу алдында дайындау жөніндегі нұсқаулар 6.6 бөлімінде 

көрсетілген. Авастин препаратының инфузиясын глюкоза ерітіндісімен бірге енгізуге 

немесе араластыруға болмайды. Аталған дәрілік препаратты 6.6 бөлімінде көрсетілгеннен 

басқа дәрілік препараттармен араластыруға болмайды.  

 

4.3  Қолдануға болмайтын жағдайлар  

 бевацизумабқа немесе 6.1 бөлімінде көрсетілген қосымша заттардың кез келгеніне 

аса жоғары сезімталдық 

 қытай атжалманының аналық без жасушалары негізіндегі препараттарға немесе 

адамның рекомбинантты немесе гуманизацияланған басқа да антиденелеріне 

жоғары сезімталдық  

 жүктілік (4.6 бөлімін қараңыз) 

 

4.4 Айрықша нұсқаулар және қолдану кезіндегі сақтық шаралары 

Қадағалануы 

Биологиялық дәрілік препараттардың қадағалануын жақсарту үшін, енгізілетін 

препараттың саудалық атауы мен сериялық нөмірін толығымен көрсету керек.  

Асқазан-ішек жолының (АІЖ) тесілуі мен жыланкөздер (4.8 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратымен емдеу кезінде пациенттерде асқазан-ішек жолының (АІЖ) тесілуі 

мен өт қалтасының тесілуінің даму қаупі жоғары болады. Құрсақішілік қабыну үдерісі 

метастаздық колоректальді обыры бар пациенттерде АІЖ тесілуінің қауіп факторы болуы 

мүмкін, сондықтан ондай пациенттерді емдеуде сақтық таныту керек. Бұрын қабылданған 

сәулемен емдеу курстары жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын немесе 

метастаздық обырын емдеу үшін Авастин препаратын қабылдайтын пациенттерде АІЖ 

тесілулері дамуының қауіп факторы болып табылады; АІЖ тесілуі бар барлық 

пациенттерде анамнезінде сәулемен емдеу болған. АІЖ тесілуі бар пациенттерде емдеу 

тоқтатылуы қажет.  

GOG-0240 зерттеулеріндегі асқазан-ішек-қынаптық жыланкөздер 

Персистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық жатыр мойнының обырында 

Авастин препараты көмегімен ем қабылдаған пациенттерде қынап пен АІЖ кез келген 

бөлімі арасында (асқазан-ішек-қынаптық жыланкөздер) жыланкөздердің даму қаупі 

жоғарылайды. Бұрын қабылданған сәулемен емдеу курстары жатыр мойнының обыры бар 

пациенттерде асқазан-ішек-қынаптық жыланкөздердің пайда болу қаупінің негізгі факторы 

болып табылады; асқазан-ішек-қынаптық жыланкөздері бар барлық пациенттерде 



    
 

анамнезінде сәулемен емдеу болған. Сәуленің әсеріне ұшыраған аймақтағы ісіктің 

қайталануы асқазан-ішек-қынаптық жыланкөздердің дамуының қосымша маңызды қауіп 

факторы болып табылады.  

Басқа жерлердегі жыланкөздер (АІЖ бөлімдерінен басқа) (4.8 бөлімін қараңыз) 

Пациенттер Авастин препаратымен емдеу кезінде жыланкөздер дамуының жоғары қаупіне 

ұшырауы мүмкін.  

Трахео-эзофагеальді жыланкөз немесе кез келген жерде орналасқан ауырлығы 4 дәрежелі 

жыланкөз туындаған жағдайда Авастин препаратымен емдеуді тоқтату керек [АҚШ 

Ұлттық обыр институтының жағымсыз реакциялардың Жалпы терминологиялық 

критерийлеріне сәйкес (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа)]. Авастин препаратын 

басқа жерлерде орналасқан жыланкөздері бар пациенттерде қолдануды жалғастыру 

жөніндегі ақпараттар шектеулі.  

АІЖ-ге өтпеген, ішкі жыланкөз туындаған жағдайда, Авастин препаратын тоқтату 

жөніндегі мәселені қарастыру керек. 

Жаралардың жазылуы кезіндегі асқынулар (4.8 бөлімін қараңыз) 

Авастин препараты жаралардың жазылуына теріс ықпал етуі мүмкін. Жаралардың 

жазылуы кезінде анастомозбен байланысты асқынулармен қоса, өлімге соқтырған ауыр 

асқынулар туралы хабарланған. Емдеу ауқымды хирургиялық араласымнан кейін 28 күн 

өткен соң барып немесе хирургиялық жара толық жазылғаннан кейін басталуы керек. 

Емдеу кезінде жараның жазылуымен байланысты асқынулар байқалған пациенттерде 

Авастин препаратымен емдеуді жара толық жазылғанша тоқтата тұру керек. Жоспарлы 

оперативтік араласым жасалған жағдайда емдеуді тоқтата тұру қажет. 

Авастин препаратымен емделген пациенттерде некроздайтын фасцииттің, оның ішінде 

өлімге соқтырған сирек жағдайлары хабарланған. Әдетте, бұл жара жазылуының 

нашарлауы, асқазан-ішек жолының тесілуі немесе жыланкөздер түзілуден кейінгі күйге 

жатады. Пациенттерде некроздайтын фасциит дамыған жағдайда, Авастин препаратымен 

емдеуді тоқтату және дереу тиісті ем жүргізуді бастау керек. 

Артериялық гипертензия (4.8 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде артериялық гипертензияның дамуының 

жоғары жиілігі байқалған. Клиниалық қауіпсіздігіне қатысты деректер артериялық 

гипертензияның даму жиілігі препарат дозасына байланысты болуы мүмкіндігін көрсетеді. 

Авастин препаратымен емдеуді бастар алдында бұрыннан бар гипертензияны адекватты 

бақылауды қамтамасыз ету керек. Авастин препаратының бақыланбайтын артериялық 

гипертензиясы бар пациенттерге емдеуді бастар алдындағы ықпалы туралы мәлімет жоқ. 

Емдеу кезінде, ережеге сай, артериялық қысымды бақылап отыру ұсынылады.  

Көп жағдайда артериялық гипертензия әр пациентке жеке таңдалған стандартты 

гипертензияға қарсы емді пайдаланып, талапқа сай бақыланып отырған. Цисплатин 

негізіндегі химиялық ем қабылдап жүрген пациенттерге артериялық гипертензияны 

емдеуде диуретиктерді қолдану ұсынылмайды. Егер гипертензия гипертензияға қарсы 

емнің көмегімен басылмаса немесе гипертониялық криз немесе гипертензиялық 

энцефалопатия дамыса, Авастин препаратын қолдануды тоқтату керек.  

Қайтымды артқы энцефалопатия синдромы (ҚАЭС) (4.8 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде ҚАЭС-на, келесі симптомдармен: 

эпилепсия ұстамалары, бас ауыру, психикалық жағдайының өзгерісі, көру бұзылыстары 

немесе гипертензиямен қатар жүретін немесе жүрмейтін кортикальді соқырлықпен 

көрінетін сирек неврологиялық бұзылысқа сәйкес келетін белгілер мен симптомдардың 

дамуы жөнінде сирек хабарламалар бар. ҚАЭС диагнозын растау миды көзбен шолатын 

зерттеу жүргізілуін талап етеді (магниттік-резонанстық томография (МРТ) көмегімен 

жүргізілгені дұрысырақ). ҚАЭС белгілері бар пациенттерде артериялық гипертензияны 

бақылаумен қоса, симптоматикалық емдеу жүргізу, сонымен қатар, Авастин препаратын 

қабылдауды тоқтату ұсынылады. Бұрын ҚАЭС бастан өткерген пациенттерде Авастин 

препаратын қайталап тағайындаудың қауіпсіздігі белгісіз.  



    
 

Протеинурия (4.8 бөлімін қараңыз) 

Анамнезінде артериялық гипертензиясы бар пациенттер Авастин препаратымен емделу 

кезінде протеинурияның даму қаупі жоғарылайды. Барлық ауырлық дәрежесіндегі 

протеинурияның (Ұлттық обыр институтының жіктемесі бойынша [NCI-CTCAE жіктемесі 

бойынша, 3 нұсқа]) дозаға байланысты болуы мүмкіндігін көрсететін мәліметтер бар. 

Емдеу басталғанша және емделу барысында протеинурияға (индикаторлық жолақ 

көмегімен несеп талдауы) мониторинг жасау ұсынылады. 4 дәрежелі протеинурия 

(нефроздық синдром) Авастин препаратын қабылдаған пациенттердің 1.4%-да байқалған. 

Нефроздық синдромы бар (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) пациенттерде емдеу 

тоқтатылуы тиіс. 

Артериялық тромбоэмболиясы (4.8 бөлімін қараңыз) 

Клиникалық зерттеулерде инсульт, ишемиялық шабуылдар және миокард инфарктісін 

қоса, артериялық тромбоэмболиялық реакциялардың жиілігі тек химиялық ем 

қабылдағандармен салыстырғанда, химиялық еммен біріктіріп Авастин препаратын 

қабылдаған пациенттерде жоғары болған.  

Химиотерапиялық препараттармен біріктіріп Авастин препаратын қабылдаған, 

анамнезінде артерияның тромбоэмболиясы, қант диабеті бар немесе 65 жастан асқан 

пациенттерді емдеу кезінде артериялық тромбоэмболиялық реакция даму қаупі 

жоғарылайды. Аталған пациенттерді емдеуде сақтық таныту керек.  

Артериялық тромбоэмболиялық реакциялар дамығанда емдеу тоқтатылуы керек. 

Вена тромбоэмболиясы (4.8 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратымен емдеу кезінде пациенттерде өкпе тромбоэмболиясын қоса, венаның 

тромбоэмболиялық реакциялары даму қаупіне ұшырауы мүмкін.  

Жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық обырын емдеу 

үшін паклитакселмен және цисплатинмен біріктіріп Авастин препаратын қабылдаған 

пациенттерде венаның тромбоэмболиясының реакциясы даму қаупі жоғарылайды. Өкпе 

тромбоэмболиясын (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) қоса, науқастың өміріне 

қауіп төндіретін вена тромбоэмболиясы (ауырлығы 4 дәрежедегі) дамыған жағдайда, 

Авастин препаратымен емдеуді тоқтату керек. Ауырлығы ≤3 дәрежедегі вена 

тромбоэмболиясы бар пациенттер анағұрлым мұқият қадағалауды қажет етеді (NCI-

CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа). 

Қан кету 

Авастин препаратын қабылдап жүрген пациенттерде ісікпен байланысты қан кету қаупі 

жоғары болуы мүмкін. Егер Авастин препаратымен емдеу кезінде ауырлығы 3 немесе 4 

дәрежедегі қан кету (NCI-CTC жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) туындаса, емдеуді тоқтату 

керек (4.8 бөлімін қараңыз).  

ОЖЖ емделмеген метастаздары бар пациенттер көзбен шолу үдерістері немесе белгілер 

мен симптомдар негізінде Авастин препаратының клиникалық зерттеуіне 

қатыстырылмаған. Сондықтан, бұл пациенттерде ОЖЖ қан кету қаупі 

рандомизацияланған клиникалық зерттеулер аясында проспективті бағаланған жоқ (4.8 

бөлімін қараңыз). Пациенттерде ОЖЖ қан кету белгілері мен симптомдарының бар-

жоғына мониторинг жүргізу керек және бассүйекішілік қан кету жағдайында Авастин 

препаратымен емдеуді тоқтату қажет. 

Туа біткен геморрагиялық диатезі, жүре пайда болған коагулопатиясы бар немесе Авастин 

препаратын тағайындар алдында тромбоэмболияны емдеу үшін антикоагулянттардың 

толық дозаларын қабылдаған пациенттерде Авастин препаратының қауіпсіздігі туралы 

деректер жоқ, өйткені, ондай пациенттер клиникалық зерттеулерге қатыстырылған жоқ. 

Сондықтан, ондай науқастарды емдеуді сақтықпен жүзеге асыру керек. 

Алайда, емдеу кезінде вена тромбоэмболиясы дамыған пациенттерде, Авастин 

препаратымен бір мезгілде варфаринді толық дозада қолданғанда, 3 дәрежелі және одан 

жоғары қан кетулер жиілігінің жоғарылауы болмаған (NCI-CTCАЕ жіктемесі бойынша, 3 

нұсқа). 



    
 

Өкпеден қан кету/қан түкіру  

Өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры бар, Авастин препаратын қабылдап жүрген 

пациенттерде кейбір жағдайларда өлімге соқтыратын күрделі қан кету/қан түкіру қатері 

артуы мүмкін. Таяуда ғана өкпесінен қан кеткен/қан түкірген (>2.5 мл қан) пациенттер 

Авастин препаратын қабылдамауы қажет.  

Аневризмалар және артериялардың қатпарлануы 

Артериялық гипертензиясы бар немесе жоқ пациенттерде VEGF тежегішін қолдану 

аневризмалар мен/немесе артериялардың қатпарлануының пайда болуына ықпал етуі 

мүмкін. Авастин препаратын қолданар алдында анамнезінде артериялық гипертензия 

немесе аневризма факторы бар пациенттерде бұл қауіп мұқият қарастырылуы қажет.  

Жүректің іркілісті жеткіліксіздігі (ЖІЖ) (4.8 бөлімін қараңыз) 

Клиникалық зерттеулерде ЖІЖ көрсететін реакциялар туралы хабарланған. Нәтижелері 

сол жақ қарыншаның лықсыту фракциясының симптомсыз төмендеуінен емдеуді немесе 

ауруханаға жатқызуды талап ететін симптомдық ЖІЖ дейін ауытқып отырған. Бұрыннан 

болған ишемиялық жүрек аурулары немесе жүректің іркілісті жетіспеушілігі сияқты, 

клиникалық тұрғыдан маңызды жүрек-қантамыр ауруы бар пациенттерді Авастин 

препаратымен емдеу кезінде сақтық таныту керек. 

ЖІЖ бастан өткерген пациенттердің көпшілігінде сүт безінің метастаздық обыры болған, 

олар антрациклиндермен емделген, оның алдында кеуде қуысының сол жақ жартысына 

сәулемен ем қабылдаған немесе ЖІЖ дамуының басқа да қауіп факторлары болған. 

AVF3694g зерттеуінде анамнезінде антрациклиндермен емдеу болған және онсыз кезде 

антрациклиндермен монотерапиясымен салыстырғанда, антрациклин плюс бевацизумаб 

тобындағы пациенттерде кез келген ауырлық дәрежесіндегі ЖІЖ жоғарылауы 

байқалмаған. Ауырлығы 3 дәрежелі және одан жоғары ЖІЖ тек химиялық ем қабылдаған 

пациенттерге қарағанда, бевацизумабты антрациклиндермен біріктіріп қабылдаған 

пациенттерде біршама жиі байқалды. Бұл нәтижелер пациенттері антрациклиндермен ем 

қабылдамаған, сүт безінің метастаздық обырының басқа зерттеулерінің нәтижелерімен 

сәйкес келеді (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) (4.8 бөлімін қараңыз). 

Нейтропения және инфекциялар (4.8 бөлімін қараңыз) 

Кейбір химиотерапияның миелоуытты сызбанұсқасымен біріктіріп Авастин препаратын 

қабылдаған пациенттерде, тек химиялық ем алғандармен салыстырғанда, ауыр 

нейтропенияның, фебрильді нейтропенияның немесе ауыр нейтропениямен жүретін 

инфекциялардың немесе ондайларсыз (өлімге соқтырған жағдайларды қоса) даму қаупінің 

жоғарылауы байқалды. Көбінесе мұндай жағдайлар Авастин препаратын платина 

препараттарымен немесе таксандармен біріктіріп ӨҰЖЕО және СБмО емдеу кезінде 

немесе паклитаксел мен топотеканмен біріктіріп, жатыр мойнының персистирленетін, 

қайталанатын немесе метастаздық обырын емдеуде байқалған. 

Аса жоғары сезімталдық реакциялары/ инфузиялық реакциялар (4.8 бөлімін қараңыз) 

Пациенттерде аса жоғары сезімталдық реакцияларының/инфузиялық реакциялардың даму 

қаупі жоғары болуы мүмкін. Кез келген терапиялық гуманизацияланған моноклонды 

антидене инфузиясы сияқты, бевацизумабты енгізу кезінде және енгізгеннен кейін 

пациенттерді мұқият қадағалау ұсынылады. Инфузиялық реакция дамыған жағдайда 

инфузияны тоқтату және сәйкесінше медициналық ем жүргізу керек.  

Жүйелі премедикация жүргізу нәтижелі болмаған. 

Жақсүйек остеонекрозы (ЖОН) (4.8 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратын қабылдау аясында көпшілігі бұрын немесе бірге бисфосфонаттармен 

вена ішіне ем қабылдаған, қатерлі жаңа түзілімдері бар, ЖОН даму қаупі 

идентификацияланған пациенттерде ЖОН жағдайлары байқалған. Авастин препараты мен 

вена ішілік биофосфонаттарды бірге немесе бірінен соң бірін қолданған кезде сақтық 

таныту керек.  

Инвазивтік стоматологиялық емшаралар қауіп факторы болып табылады. Авастин 

препаратымен емдеуді бастар алдында стоматологқа қаралу және тиісті профилактикалық 



    
 

стоматологиялық шаралар жүргізу ұсынылады. Мүмкіндігінше бұрын бисофосфонаттарды 

вена ішіне қабылдаған немесе қабылдап жүрген пациенттерде инвазивтік стоматологиялық 

емшараларды жүргізбеу керек.  

Интравитреальді енгізу 

Авастин препараты интравитреальді қолдану үшін арналмаған. 

Көру мүшелері тарапынан бұзылулар 

Авастин препаратының онкология ауруы бар пациенттерде вена ішіне енгізуге арналған 

құтысынан рұқсат етілмеген, интравитреальді қолданылуынан кейін көру мүшелері 

тарапынан күрделі жағымсыз реакциялардың жеке жағдайлары мен сериясы тіркелген. Бұл 

реакцияларға инфекциялық эндофтальмит пен инфекциялық емес эндофтальмит, увеит 

және витрит сияқты көзішілік қабынулар, көз торының қабаттануы, көз торы пигменттік 

эпителиясының ажырауы, көзішілік қан қысымының жоғарылауы, шыны тәрізді дененің, 

көз торының, конъюнктива қабығының қанталауы сияқты көзішілік қан кетулер жатады.  

Реакциялардың кейбіреулері толық соқырлықты қоса, түрлі дәрежеде көрмей қалуға алып 

келген. 

Интравитреальді енгізуден кейінгі жүйелі әсерлер  

VEGF қарсы интравитреальді емдеуден кейін айналымдағы VEGF концентрациясының 

төмендегені байқалған. VEGF тежегіштерін интравитреальді енгізгеннен кейін, көру 

мүшелерімен байланысты емес тіндерге қан құйылуын қоса, жүйелі жағымсыз реакциялар 

мен артериялық тромбоэмболиялық реакциялар туралы хабарланған.  

Аналық бездер функцияларын бәсеңдету/фертильділік  

Авастин препараты әйелдің бала туу функцияларына теріс әсер етуі мүмкін (4.6 және 4.8 

бөлімдерін қараңыз). Осыған байланысты Авастин препаратымен емдеуді бастар алдында 

әйелдердің бала тууға ықпал етуші фертильділігін сақтау шараларын талқылау керек. 

Натрий 

Бұл дәрілік препараттың құрамында 1 ммольден (23 мг) аз натрий бар, яғни іс жүзінде 

құрамында натрий жоқ. 

 

4.5 Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі және өзара әрекеттесуінің басқа 

түрлері 

Ісікке қарсы препараттардың бевацизумаб фармакокинетикасына әсері 

Популяциялық талдау нәтижесінде химиотерапия мен бевацизумаб арасындағы 

фармакокинетикалық әрекеттесу анықталған жоқ. Авастин препаратын интерферон альфа-

2а, эрлотиниб немесе химиотерапевтикалық препараттармен (ИФЛ, 5-ФУ/ЛВ, 

карбоплатин/паклитаксел, капецитабин, доксорубицин немесе цисплатин/гемцитабин) 

біріктіріп қабылдаған пациенттермен салыстырғанда, Авастин препаратын монотерапия 

түрінде қабылдаған пациенттерде бевацизумабтың клиренс мәндерінде статистикалық 

және клиникалық маңызды айырмашылық болмаған. 

Бевацизумабтың ісікке қарсы басқа препараттар фармокинетикасына әсері 

Бевацизумабтың бірге енгізілетін препараттар: интерферон альфа-2а, эрлотинибтің (және 

оның OSI-420 белсенді метаболиті) немесе химиотерапевтикалық препараттар: иринотекан 

(және оның SN38 белсенді метаболиті), капецитабин, оксалиплатин (еркін және жалпы 

платина өлшемімен анықталатын) және цисплатиннің фармакокинетикасына клиникалық 

маңызды әсері тіркелмеген. Бевацизумабтың гемцитабиннің фармакокинетикасына әсеріне 

қатысты қорытынды жасау мүмкін емес.  

Бевацизумаб пен сунитиниб малатының біріктірілімі 

Бүйрек жасушасының метастаздық обырының екі клиникалық зерттеуінде бевацизумабты 

(әр 2 апта сайын 10 мг/кг) сунитиниб малатымен (тәулігіне 50 мг) біріктіріп қабылдаған 19 

пациенттің 7-еуінде микроангиопатиялық гемолитикалық анемия дамығаны байқалды 

(МАГА).  

МАГА эритроциттердің фрагментациясы, анемия, тромбоцитопениямен қатар жүретін 

гемолитикалық бұзылыстармен байқалады. Сонымен қатар бұл пациенттердің 



    
 

кейбіреуінде артериялық гипертензия (гипертониялық кризді қоса), креатинин деңгейінің 

жоғарылауы және неврологиялық симптомдар байқалды. Бұл симптомдар бевацизумаб 

пен сунитиниб малатын тоқтатқаннан кейін қайтымды болды (4.4 бөліміндегі Артериялық 

гипертензия, Протеинурия, ҚАЭС бөлімшелерін қараңыз). 

Платина препараттары немесе таксандар негізіндегі емдеумен біріктірілімі (4.4 және 4.8 

бөлімдерін қараңыз) 

Нейтропения, фебрильді нейтропения немесе нейтропения аясындағы немесе онсыз 

(өліммен аяқталатын жағдайларды қоса) инфекциялық асқынулардың ауыр 

жағдайларының жиілігі негізінен ӨҰЖЕО мен СБмО емдеу үшін платина препараттары 

немесе таксандар негізіндегі ем қабылдаған пациенттерде артқаны байқалды. 

Сәулемен емдеу  

Авастин препараты мен сәулемен емдеуді бір мезгілде қолданудың қауіпсіздігі мен 

тиімділігі анықталмаған. 

Адамның эпидермалық өсу факторы (EGFR) рецепторларына спецификалық 

моноклональді антиденелер құрамында бевацизумаб бар химиялық ем режимімен 

біріктіріп 

Дәрілік әрекеттесулердің зерттеуі жүргізілмеген. EGFR-ге моноклональді антиденелерді 

метастаздық колоректальді обырды (мКРО) емдеу үшін құрамында бевацизумаб бар 

химиотерапиямен біріктіріп тағайындамау керек. EGFR-ге моноклональді антиденелер 

(сәйкесінше, панитумуммаб және цетуксимаб) мКРО бар пациенттерде бевацизумабпен 

және химиотерапиямен біріктіріліп қолданылған PACCE және CAIRO-2 

рандомизацияланған зерттеулерінде үдемесіз тірі қалу және/немесе жалпы тірі қалу 

жағдайының төмендегені және тек бевацизумаб пен химиотерапия қабылдаумен 

салыстырғанда уыттылығының артқаны байқалған. 

 

4.6 Фертильділік, жүктілік және лактация 

Бала тууға қабілетті әйелдер  

Бала тууға қабілетті әйелдер емдеу кезінде және емдеу аяқталғаннан кейін 6 ай бойы 

контрацепцияның тиімді әдістерін пайдалануы қажет.  

Жүктілік 

Авастин препаратын жүкті әйелдерде қолдану бойынша клиникалық зерттеу деректері 

жоқ. Жануарларға жүргізілген зерттеулер даму ақауымен қоса, репродуктивтік 

уыттылығын көрсеткен (5.3 бөлімін қараңыз). IgG плацента тосқауылы арқылы өтетін 

болғандықтан, Авастин препаратын жүктілік кезінде қабылдау шаранада ангиогенезді 

тежейді және туа біткен ауыр бұзылуларға алып келеді деуге болады. Тіркеуден кейінгі 

кезеңде бевацизумабты монотерапия режимінде немесе белгілі эмбриоуытты 

химиотерапиялық препараттармен біріктіріп қабылдаған әйелдерде шарана дамуының 

аномалиялары жағдайлары байқалған (4.8 бөлімін қараңыз). Авастин препаратын жүктілік 

кезінде қолдануға болмайды (4.3 бөлімін қараңыз). 

Бала емізу 

Бевацизумабтың ана сүтімен бөлінетін-бөлінбейтіндігі белгісіз. Адамның IgG-і емшек 

сүтімен бөлініп шығатындықтан, бевацизумаб нәрестенің дамуы мен өсуіне (5.3 бөлімін 

қараңыз) зиян келтіруі мүмкін екендігін ескеріп, әйелдер емделу кезінде бала емізуді 

тоқтатуы және Авастин препаратының соңғы дозасын енгізгеннен кейін кем дегенде 6 ай 

бойы сәбиін емізбеуі қажет. 

Фертильділігі 

Жануарларда қайталанған дозалардың уыттылығын зерттеулер бевацизумабтың 

әйелдердің фертильділігіне жағымсыз әсер ете алатынын көрсеткен (5.3 бөлімін қараңыз). 

Тоқ ішектің обыры бар пациенттерді адъюванттық әдіспен емдеуді III фазадағы зерттеуге 

бақылау тобына қарағанда, бевацизумаб тобында аналық бездер функциясының басыла 

бастауының жаңа жағдайларының жиілігі жоғарылағанын көрсеткен менопауза алдындағы 

кезеңдегі әйелдер қатысқан зерттеу қосылған. Бевацизумабпен емдеуді тоқтатқаннан кейін 



    
 

пациенттердің көбінде аналық бездер функциясы қалпына келген. Бевацизумабты 

қолданудың фертильділікке кейіннен білінетін әсерлері белгісіз.  

 

4.7 Көлік құралдарын және механизмдерді басқару қабілетіне әсері  

Авастин препараты көлік құралдары мен механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді 

немесе болар-болмас әсер етеді. Алайда, Авастин препаратын қолдану кезінде 

ұйқышылдық пен естен танулар тіркелген (4.8 бөліміндегі 1 кестені қараңыз). 

Пациенттерде көруіне, зейін қоюына немесе реакциясына әсер ететін симптомдар дамыған 

жағдайда, көлік құралдарын және механизмдерді басқарудан бас тарту ұсынылады.  

 

4.8 Жағымсыз реакциялар 

Қауіпсіздік бейінінің түйіндемесі  

Авастин препаратының қауіпсіздік бейіні клиникалық зерттеулерде әр түрлі қатерлі жаңа 

түзілімдері бар, химиотерапиямен біріктіріп Авастин препаратымен емді басымырақ 

қабылдаған 5700-ден аса пациенттерден алынған жалпылама деректердің негізінде 

анықталған.  

Анағұрлым күрделі жағымсыз реакциялар: 

• Асқазан-ішек жолының тесілуі (4.4 бөлімін қараңыз). 

• Өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры бар пациенттерге тән өкпеден қан кетуді/қан 

түкіруді қоса, қан құйылулар (4.4 бөлімін қараңыз). 

• Артериялық тромбоэмболия (4.4 бөлімін қараңыз). 

Авастин препаратын қабылдаған пациенттердің клиникалық зерттеулерінде анағұрлым 

жиі кездесетін жағымсыз реакциялар гипертония, қажу немесе астения, диарея және іштің 

ауыруы болған.  

Қауіпсіздік бойынша клиникалық деректер талдауы Авастин препаратымен емдеу аясында 

гипертензия мен протеинурияның туындауының дозаға тәуелді сипатын көрсетеді. 

Жағымсыз реакциялар кестесі түріндегі түйіндеме 

Жағымсыз реакциялар жиілік санаттары бойынша атап келтірілген: өте жиі (≥1/10), жиі 

(≥1/100 - <1/10 дейін), жиі емес (≥1/1000 - <1/100 дейін), сирек (≥1/10 000 - <1/1000 дейін), 

өте сирек (<1/10000), белгісіз (қолда бар деректер негізінде белгілеуге болмайды). 

1 және 2 кестеде Авастин препаратын MedDRA жүйе-ағза класы қиылысынан, әр түрлі 

көрсеткіштерде түрлі химиотерапия режимімен біріктіріп қабылдаумен байланысты 

жағымсыз реакциялар тізбектелген.  

1 кестеде келесі әдістер арқылы Авастин препаратын қолданумен себеп-салдарлық 

байланысы бекітілген жиілік санаты бойынша жағымсыз реакциялар келтірілген:  

• деректерді клиникалық зерттеулердің әртүрлі тобында салыстыру  

(1-5 дәрежедегі реакция үшін бақылау тобымен салыстырғанда 10% кем емес 

(NCI-CTCAE жіктемесі бойынша) немесе 3-5 дәрежедегі реакция үшін бақылау 

тобымен салыстырғанда 2% кем емес айырмашылықпен (NCI-CTCAE)), 

• тіркеуден кейінгі қауіпсіздік зерттеулері,  

• тосын хабарламалар, 

• эпидемиологиялық зерттеулер / интервенцияланбайтын / бақылау мақсатындағы 

зерттеулер,  

• жеке клиникалық жағдайлар туралы есептер талдауы.  

2 кестеде ауыр жағымсыз реакциялар көрсетілген. Ауыр жағымсыз реакцияларға туындау 

жиілігі клиникалық зерттеулерде бақылау тобымен салыстырғанда кемінде 2%-ға өзгерген, 

NCI-CTCAE жіктемесі бойынша 3-5 дәрежедегі жағымсыз реакциялар жатады.  

2 кестеде, сонымен қатар, тіркеу куәлігін ұстаушының пікірінше, ауыр немесе клиникалық 

маңызды жағымсыз реакциялар көрсетілген.  

1 және 2 кестеге тіркеуден кейінгі кезеңде байқалған жағымсыз реакциялар қосылған. 

Аталған реакциялар туралы толық ақпарат 3 кестеде келтіреді.  

Төменде көрсетілген кестелердегі жағымсыз реакциялар туындау жиілігінің көптігіне 



    
 

сәйкес белгілі бір жиілік санатына жатқызылған.  

Әр топтағы жағымсыз реакциялар ауырлық дәрежесінің төмендеуі тәртібімен көрсетілген.  

Көрсетілген жағымсыз реакциялардың кейбірі химиотерапия аясында жиі байқалады; 

алайда, Авастин препараты химиотерапиялық препараттармен біріктірілімде бұл 

реакциялардың туындауын күшейтуі мүмкін.  

Пегилденген липосомалық доксорубицин немесе кацитабин қолдану аясындағы алақан-

табан синдромы, паклитаксел немесе оксалиплатин аясындағы шеткері сенсорлық 

нейропатия, паклитаксел аясындағы тырнақтардың зақымдануы мен алопеция, эрлотиниб 

аясындағы паронихий мысал бола алады. 

 

1 кесте. Жағымсыз реакциялар түйіндемесі (туындау жиілігі қиылысындағы) 

Жүйе-ағза 

класы 

Өте жиі Жиі  Кейде  Сирек  Өте сирек  Жиілігі 

белгісіз  

Инфекциялар 

мен инвазиялар 

 Сепсис, 

абсцессb,d, 

целлюлит, 

инфекциялар, 

несеп 

жолдарының 

инфекциялар

ы 

 Некроздайт

ын фасциитa 

  

Қан және 

лимфа жүйесі 

тарапынан 

бұзылулар  

Фебрильді 

нейтропения, 

лейкопения, 

нейтропенияb, 

тромбоцитоп

ения 

Анемия, 

лимфопения 

 

 

   

Иммундық 

жүйе 

тарапынан 

бұзылулар  

   Аса жоғары 

сезімталдық, 

инфузиялық 

реакцияларa,b,

d 

    

Метаболизм 

мен тамақтану 

бұзылулары 

Анорексия, 

гипомагнием

ия, 

гипонатриеми

я 

Дегидратация     

Жүйке жүйесі 

тарапынан 

бұзылулар 

Шеткері 

сенсорлық 

нейропатияb, 

дизартрия, 

бас ауыруы, 

дәм сезудің 

бұзылуы 

Инсульт, 

естен тану, 

ұйқышылдық  

 Қайтымды 

артқы 

энцефалопа

тия 

синдромыa,b,

d 

Гипертония

лық 

энцефалопа

тияa 

 

Көру мүшелері 

тарапынан 

болатын 

бұзылулар 

Көру 

бұзылулары, 

көзден жас 

парлау 

     



    
 

Жүрек 

тарапынан 

бұзылулар 

 Жүректің 

іркілісті 

жеткіліксіздіг

іb,d , 

суправентрик

улярлық 

тахикардия 

    

Қантамырлар 

тарапынан 

бұзылулар 

Гипертонияb,d

, (веналық) 

тромбоэмбол

иb,d 

(Артериялық) 

тромбоэмбол

ияb,d , 

қан 

кетулерb,d, 

терең веналар 

тромбозы 

 

   Бүйректің 

тромбозд

ық 

микроанг

иопатияс

ыa,b, 

аневризма

лар және 

артерияла

рдың 

қатпарлан

уы 

Тыныс алу 

жүйесі, кеуде 

қуысы мен 

көкірекорта 

тарапынан 

бұзылулар  

Ентігу, ринит, 

мұрыннан 

қан кету, 

жөтел  

Өкпеден қан 

кету/қан 

түкіруb,d, 

өкпе 

эмболиясы, 

гипоксия, 

дисфонияa 

   Өкпе 

гипертенз

иясыa, 

мұрын 

қалқасын

ың 

тесілуіa 

Асқазан-ішек 

бұзылулары 

Ректальді қан 

кетулер, 

стоматит, 

іштің қатуы, 

диарея, 

жүрек айнуы, 

құсу, 

іштің ауыруы 

АІЖ 

тесілуіb,d, 

ішектің 

тесілуі, ішек 

бітелісі, 

тікішек-

қынап 

жыланкөздері
d,e, АІЖ 

бұзылыстары, 

тік ішек 

ауыруы 

   АІЖ ойық 

жараларыa 

Бауыр және өт 

шығару 

жолдары 

тарапынан 

бұзылулар  

     Өт 

қалтасын

ың 

тесілуіa,b 



    
 

Тері мен 

теріасты 

тіндері 

тарапынан 

бұзылулар  

Жаралардың 

жазылуы 

кезіндегі 

асқынуларb,d, 

эксфолиативт

ік дерматит, 

терінің 

құрғауы, тері 

түсінің 

өзгеруі 

Алақан-табан 

эритродизэст

езиясы 

синдромы 

    

Бұлшықет, 

қаңқа және 

дәнекер тіндер 

тарапынан 

бұзылулар  

Артралгия, 

миалгия 

Жыланкөздер
b,d, 

бұлшықет 

әлсіздігі, 

арқаның 

ауыруы 

   Жақсүйек 

остеонекр

озыa,b, 

төменгі 

жақсүйект

і 

зақымдам

айтын 

остеонекр

озa,f 

Бүйрек және 

несеп шығару 

жолдарының 

бұзылулары 

Протеинурияb

,d 

     

Ұрпақ өрбіту 

жүйесі мен сүт 

безі тарапынан 

бұзылулар  

Аналық 

бездер 

функциясыны

ң 

жеткіліксіздіг

іb,c,d 

Кіші 

жамбастың 

ауыруы 

    

Туа біткен, 

отбасылық 

және 

генетикалық 

бұзылулар  

     Шарана 

дамуының 

бұзылулар

ыa,b 

Жалпы 

бұзылулар 

және енгізген 

орындағы 

реакциялар  

Астения, 

қатты қажу, 

дене 

температурас

ының 

көтерілуі, 

ауыру, 

шырышты 

қабықтың 

қабынуы 

Летаргия     

Зертханалық 

және аспаптық 

зерттеу 

деректері 

Салмақ 

азаюы 

     



    
 

 

Егер клиникалық зерттеулерде құбылыстар ауырлықтың барлық деңгейіндегі және 

ауырлығы 3-5 дәрежедегі жағымсыз реакциялар болып жіктелсе, кестеде тиісті 

құбылыстың көрінуінің ең жоғарғы жиілігі көрсетілген. Деректер емдеудің түрлі 

ұзақтығына қарай түзетілмеген.  

 
a қосымша ақпарат «Тіркеуден кейінгі кезеңде хабарланған жағымсыз реакциялар» 3 кестесінде 
b аталған реакциялар нақты ауру немесе MedDRA (Медициналық нормативтік-құқықтық қызмет 

сөздігі) жіктемесі бойынша қолайлы терминнен қарағанда, медициналық ұғымды сипаттайтын 

құбылыстар тобына жатады. Аталған медициналық терминдер тобына негізгі бір 

патофизиологиялық үдеріспен байланысты құбылыстарды жатқызуға болады (мысалы, артериялық 

тромбоэмболия реакцияларына инсульт, миокард инфарктісі, транзиторлық ишемиялық шабуыл 

және т.б.).  
c 295 пациент қатысқан NSABP C-08 зерттеуден кейінгі деректер негізінде 
d қосымша ақпарат «Жеке жағымсыз реакциялар сипаттамалары» бөлімінде  
e ректоқынаптық жыланкөздер – қынап пен АІЖ арасында орналасқан жыланкөздердің ең көп 

таралған түрі  
f реакция мәліметтері тек балалар мен жасөспірімдер қатысқан зерттеулерде ғана байқалған. 

 

2 кесте. Жағымсыз реакциялардың ауыр түйіндемесі (туындау жиілігі 

қиылысындағы) 

Жүйе-ағза 

класы 

Өте жиі Жиі  Кейде  Сирек 

 

Өте 

сирек  

Жиілігі 

белгісіз 

 
Инфекциялар 

мен инвазиялар 

 Сепсис, 

целлюлит, 

абсцессa,b, 

инфекциялар, 

несеп шығару 

жолдарының 

инфекциясы 

   Некроздайт

ын фасциитc 

Қан мен лимфа 

жүйесі 

тарапынан 

бұзылулар 

Фебрильді 

нейтропения, 

лейкопения, 

нейтропенияa, 

тромбоцитопен

ия 

Анемия, 

лимфопения 

    

Иммундық 

жүйе тарапынан 

бұзылулар 

     Аса жоғары 

сезімталдық, 

инфузиялық 

реакцияларa,b

,c 

Метаболизм 

және тамақтану 

бұзылулары 

 Дегидратация, 

гипонатраемия 

 

    



    
 

Жүйке жүйесі 

тарапынан 

бұзылулар 

Шеткері 

сенсорлық 

нейропатияa 

Инсульт, естен 

тану, 

ұйқышылдық, 

бас ауруы 

   Қайтымды 

артқы 

энцефалопат

ия 

синдромыa,b,c

, 

гипертониял

ық 

энцефалопат

ияc 

Жүрек 

тарапынан 

бұзылулар 

 Жүректің 

іркілісті 

жеткіліксіздігіa,

b, 

қарыншаүстілік 

тахикардия 

    

Қантамырлар 

тарапынан 

бұзылулар 

Гипертонияa,b Артериялық 

тромбоэмболия
a,b, қан 

кетулерa,b, 

(веналық) 

тромбоэмболия
a,b, терең 

веналар 

тромбозы 

   Бүйректің 

тромбоздық 

микроангиоп

атиясыb,c, 

аневризмала

р және 

артериялард

ың 

қатпарлануы 

Тыныс алу 

жүйесі, кеуде 

қуысы мен 

көкірек орта 

тарапынан 

бұзылулар 

 Өкпеден қан 

кету/қан 

түкіруa,b, өкпе 

эмболиясы, 

мұрыннан қан 

кету, ентігу, 

гипоксия 

   Өкпе 

гипертензия

сыc, мұрын 

қалқасының 

тесілуіc 

Асқазан-ішек 

бұзылулары 

Диарея, жүрек 

айну, құсу, 

іштің ауыруы  

Ішектің тесілуі, 

ішек бітелісі, 

тік ішек-қынап 

жыланкөзіc,d, 

АІЖ 

бұзылыстары, 

стоматит, 

прокталгия 

   АІЖ 

тесілуіa,b,  

асқазан-ішек 

жарасыc, 

ректальді 

қан кету 

Бауыр және өт 

шығару 

жолдары 

тарапынан 

бұзылулар 

     Өт 

қалтасының 

тесілуіb,c 



    
 

Тері және 

теріасты тіндері 

тарапынан 

бұзылулар 

 Жаралардың 

жазылуы 

кезіндегі 

асқынуларa,b, 

алақан-табан 

эритродизэстез

иясы синдромы 

    

Бұлшықет, 

қаңқа және 

дәнекер тіндер 

тарапынан 

бұзылулар 

 Жыланкөздерa,b

, миалгия, 

артралгия, 

бұлшықет 

әлсіздігі, 

арқаның 

ауыруы 

   Жақсүйек 

остеонекроз

ыb,c 

Бүйрек және 

несеп шығару 

жолдары 

тарапынан 

бұзылулар 

 Протеинурияa,b     

Ұрпақ өрбіту 

жүйесі мен сүт 

безі тарапынан 

бұзылулар 

 Кіші 

жамбастың 

ауыруы 

   Аналық 

бездер 

функциясын

ың 

жеткіліксізді

гіa,b 

Туа біткен, 

отбасылық 

және 

генетикалық 

бұзылулар  

     Шарана 

дамуының 

бұзылуларыa

,c 

Жалпы 

бұзылулар және 

енгізген 

орындағы 

реакциялар 

Астения, қатты 

қажу 

Ауыру, 

летаргия, 

шырышты 

қабықтың 

қабынуы 

    

a аталған реакциялар нақты ауру немесе MedDRA (Медициналық нормативтік-құқықтық қызмет 

сөздігі) жіктемесі бойынша қолайлы терминнен қарағанда, медициналық ұғымды сипаттайтын 

құбылыстар тобына жатады. Медициналық терминдердің бұл тобына негізгі бір 

патофизиологиялық үдеріспен байланысты құбылыстар жатуы мүмкін (мысалы, артериялық 

тромбоэмболия реакцияларына инсульт, миокард инфарктісі, транзиторлық ишемиялық шабуыл 

және т.б.). 
b қосымша ақпарат «Жеке жағымсыз реакциялар сипаттамалары» бөлімінде берілген  
c қосымша ақпарат 3 «Тіркеуден кейінгі кезеңде хабарланған жағымсыз реакциялар» кестесінде 

берілген  
d тік ішек-қынап жыланкөздері – қынап пен АІЖ арасында орналасқан жыланкөздердің ең көп 

таралған түрі. 

 

2 кестеде ауыр жағымсыз реакциялардың жиілігі көрсетілген. Ауыр жағымсыз 

реакцияларға туындау жиілігі клиникалық зерттеулерде бақылау тобымен салыстырғанда 

кемінде 2%-ға өзгерген, NCI-CTCAE жіктемесі бойынша 3-5 дәрежедегі жағымсыз 



    
 

реакциялар жатады. Сонымен қатар, 2 кестеде, тіркеу куәлігін ұстаушының пікірінше, 

ауыр немесе клиникалық тұрғыдан маңызды жағымсыз реакциялар көрсетілген. Аталған 

клиникалық маңызды жағымсыз реакциялар клиникалық зерттеулерде тіркелген, алайда 

ауырлығы 3-5 дәрежедегі реакциялар бақылау тобымен салыстырғанда ең төменгі 2% 

айырмашылықты талап ететін шектік критерийге сәйкес келмеген. 2 кестеде препараттың 

тек тіркеуден кейінгі қолданылуында байқалған, клиникалық тұрғыдан маңызды 

жағымсыз реакциялар көрсетілген, сондықтан олардың жиілігі мен ауырлық дәрежесі 

белгісіз. Осыған байланысты, аталған реакциялар «Жиілігі белгісіз» бағанында 

көрсетілген.  

 

Жекелеген жағымсыз реакциялардың сипаттамасы  

Асқазан-ішек жолдарының (АІЖ) тесілулері мен жыланкөздері (4.4 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратын қолдану асқазан-ішек жолының тесілуінің ауыр жағдайларымен 

байланысты болған.  

Клиникалық зерттеулерде АІЖ тесілулері туралы өкпенің жалпақжасушалы емес 

ұсақжасушалы емес обыры бар пациенттердің 1%-дан азында; сүт безінің метастаздық 

обыры бар пациенттердің 1.3% дейін; бүйрек жасушасының метастаздық обыры немесе 

аналық бездер обыры бар пациенттерде 2.0% дейін; сондай-ақ, метастазды колоректальді 

обыры бар пациенттерде (асқазан-ішек жыланкөздері мен абсцесстерді қоса) 2.7% дейінгі 

жиілікте хабарланған. Клиникалық зерттеулер (GOG-0240) деректері бойынша, АІЖ 

тесілуі (барлық ауырлық дәрежедегі) жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын 

немесе метастаздық обыры бар пациенттердің 3.2%-да тіркелген; барлық пациенттердің 

анамнезінде кіші жамбас ағзаларында сәулемен емдеу болған.  

Бұл оқиғалардың туындауы типі мен ауырлығы бойынша, құрсақ қуысында 

рентгенологиялық жолмен анықталатын, емдеусіз басылған бос ауаның жинақталуынан 

бастап, құрсақ қуысының абсцессі дамуы мен өлімге соқтыратын ішектің тесілуіне дейін 

ауытқып отырды. Кейбір жағдайларда асқазанның ойық жарасы, ісік некрозы, 

дивертикулит немесе химиялық еммен астасқан колит нәтижесінде ішпердеішілік қабыну 

болған.  

АІЖ тесілуінің ауыр жағдайларының шамамен үштен бір бөлігі өліммен аяқталғаны 

тіркелген, ол Авастин препаратын қабылдаған барлық пациенттердің 0.2%-1% құрайды.  

Авастин препаратының клиникалық зерттеулерінде метастаздық колоректальді обыры мен 

аналық бездердің обыры бар пациенттерде 2% дейін; ісіктің басқа түрлері бар 

пациенттерде сиректеу даму жиілігімен асқазан-ішек жыланкөздерінің (барлық ауырлық 

дәрежедегі) болуы туралы хабарланған.  

GOG-0240 зерттеулеріндегі асқазан-ішек-қынап жыланкөздері 

Жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық обыры бар 

пациенттерді клиникалық зерттеулерде асқазан-ішек-қынап жыланкөздерінің даму жиілігі 

Авастин препаратын қабылдаған кезде 8.3%, және бақылау тобында 0.9%-ды құрады; 

барлық пациенттердің анамнезінде кіші жамбас мүшелерін сәулемен емдеу болған. 

Асқазан-ішек-қынап жыланкөздерінің даму жиілігі Авастин препаратын химиотерапиямен 

біріктіріп қабылдаған кезде бастапқы сәулемен емдеусіз және/немесе қайталанусыз (3.6%) 

пациенттермен салыстырғанда, бұрын сәулемен емделген жерде ісіктің қайталануы болған 

пациент әйелдер тобында (16.7%) жоғары болған. Аталған көрсеткіштер тек химиялық ем 

қабылдаған бақылау тобында сәйкесінше 0.8% қарсы 1.1% құраған. Асқазан-ішек-қынап 

жыланкөздері бар пациенттерде хирургиялық араласымды талап ететін ішек бітелісінің 

дамуы байқалуы мүмкін, соның ішінде стома салу бар.  

Басқа жерлерде орналасқан жыланкөздер (АІЖ бөлімдерінен басқа) (4.4 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратын емдеу кезінде өліммен аяқталған жағдайларды қоса, жыланкөздер 

түзілуініңауыр жағдайлары тіркелген.  

Жатыр мойныныңперсистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық обыры (GOG-240) 

бар пациентердің клиникалық зерттеулерінде Авастин препаратын қолданған 



    
 

пациенттердің 1.8% және бақылау тобындағы пациенттердің 1.4% АІЖ байланысты емес, 

қынаптық, қуықтағы жыланкөздер немесе әйел жыныс жолдарының жыланкөздері 

дамыған.  

Кейде (>0.1%-дан <1% дейін) АІЖ бөлімдерінен бөлек, басқа жерлерде орналасқан 

жыланкөздер түзілуі жағдайлары тіркелген (мысалы, бронхоплевральді және билиарлы 

жыланкөздер). Жыланкөздер туындау жағдайлары тіркеуден кейінгі кезеңде де 

хабарланған.  

Жыланкөздер туындау жағдайлары Авастин препаратын қабылдауды бастағаннан бір 

аптадан бір жылдан аса уақытқа дейін ауытқып отырған ем жүргізудің әр түрлі 

кезеңдерінде хабарланған, ең көп жағдайлар емдеудің алғашқы 6 айында анықталған.  

Жарақаттардың жазылуы (4.4 бөлімін қараңыз) 

Авастин препараты жаралардың жазылуына жайсыз әсерін тигізетіндіктен, соңғы 28 күн 

ішінде ауқымды хирургиялық араласымдар жасалған пациенттер III фазадағы клиникалық 

зерттеулерге қатысудан шеттетілген. 

мКРО зерттеулерінде Авастин препаратын енгізуді бастаудан 28-60 күн бұрын операция 

жасалған пациенттерде жаралардың жазылуына байланысты операциядан кейінгі қан 

кетулер немесе асқынулар қаупінің жоғарылауы байқалмаған. Ауқымды хирургиялық 

араласымнан кейінгі алғашқы 60 күндегі жаралардың жазылуына байланысты 

операциядан кейінгі қан кетулер немесе асқынулар қаупінің жоғарылауы операция жасау 

кезінде Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде байқалған. Жиілігі 10% (4/40) бен 

20% (3/15) аралығында ауытқып отырған. 

Анастомоздың асқынуын қоса, жарақаттардың жазылуы кезіндегі ауыр асқынулар туралы 

хабарланған, олардың кейбіреуі өлімге апарып соқтырған.  

Сүт безінің жергілікті қайталанатын және метастаздық обырын зерттеулерде жарақаттар 

жазылуының 3-5 дәрежедегі асқынулары (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) 

бақылау тобындағы 0.9% салыстырғанда Авастин препаратын қабылдаған пациенттердің 

1.1% байқалған.  

Аналық бездер обырының клиникалық зерттеулерінде жарақаттар жазылуының 3-5 

дәрежедегі асқынулары (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) бақылау тобындағы 

0.1% салыстырғанда бевацизумаб қабылдаған пациенттердің 1.8% байқалған. 

Артериялық гипертензия (4.4 бөлімін қараңыз) 

Клиникалық зерттеулерде (JO25567 зерттеуінен басқа) артериялық гипертензия 

туындауының жалпы жиілігі (барлық дәрежелері) бақылау тобындағы 14% салыстырғанда, 

Авастин препаратын қабылдау кезінде 42.1% дейін ауытқап отырған. 3 және 4 дәрежедегі 

артериялық гипертензияның жалпы жиілігі, NCI-CTC жіктемесі бойынша, Авастин 

препаратын қабылдаған пациенттерде 0.4%-17.9% құраған. 4 дәрежелі артериялық 

гипертензия (гипертониялық криз) тек химиялық ем қабылдаған кездегі 0.2% 

салыстырғанда, Авастин препаратын химиялық еммен біріктіріп қабылдаған 

пациенттердің 1.0% байқалған.  

J025567 зерттеуінде артериялық гипертензия (барлық дәрежелері) тек эрлотиниб 

қабылдаған пациенттердің 14.3% салыстырғанда, EGFR геніндегі белсендіргіш 

мутациялары бар жалпақ жасушалы емес ӨҰЖЕО емдеудің бірінші желісі ретінде 

Авастин препаратын эрлотинибпен біріктіріп қабылдаған пациенттердің 77.3% байқалған.  

3 дәрежелі артериялық гипертензия тек эрлотиниб қабылдаған пациенттердің 11.7% 

салыстырғанда, Авастин препаратын эрлотинибпен біріктіріп қабылдаған пациенттердің 

60.0% байқалған. 4 және 5 дәрежедегі артериялық гиертензия жағдайлары тіркелмеген.  

Артериялық гипертензия, әдетте, ангиотензин өзгертуші фермент тежегіштері (АӨФ), 

диуретиктер мен кальций өзекшелерінің блокаторлары сияқты пероральді, гипертензияға 

қарсы препараттар көмегімен жақсы бақыланған. Артериялық гипертензия сирек жағдайда 

ауруханаға жатқызуға немесе препаратты тоқтатуға себеп болды. 

Гипертензиялық энцефалопатия жағдайлары өте сирек хабарланды, олардың кейбіреуі 

өлімге апарып соқтырған.  



    
 

Авастинмен астасқан гипертензияның даму қаупінің бұрыннан ауруы бар немесе қатарлас 

ем алып жүрген пациенттердің бастапқы сипаттамаларымен қатысы болмаған.  

Қайтымды артқы энцефалопатия синдромы (4.4 бөлімін қараңыз) 

Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде сирек кездесетін неврологиялық бұзылыс – 

ҚАЭС сәйкес келетін белгілер мен симптомдар кешенінің дамуы жөнінде сирек 

хабарламалар бар. Клиникалық көрінісі келесі симптомдармен байқалады: эпилепсия 

ұстамасы, бас ауруы, психикалық күйінің өзгеруі, көру бұзылыстары, гипертензиямен 

қатар жүретін немесе жүрмейтін беткейлік соқырлық. ҚАЭС клиникалық белгілері 

спецификалық емес, сондықтан ҚАЭС диагнозы миды көзбен шолу әдістері көмегімен, 

дұрысы МРТ арқылы растауды қажет етеді.  

ҚАЭС дамыған жағдайда, бевацизумабпен емдеуді тоқтатумен қатар, артериялық 

гипертензияны бақылаумен қоса, симптомдық ем тағайындайтын симптомдарды ертерек 

диагностикалау ұсынылады (егер ол бақыланбайтын ауыр артериялық гипертензиямен 

қатар жүрсе).  

Әдетте, симптоматиканың басылуы немесе жақсаруы бевацизумабты қабылдауды 

тоқтатқаннан кейін бірнеше күннен соң байқалады, алайда, кейбір пациенттерде 

қалдықтық неврологиялық құбылыстар болуы мүмкін. 

ҚАЭС бастан өткерген пациенттерде Авастин препаратымен емдеуді қайта бастаудың 

қауіпсіздігі белгіленбеген.  

Барлық клиникалық зерттеулерде ҚАЭС дамыған 8 жағдай тіркелген. 8 жағдайдың 2-уінде 

МРТ көмегімен диагноз расталмаған.  

Протеинурия (4.4 бөлімін қараңыз) 

Клиникалық зерттеулерде Авастин препаратын қабылдаған пациенттердің 0.7%-54.7% 

протеинурия байқалған. Протеинурия ауырлығы бойынша клиникалық симптомсыз, 

транзиторлы түрлерден, іздік протеинуриядан: ауырлығы бойынша басым көпшілігі 1 

дәрежелі (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) нефроздық синдромға дейін ауытқып 

отырған.  

3 дәрежелі протеинурия пациенттердің 10.9% анықталған . 

4 дәрежелі протеинурия (нефроздық синдром) пациенттердің 1.4% байқалған. Авастин 

препаратымен емдеуді бастар алдында протеинурия мониторингі ұсынылады. Клиникалық 

зерттеулердің көбінде несептегі ақуыз деңгейі тәулігіне ≥2 г болуы, осы деңгейдің 

тәулігіне <2 г болғанға дейін Авастин препаратымен емдеуді тоқтатуға себеп болған.  

Қан кетулер (4.4 бөлімін қараңыз) 

Клиникалық зерттеулерде бүкіл көрсеткіштері бойынша 3 және 5 дәрежелі қан кету 

туындаудың жалпы жиілігі тек химиялық ем қабылдаған бақылау тобы пациенттерінің 

4.5% салыстырғанда, Авастин препаратын қабылдаған пациенттердің 0.4% – 6.9% 

аралығында ауытқып отырған.  

Жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын және метастаздық обыры бар (GOG-

240 зерттеуі) пациенттердің клиникалық зерттеуінде 3-5 дәрежелі қан кетулер тек 

паклитакселмен және топотеканмен емдеу кезіндегі 4.6%-бен салыстырғанда, Авастин 

препаратын паклитаксел және топотекамен біріктіріп емдеу кезінде 8.3%-ды құрады.  

Клиникалық зерттеулерде байқалған көбінесе сондай-ақ болды. 

Ісік түйінінен қан кетулер (төменнен қараңыз) мен елеусіз тері-шырыш қанталаулары 

(мысалы, эпистаксис) клиникалық зерттеулерде қан кетулердің көп жағдайын құраған.  

Ісікпен астасқан қан кетулер (4.4 бөлімін қараңыз) 

Өкпеден ауқымды немесе ауыр қан кетулер/қан түкіру, негізінен, өкпенің ұсақ жасушалы 

емес обыры бар (ӨҰЖЕО) пациенттердің қатысуымен жүргізілген зерттеулерде байқалды. 

Болуы мүмкін қауіп факторларына ісіктің гистологиялық расталған жалпақжасушалы типі, 

сәулемен емдеудің алдындағы ревматизмге қарсы/қабынуға қарсы препараттармен, 

антикоагулянттармен емдеу, Авастин препаратымен емдеу, анамнезінде атеросклероздың 

болуы, ісіктің орталықтық орналасуы және емдеуге дейінгі немесе емдеу кезіндегі ісік 

кавитациясы жатады. Қан кетумен статистикалық тұрғыдан маңызды өзара 



    
 

байланыстылығын көрсеткен Авастин препаратымен емдеу мен ісіктің жалпақжасушалы 

гистологиялық типі ғана ауыспалы болған.  

Обырдың жалпақжасушалы нұсқасы расталған немесе жалпақжасушалы түрінің 

басымдығымен аралас жасушалық типімен ӨҰЖЕО бар пациенттер келесі III фазадағы 

зерттеулерден шығарылып тасталды, ал ісік гистотипі белгісіз пациенттер зерттеуге 

кірістірілді. Жалпақ жасушалы түрінің басымдығынан басқа, ӨҰЖЕО бар пациенттерде 

барлық ауырлық дәрежесіндегі қан кетулер тек химиотерапияны қабылдаған топтың 5% 

салыстырғанда, Авастин препаратын химиотерапиямен біріктіріп қабылдаған топта 9.3%-

ға дейінгі жиілікпен байқалған. Ауырлығы 3-5 дәрежелі қан кетулер/қан түкіру тек 

химиотерапияны қабылдаған пациенттердің <1% салыстырғанда, Авастин препаратын 

химиотерапиямен біріктіріп қабылдаған пациенттердің 2.3% байқалған.  

Өкпеден ауқымды немесе көп қан кетулер/қан түкіру жағдайлары аяқасты дамуы мүмкін, 

және 2/3 дейінгі өкпеден қан кетудің ауыр жағдайлары өліммен аяқталады. 

Ректальді қан кету мен меленаны қоса, асқазан-ішектен қан кетулер колоректальді обыры 

бар пациенттерде тіркелген және ісікпен астасқан деп бағаланған.  

Ісікпен астасқан қан кетулер ОЖЖ метастаздары бар пациенттерде орталық жүйке 

жүйесіндегі (ОЖЖ) қан кетулерді қоса, ісіктің басқа типтері мен орналасулары кезінде де 

сирек байқалған (4.4 бөлімді қараңыз). 

Рандомизацияланған клиникалық зерттеулерде ОЖЖ-де емделмеген метастаздары бар 

пациенттерде ОЖЖ-дегі қан кетулердің даму жиілігі бағаланған жоқ. Ісіктің әр түрлі типі 

бар пациенттердің қатысуымен жасалған, 13 рандомизацияланған клиникалық 

зертеулердің деректерінде, бевацизумаб қабылдамаған 96 пациенттің (1%) 1 жағдайымен 

(ауырлығы 5 дәрежелі) салыстырғанда, бевацизумабпен емдеу кезінде метастаздары бар 91 

пациенттің 3-еуінде (3.3%) ОЖЖ қан кету туындаған (барлық жағдайлардың ауырлығы 4 

дәрежелі). Мидағы метастаздары емделген пациенттер арасында жүргізілген екі зерттеуде 

(800-ге жуық пациент), қауіпсіздіктің аралық талдауын жүргізу барысында, 

бевацизумабпен емдеу кезінде (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) 83 пациенттің 1-

нде (1.2%) ОЖЖ қан кетулер (ауырлығы 2 дәрежелі) туындаған.  

Барлық клиникалық зерттеулерде, тері-шырыш қанталаулары Авастин препаратын 

қабылдаған пациенттерде 50%-ға дейінгі жиілікпен байқалды. Олардың ішінен анағұрлым 

жиі кездескені ұзақтығы 5 минуттан аз, медициналық араласымсыз тоқтаған және Авастин 

препаратын енгізу режимін өзгертуді талап етпеген 1 дәрежелі эпситаксис болды. 

Қауіпсіздік жөніндегі клиникалық зерттеулер тері-шырышты қабықтан қан кетулердің 

(мысалы, эпистаксис) туындау жиілігі дозаға тәуелді сипатқа ие деп болжауға мүмкіндік 

береді. 

Сондай-ақ, қызыл иектің қанауға бейімділігі немесе қынаптық қан кетулер сияқты елеусіз 

басқа жердегі тері-шырыштық қан кетулер де сирек туындаған.  

Тромбоэмболия (4.4 бөлімін қараңыз)  

Артериялық тромбоэмболиясы: Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде, барлық 

көрсетілімдері бойынша, инсульт, миокард инфарктісі, транзиторлық ишемиялық 

шабуылды қоса, артерияның тромбоэмболиялық реакцияларының жиілігі жоғарылағаны 

және басқа да артериялық тромбоэмболиялық реакциялар байқалған. 

Клиникалық зерттеулерде артерияның тромбоэмболиялық реакцияларының туындау 

жиілігі тек химиялық ем алған бақылау тобының 2.1%-мен салыстырғанда, Авастин 

препаратын химиялық еммен біріктіріп алған топта 3.8% жеткен. 

Өлімге соқтыру тек химиялық ем қабылдаған пациенттердің 0.5% салыстырғанда, Авастин 

препаратын қабылдаған пациенттердің 0.8%-да тіркелген. Инсульттар (транзиторлы 

ишемиялық шабуылды қоса) тек химиялық емді қабылдаған пациенттердің 0.5% 

салыстырғанда, Авастин препаратын химиялық еммен біріктіріп қабылдаған 

пациенттердің 2.7%-нда тіркелген.  

Миокард инфарктісі тек химиялық емді қабылдаған пациенттердің 0.7% салыстырғанда, 

Авастин препаратын химиялық еммен біріктіріп қабылдаған пациенттердің 1.4%-ында 



    
 

тіркелген.  

Авастин препаратын 5-фторурацил/фолин қышқылымен біріктіріп қолдануды бағалау 

бойынша AVF2192g клиникалық зерттеуіне иринотеканмен емдеуге келмейтін метастазды 

колоректальді обыры бар пациенттер қатысқан. Осы зерттеуде артериялық 

тромбоэмболиялар реакциясы бақылау тобындағы тек химиялық емді қабылдаған 

пациенттердің 5.8% (6/104) салыстырғанда, пациенттердің 11% (11/100) байқалған.  

Веналық тромбоэмболиясы: Вена тромбоэмболиясы реакциялары жиілігі клиникалық 

зерттеулерде тек химиялық ем алған бақылау тобы мен Авастин препаратын химиялық 

еммен біріктіріп алған пациенттерде бірдей болды. Вена тромбоэмболиясы реакциялары 

терең веналар тромбозымен, өкпе артериясының эмболиясымен және 

тромбофлебиттермен көрініс береді. 

Клиникалық зерттеулерде венаның тромбоэмболиялық реакциялары туындауының 

(барлық қолдануға болатын көрсеткіштер аясында) жиынтық жиілігі, бақылау 

топтарындағы пациенттердің 3.2%-ынан 15.6%-бен салыстырғанда, Авастин препаратын 

қабылдаған пациенттерде 2.8%-дан 17.3%-ға дейін ауытқып отырды. Вена 

тромбоэмболиясының 3-5 дәрежелі тромбоэмболиялық реакциялары (NCI-CTCAE 

жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) тек химиотерапия қабылдаған пациенттердегі (көрсеткіштері 

бойынша, жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық обырын 

қоспағанда) 4.9%-бен салыстырғанда, бевацизумабты химиялық еммен біріктіріп 

қабылдаған пациенттердің 7.8% тіркелген.  

Клиникалық зерттеулер деректері бойынша, жатыр мойнының персистирленетін, 

қайталанатын немесе метастаздық обыры бар пациенттерде 3-5 дәрежелі (GOG-0240 

зерттеу) тромбоэмболиялық асқынулар паклитаксел мен цисплатин қабылдаған 

пациенттердегі 7%-бен салыстырғанда, Авастин препаратын паклитакселмен және 

цисплатинмен біріктіріп қабылдаған пациенттердің 15.6% тіркелген. 

Веналық тромбоэмболиялық реакцияны бастан өткерген пациентерде тек химиялық емді 

қабылдағандармен салыстырғанда, Авастин препаратын химиялық еммен біріктіріп 

қабылдау кезінде қайталану қаупі жоғарылайды.  

Жүректің іркілісті жеткіліксіздігі (ЖІЖ)  

Авастин препаратының қолданылуының клиникалық зерттеулерінде жүректің іркілісті 

жеткіліксіздігі (ЖІЖ) обырдың бүгінге дейін зерттелген барлық нозологиясындағы 

пациенттерде байқалған, бірақ көбінесе сүт безінің метастаздық обыры бар пациенттерде 

туындаған. III сатыдағы төрт зерттеулерде (AVF2119g, E2100, BO17708 және AVF3694g) 

сүт безінің метастаздық обыры бар пациенттерде 3 дәрежелі және одан жоғары ЖІЖ 

жиілігі (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) бақылау тобындағы пациенттердің 0.9% 

салыстырғанда, Авастин препаратын химиялық еммен біріктіріп қабылдаған 

пациенттердің 3.5% байқалған.  

AVF3694g зерттеуінде 3 дәрежелі және одан жоғары ЖІЖ жиілігі антрациклин 

қатарындағы препараттарды бевацизумабпен біріктіріп ем қабылдаған пациенттердің 2.9% 

және антракциклин мен плацебо қабылдаған пациенттердің 0% байқалған, бұл сүт безінің 

метастаздық обыры бар пациенттердің зерттеуінде алынған басқа деректерге де сәйкес 

келеді.  

Бұдан бөлек, AVF3694g зерттеуінде барлық ауырлық дәрежесіндегі ЖІЖ жиілігі Авастин 

препаратын антрациклин қатарындағы препараттармен біріктіріп қабылдау кезі (6.2%) мен 

антарциклинді плацебомен біріктіріп қолдану кезінде (6.0%) бірдей болған.  

СБмО зерттеу кезінде ЖІЖ дамыған пациенттердің көпшілігінде тиісті дәрі-дәрмекпен 

емделуден соң симптоматиканың және/немесе сол жақ қарынша функциясының жақсаруы 

көрінген. 

NYHA жіктемесі бойынша (Нью-Йорк кардиология қауымдастығы) II-IV дәрежелі ЖІЖ 

бұрыннан бар пациенттер Авастин препаратын қолдану бойынша көптеген клиникалық 

зерттеулерден шеттетілді, сондықтан осы популяцияда ЖІЖ даму қаупіне қатысты 

деректер жоқ. 



    
 

Антрациклиндерді алдын ала тағайындау және/немесе кеуде қуысы аумағын алдын ала 

сәулемен емдеу ЖІЖ қауіп факторы болуы мүмкін.  

Клиникалық зерттеуде диффуздық B-іріжасушалы лимфомасы бар, бевацизумабты 

доксорубицинмен 300 мг/м2 асатын жинақталатын дозада қабылдаған пациенттерде ЖІЖ 

даму жиілігі артқан. Бұл зерттеуде R-CHOP режимінің (ритуксимаб, циклофосфамид, 

доксорубицин, винкристин, преднизон) бевацизумабпен біріктірілімі бевацизумабсыз R-

CHOP режимімен салыстырылды.  

ЖІЖ даму жиілігі екі топта да доксорубициннің алдыңғы тағайындалуымен 

салыстырғанда жоғары болса да, ЖІЖ айқындығы R-CHOP бевацизумабпен 

біріктірілімдегі тобында көбірек болды. 

Бұл нәтижелер доксорубицинді 300 мг/м2 асатын жинақталатын дозада бевацизумабпен 

біріктіріп қабылдаған пациенттерде жүрек қызметінің тиісті бағалауларымен мұқият 

клиникалық қадағалау жүргізу керектігін көрсетеді.  

Аса жоғары сезімталдық реакциялары/инфузиялық реакциялар (4.4 бөлімін және 

төмендегі Тіркеуден кейінгі қолдану бөлімшесін қараңыз)  

Кейбір клиникалық зерттеулерде химиотерапияға қарағанда. химиялық еммен біріктіріп 

Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде анафилаксиялық реакциялар және 

анафилактоидтық типті реакциялар жиі байқалған. Кейбір клиникалық зерттеулерде 

аталған реакциялардың жиілігі жиі байқалған (бевацизумабты қабылдаған пациенттерде 

5% дейін).  

Инфекциялар 

Жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық обыры бар 

пациенттерін клиникалық зерттеулерде (GOG-0240 зерттеу) 3-5 дәрежелі инфекциялық 

асқынулар паклитаксел мен топотекан қабылдаған пациенттердің 13%-мен салыстырғанда, 

Авастин препаратын паклитакселмен және топотеканмен біріктіріп қабылдаған 

пациенттердің 24%-ында тіркелген. 

Аналық бездер функциясының жеткіліксіздігі/фертильділік (4.4 және 4.6 бөлімін қараңыз)  

Авастин препаратын адъюванттық режимде қолдануды бағалау бойынша III фазадағы 

NSABP C-08 зерттеуінде тоқ ішектің обыры бар пациенттерде 3 және одан да көп ай бойы 

аменорея, ФСГ деңгейі ≥30 мМЕ/мл және сарысудағы β-АХГ анықталатын жүктілік 

тестінің теріс нәтижесі ретінде білінетін аналық бездер функциясы жеткіліксіздігінің жаңа 

жағдайларының дамуы менопауза алдындағы 295 әйелдің қатысуымен бағаланған. 

Аналық бездер функциясы жеткіліксіздігінің жаңа жағдайлары mFOLFOX-6 пен 

бевацизумаб тобындағы пациенттердің 39% салыстырғанда, mFOLFOX-6 тобындағы 

пациенттердің 2.6% тіркелген. 

Бевацизумабпен емдеуді тоқтатқаннан кейін пациенттердің 86.2%-ында аналық бездер 

функциясы қалпына келген. Бевацизумабтың фертильділікке кейін білінетін әсері белгісіз. 

Зертханалық көрсеткіштердің ауытқулары  

Нейтрофилдер мен лейкоциттер санының азаюы және несепте ақуыздың болуы Авастин 

препаратын қабылдаумен байланысты болуы мүмкін. Авастин препаратын қабылдаған 

пациенттерді клиникалық зерттеулерде бақылау тобымен сәйкесінше 2% кем емес 

айыршалығы бар, 3 және 4 дәрежелі (NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) 

зертханалық көрсеткіштердің келесі ауытқулары байқалған: гипергликемия, гемоглобин 

деңгейінің төмендеуі, гипокалиемия, қандағы лейкоциттер деңгейінің төмендеуі, 

халықаралық қалыптастырылған қатынастың (ХҚҚ) артуы. 

Клиникалық зерттеулер Авастин препаратын қолданудың протеинуриямен ілескен немесе 

онсыз, сарысулық креатинин концентрациясының транзиторлы артуымен (бастапқы 

мәнінен 1.5-1.9 есе артық) түйіндес екенін көрсеткен. Сарысулық креатинин 

концентрациясының байқалған артуы Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде 

бүйрек жеткіліксіздігінің клиникалық көрінісінің көбірек жиілігімен қатарласқан жоқ. 

Пациенттердің ерекше тобы  

Егде жастағы пациенттер  



    
 

Рандомизирленген клиникалық зерттеулерде жастың >65 асуы инсульт, транзиторлы 

ишемиялық шабуыл және миокард инфарктісін қоса, артериялық тромбоэмболиялық 

реакциялар дамуы қаупімен байланысты екенін көрсеткен.  

Авастин препаратын қабылдаған ≤65 жас шамасындағы пациенттермен салыстырғанда, 

>65 жастан асқан пациенттердегі жиілігі көп басқа реакциялар 3-4 дәрежедегі (NCI-

CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) лейкопения және тромбоцитопения, сонымен қатар, 

нейтропенияның барлық дәрежелері, диарея, жүрек айну, бас ауыру және қажу болып 

табылады (4.4 бөлімі мен 4.8 бөлімінің Тромбоэмболия бөлімшесін қараңыз). Клиникалық 

зерттеулердің бірінде 3 және одан көп дәрежелі артериялық гипертензияның даму жиілігі, 

<65 жастан кіші пациенттерге қарағанда, >65 жастан асқан пациенттерде 2 есе жоғары 

болды. Аналық бездердің платина препараттарына төзімді, қайталанатын обыры бар 

пациенттерде алопеция, шырышты қабықтың қабынуы, шеткері сенсорлық нейропатия, 

протеинурия мен артериялық гипертензия бевацизумабты химиотерапиямен біріктіріп 

қабылдаған 65 жастан кіші пациенттерге қарағанда, сол емді қабылдаған 65 жастан асқан 

пациенттерде 5%-ға жиі байқалды. Бевацизумабты қабылдаған, жасы 65-тен асқан 

пациенттер тобында, жасы Авастин препаратын қабылдаған >65 жас және ≤65 жастағы 

пациенттерде басқа жағымсыз реакциялардың, соның ішінде АІЖ тесілуі, жарақаттар 

жазылуы кезіндегі асқынулар, ЖІЖ мен қан кетулер дамуының жиілігінде айырмашылық 

болмаған. 

Балалар  

Авастин препаратын 18 жастан кіші балаларда қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі 

белгіленбеген.  

BO25041 зерттеуінде Авастин препаратын операциядан кейінгі темозоломидті қатарлас 

және адъювантты режимде сәулемен емдеуге қосу кезінде диагнозы жуырда қойылған 

супратенториальді, инфратенториальді, мишықтық глиома немесе қатерлілік дәрежесі 

жоғары глиомасы бар бала жастағы пациенттерде қауіпсіздік бейіні Авастин препаратын 

қабылдайтын үлкен кісілердегі басқа типті ісік түрлерімен салыстырымды болған.  

Рабдомиосаркома мен жұмсақ тіндердің рабдомиосаркоматозды емес саркомасын 

заманауи стандартты емдеу кезіндегі Авастин препаратының BO20924 зерттеуінде 

Авастин препаратын қабылдаған бала жастағы пациенттердің қауіпсіздік бейіні Авастин 

препаратын қабылдаған ересек пациенттермен салыстырымды болған.  

Авастин препаратын 18 жасқа толмаған пациенттерде қолдану мақұлданған жоқ. Жарық 

көрген есеп берулерде 18 жасқа толмаған пациенттерде Авастин препаратын қолдану 

аясында төменгі жақсүйектің зақымдануынсыз остеонекроз жағдайы байқалған. 

Тіркеуден кейінгі қолдану 

 

3 кесте. Тіркеуден кейінгі кезеңде бақыланатын жағымсыз реакциялар  

Жүйе-ағза класы 

(ЖАК) 

Реакциялар (жиілігі*) 

Инфекциялар мен 

инвазиялар 

Некроздайтын фасциит, әдеттегідей, жарақаттардың 

жазылуының асқынуы, асқазан-ішек жолдарының тесілуі 

немесе жыланкөздер түзілуі аясында (сирек) (4.4 бөлімін 

қараңыз) 
Иммундық жүйе 

тарапынан бұзылулар 

Аса жоғары сезімталдық реакциялары/инфузиялық 

реакциялар (туындау жиілігі белгісіз); болуы мүмкін келесі 

көріністерімен: ентігу/тыныс алудың қиындауы, құйылулар/ 

терінің қызаруы/ бөрту, гипотензия немесе гипертензия, оттегі 

десатурациясы, кеуденің ауыруы, дірілдеу және жүрек 

айну/құсу (4.4 бөлімін және жоғарыдағы Аса жоғары 

сезімталдық реакциялары/инфузиялық реакциялар бөлімшесін 

қараңыз) 



    
 

Жүйке жүйесі 

тарапынан бұзылулар 

Гипертензиялық энцефалопатия (өте сирек) (4.4 бөлімін және 

4.8 бөліміндегі Артериялық гипертензия бөлімшесін қараңыз) 

Қайтымды артқы энцефалопатия синдромы (ҚАЭС) (сирек) 

(4.4 бөлімін қараңыз) 

Қантамырлар 

тарапынан бұзылулар 

Бүйректің клиникалық тұрғыдан протеинурия сияқты көрініс 

беруі мүмкін тромбоздық микроангиопатиясы, (туындау 

жиілігі белгісіз) сунитинибті қолданумен/қолданусыз. 

Протеинурия туралы қосымша 4.4 бөлімі мен 4.8 бөлімінің 

Протеинурия бөлімшесінен қараңыз 

Тыныс алу жүйесі, 

кеуде қуысы және 

көкірек орта тарапынан 

бұзылулар  

Мұрын қалқасының тесілуі (туындау жиілігі белгісіз) 

Өкпе гипертензиясы (туындау жиілігі белгісіз) 

Дисфония (жиі) 

Асқазан-ішек 

бұзылулары 

Гастроинтестинальді ойық жара (туындау жиілігі белгісіз) 

Бауыр және өт шығару 

жолдары тарапынан 

бұзылулар 

Өт қалтасының тесілуі (туындау жиілігі белгісіз) 

Бұлшықет, қаңқа және 

дәнекер тіндер 

тарапынан бұзылулар 

Авастин препаратын қабылдаған пациенттерде, көп жағдайда 

ЖОН ұқсас қауіп факторы бар, соның ішінде, инфузиялық 

бисфосфонаттар қабылдаған және/немесе анамнезінде 

инвазивті стоматологиялық үдерістер жүргізілуін талап ететін 

стоматологиялық аурулары бар пациенттерде жақсүйектің 

остеонекрозы (ЖОН) жағдайы хабарланған  

(4.4 бөлімін қараңыз). Авастин препаратын қабылдаған балалар мен 

жасөспірімдерде төменгі жақсүйектің зақымдалуынсыз 

остеонекроз жағдайы байқалған (4.8, Балалар бөлімін 

қараңыз) 

Туа біткен, отбасылық 

және генетикалық 

бұзылулар 

Шарана дамуының аномалиялары жағдайы бевацизумабты 

монотерапия түрінде немесе белгілі эмбриоуытты 

химиотерапиялық препараттармен біріктіріп қабылдаған 

әйелдерде байқалған (4.6 бөлімін қараңыз) 

* егер көрсетілген болса, жиілігі жөніндегі деректер клиникалық зерттеулерден алынған 

 

Күдік тудырған жағымсыз реакциялар туралы хабарлау 

ДП «пайдасы – қаупі» арақатынасына үздіксіз мониторинг жүргізілуін қамтамасыз ету 

мақсатында, ДП тіркеуден кейін күдік тудырған жағымсыз реакциялар туралы 

хабарлаудың маңызы зор. Медицина қызметкерлеріне ДП күдік тудырған кез келген 

жағымсыз реакциялары туралы ҚР жағымсыз реакциялар туралы хабарлаудың ұлттық 

жүйесі арқылы хабарлап отыру ұсынылады 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және 

фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттарды және медициналық бұйымдарды 

сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 

http://www.ndda.kz 

 

4.9 Артық дозалануы 

Препараттың адамда зерттелген ең жоғарғы дозасы (дене салмағына 20мг/кг, вена ішіне әр 

2 апта сайын) кейбір пациенттерде ауыр дәрежедегі бас сақинасын тудырған.  

 

5. ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

5.1 Фармакодинамикалық қасиеттері 



    
 

Фармакотерапиялық тобы: Антинеопластикалық препараттар. Басқа антинеопластикалық 

препараттар. Моноклональді антиденелер. Бевацизумаб. 

АТХ коды L01XC07 

 

Әсер ету механизмі 

Бевацизумаб тамырлық эндотелий өсу факторымен (VEGF), негізінен васкулогенез бен 

ангиогенез факторымен байланысады, сол арқылы эндотелий жасушаларының беткейінде 

VEGF пен оның Flt-1 (VEGF -1 рецепторы) және KDR (VEGF -2 рецепторы) 

рецепторларының байланысын тежейді. VEGF биологиялық белсенділігін 

бейтараптандыру ісік васкуляризациясын төмендетеді, ісікте қалған қантамыр қабығын 

қалыпқа түсіреді және ісікте жаңа қантамырлар қабығы түзілуін тежейді, сол арқылы 

ісіктің өсуін тежейді. 

Фармакодинамикалық әсерлері 

Бевацизумабты немесе тышқанның бастапқы антиденесін бестимусты тышқандардың 

ксенотрансплантат модельдерінде қолдану тоқ ішектің, сүт безінің, ұйқы безінің және 

қуықасты безінің обырын қоса, адамдағы түрлі ісіктер кезінде экстенсивті ісікке қарсы 

белсенділікке әкелген. Аурудың метастаздық үдеуі тежелген, ал ұсақ қантамырлар 

өткізгіштігі төмендеген.  

Клиникалық тиімділігі 

Метастаздық колоректальді обыр (мКРО) 

Белсенді препаратты бақылаумен рандомизацияланған үш клиникалық зерттеуде 

метастаздық колоректальді обырды емдеу кезіндегі фторпиримидин негізіндегі бірінші 

желілік химиялық еммен біріктірілген бевацизумабтың ұсынылған дозасының (дене 

салмағына 5 мг/кг әр 2 апта сайын) тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген. Авастин 

препараты химиялық емнің екі режимімен біріктірілімде қолданылған: 

• AVF2107g: иринотекан/болюстеп 5-фторуарцил /фолин қышқылы (IFL) жалпы 

алғанда, әр 6-апталық емдеу циклында 4 апта ішінде аптасына 1 рет (Saltz 

режимі). 

• AVF0780g: 5-фторуарцил/фолин қышқылы (5-ФУ/ФҚ) болюсімен біріктіріп 

жалпы алғанда, әр 8-апталық емдеу циклында 6 апта ішінде аптасына 1 рет 

(Roswell Park режимі). 

• AVF2192g: 5-ФУ/ФҚ болюсімен біріктіріп иринотеканмен бірінші желілік ем 

қабылдауға келмейтін пациенттерде, жалпы алғанда, әр 8-апталық емдеу 

циклында 6 апта ішінде аптасына 1 рет (Roswell Park режимі). 

мКРО бар пациенттерде бевацизумабтың қолданылуымен үш қосымша зерттеу 

жүргізілген: бірінші желіде (N016966), екінші желіде алдында бевацизумабпен емделусіз 

(E3200) және екінші желіде бірінші желідегі ауру үдегеннен кейін оның алдында 

бевацизумабпен емделумен (ML18147). Аталған зерттеулерде бевацизумаб FOLFOX-4-пен 

(5-фторуарцил/фолин қышқылы/оксалиплатин), XELOX-пен (капецитабин/оксалиплатин), 

фторпиримидинмен/иринотеканмен және фторпиримидинмен/оксалиплатинмен 

біріктірілімде қолданылған:  

 N016966: Авастин препараты дене салмағына 7.5 мг/кг әр 3 апта сайын 

капецитабинмен біріктірілімде ішке енгізуге немесе оксалиплатинмен венаішілік 

енгізуге (XELOX) арналған, немесе Авастин препараты дене салмағына 5 мг/кг әр 2 

апта сайын лейковоринмен және 5-фторуарцил болюсімен, содан соң 5-фторуарцил 

инфузиясы, және вена ішіне енгізуге арналған оксалиплатин (FOLFOX-4). 

 E3200: Авастин препараты дене салмағына 10 мг/кг әр 2 апта сайын лейковоринмен 

және 5-фторуарцил болюсімен, содан соң бевацизумабты бұрын қабылдамаған 

пацинттерге инфузиялық түрде вена ішіне енгізуге арналған 5-фторуарцил мен 

оксалиплатин (FOLFOX-4). 

 ML18147: Авастин препараты дене салмағына 5.0 мг/кг әр 2 апта сайын, немесе 

Авастин препараты дене салмағына 7.5 мг/кг әр 3 апта сайын 



    
 

фторпиримидинмен/иринотеканмен немесе бевацизумабпен бірінші желілік ем 

алғаннан кейін ауруы үдеген пациенттерде фторпиримидинмен/оксалиплатинмен 

біріктірілімде. Иринотеканмен немесе оксалиплатинмен бірге режимін қолдану 

бірінші желідегі иринотекан немесе оксалиплатин қолданылуының өзгеруіне 

тәуелді болды.  

AVF2107g 

Бұл – белсенді Авастин препаратының метастаздық колоректальді обырды емдеу үшін 

бірінші желілік ем ретінде IFL режимімен біріктірілімде қолданылуы зерттелген препарат 

бойынша бақылаумен рандомизацияланған салыстырмалы жасырын ІІІ фазадағы 

клиникалық зерттеу. Жалпы алғанда, IFL мен плацебо (1 топ) режимін немесе Авастин 

препаратымен біріктірілімдегі IFL режимін (5 мг/кг әр 2 апта сайын, 2 топ) алу үшін 813 

пациент рандомизацияланған. 110 пациенттен тұратын үшінші топ Авастин препаратын 5-

фторуарцил болюсімен/фолин қышқылымен (5-ФУ/ФҚ) (3 топ) біріктіріп алған. 3 топқа 

пациенттер жинау Авастин препаратының IFL режимімен біріктірілімдегі қауіпсіздік 

бейіні анықталып, жарамды деп танылғаннан кейін тоқтатылған. Барлық топтардағы емдеу 

аурудың үдеуі басталғанша жүргізілген. Зерттеуге қатысқан пациенттердің орташа жасы 

59.4 жасты құраған; пациенттердің 56.6% функционалдық статусы ECOG шкаласы 

бойынша 0-ге тең болған, пациенттердің 43% бұл көрсеткіш 1-ді және пациенттердің 0.4% 

- 2. 15 құраған. Пациенттердің 5% бұрын сәулемен емдеуді қабылдаған, ал пациенттердің 

28.4% бұрын химиотерапия қабылдаған. 

Аталған зерттеулерде тиімділіктің негізгі көрсеткіші жалпы тірі қалу болған. Авастин 

препаратын IFL режиміне қосу жалпы тірі қалу, аурудың үдеуінсіз тірі қалудың елеулі 

ұлғаюына және объективті жауап жиілігіне әкелген (4 кестені қараңыз). Жалпы тірі қалу 

бойынша өлшенетін клиникалық көрсеткіштердің жақсаруы хаттамамен қарастырылған 

барлық қосалқы топтарда, соның ішінде, жасы, жынысы, функциялық статусы, бастапқы 

ісіктің орналасуы бойынша, кірістірілген ағзалар саны мен метастаздық аурудың ұзақтығы 

бойынша байқалған.  

4 кестеде Авастин препаратының IFL сызбанұсқасы бойынша химиялық еммен 

біріктірілімдегі тиімділік нәтижелері көрсетілген. 

 

4 кесте. AVF2107g зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

 

AVF2107g 

1 топ 

IFL + плацебо 

 2 топ 

IFL + Авастинa 

Пациенттер саны 411 402 

Жалпы тірі қалу 

Медианасы (айлар) 15.6 20.3 

95% СА 14.29- 16.99 18.46-24.18 

Қауіптердің арақатынасыb 
0.660 

(p-мәні=0.00004) 

Үдемесіз тірі қалу 

Медианасы (айлар) 6.2 10.6 

Қауіптердің арақатынасы 
0.54 

(p-мәні <0.0001) 

Объективті жауап жиілігі 

Жиілігі (%) 34.8 44.8 

 (p-мәні=0.0036) 



    
 

a әр 2 апта сайын 5 мг/кг  
b бақылау тобына қатысты 

 

3 топқа (5-ФУ/ФҚ + Авастин препараты) рандомизацияланған 110 пациентте аталған топқа 

жинау тоқтағанша, жалпы тірі қалу медианасы 18.3 айды, ал үдемесіз тірі қалу медианасы 

8.8 айды құраған. 

AVF2192g 

Бұл – иринотеканмен емдеу жақпаған пациенттерде метастаздық колоректальді обырды 

емдеудің бірінші желілік емі түріндегі 5-ФУ/ФҚ режимімен біріктірілімдегі Авастин 

препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген белсенді препарат бойынша 

бақылаумен жүргізілген рандомизацияланған салыстырмалы жасырын ІІ фазадағы 

клиникалық зерттеу. 

Рандомизацияланған соң 105 пациент плацебомен 5-ФУ/ФҚ режимін алған және 104 

пациент Авастин препаратымен біріктірілімдегі 5-ФУ/ФҚ режимін алған (5мг/кг әр 2 апта 

сайын). Екі топтағы емдеу де ауру үдегенше жалғасқан. 5-ФУ/ФҚ режиміне Авастин 

препаратын қосу (5 мг/кг әр 2 апта сайын) тек 5-ФУ/ФҚ сызбанұсқасы бойынша химиялық 

ем қабылдаған кезге қарағанда, объективті жауаптың көбірек жоғары жиілігіне, үдемесіз 

тірі қалудың елеулі жоғарылауына және көбірек ұзақ тірі қалу үрдісіне әкелген. 

AVF0780g 

Бұл – метастаздық колоректальді обырды емдеудің бірінші желілік емі түрінде Авастин 

препаратын 5-ФУ/ФҚ режимімен біріктірілімде қолдану зерттелген, белсенді препарат 

бойынша бақылаумен жүргізілген ІІ фазадағы рандомизацияланған ашық клиникалық 

зерттеу. Зерттеуге қатысқан пациенттердің жас мөлшерінің медианасы 64 жасты құраған. 

Пациенттердің 19% бұрын химиялық ем алған, және 14% бұрын сәулемен емдеу алған. 71 

пациент 5-ФУ/ФҚ болюсі немесе 5-ФУ/ФҚ Авастин препаратымен біріктірілімін (5.0 мг/кг 

әр 2 апта сайын) алу үшін рандомизацияланған. 33 пациенттер тұратын үшінші топ 5-

ФУ/ФҚ болюсінің Авастин препаратымен біріктірілімін (10 мг/кг әр 2 апта сайын) алған. 

Емдеу ұзақтығы ауру үдегенше жалғасқан. Зерттеудің алғашқы ақырғы нүктесі объективті 

жауаптың жиілігі мен аурудың үдеуісіз тірі қалу болған. 5-ФУ/ФҚ режиміне Авастин 

препаратын қосу (5 мг/кг әр 2 апта сайын) 5-ФУ/ФҚ сызбанұсқасы бойынша тек химиялық 

емді қабылдаған кезге қарағанда, объективті жауаптың жоғарырақ жиілігіне, үдемесіз тірі 

қалудың елеулі артуына және ұзағырақ тірі қалу үрдісіне әкелген (5 кестені қараңыз). 

Тиімділіктің бұл нәтижелері AVF2107g зерттеуіндегі осындай нәтижелермен сәйкес 

келеді.  

5 кестеде AVF0780g және AVF2192g зерттеулерінен алынған Авастин препаратын 5 

ФУ/ФҚ сызбанұсқасы бойынша химиялық еммен біріктіріп қолданудың тиімділігі 

нәтижелері көрсетілген. 

 

5 кесте. AVF0780g және AVF2192g зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

 AVF0780g AVF2192g 

5-ФУ/ФҚ 
5-ФУ/ФҚ + 

Авастинa 

5-ФУ/ФҚ + 

Авастинb 

5-ФУ/ФҚ + 

плацебо 

5-ФУ/ФҚ + 

Авастин 

Пациенттер 

саны  
36 35 33 105 104 

Жалпы тірі қалу 

Медианасы 

(айлар) 
13.6 17.7 15.2 12.9 16.6 

95% СА    10.35 - 16.95 
13.63 - 

19.32 

Қауіптердің - 0.52 1.01  0.79 



    
 

арақатынасыc 

p-мәні  0.073 0.978  0.16 

Үдемесіз тірі қалу 

Медианасы 

(айлар) 
5.2 9.0 7.2 5.5 9.2 

Қауіптердің 

арақатынасы 
 0.44 0.69  0.5 

p-мәні - 0.0049 0.217  0.0002 

Объективті жауап жиілігі 

Жиілігі (%) 16.7 40.0 24.2 15.2 26 

95% СА 7.0-33.5 24.4 - 57.8 11.7-42.6 9.2-23.9 18.1 - 35.6 

p-мәні  0.029 0.43  0.055 

Жауаптың ұзақтығы 

Медианасы 

(айлар) 
NR 9.3 5.0 6.8 9.2 

25-75 

процентиль 

(айлар) 

5.5-NR 6.1 - NR 3.8-7.8 5.59-9.17 5.88 - 13.01 

a 5 мг/кг әр 2 апта сайын  
b 10 мг/кг әр 2 апта сайын 
c бақылау тобына қатысты  

NR=мақсатты мәніне қол жеткізілмеген 
 

NO16966 

Бұл – Авастин препаратының (7.5 мг/кг) 3 апталық сызбанұсқа бойынша енгізілетін ішке 

қабылдауға арналған капецитабинмен және вена ішіне енгізуге арналған оксалиплатинмен 

(XELOX); немесе Авастин препаратының (5 мг/кг) лейковоринмен және 5-ФУ болюсімен 

біріктіріп, содан соң 2 апталық сызбанұсқа бойынша вена ішіне енгізуге арналған 5-ФУ 

мен оксалиплатин инфузиясымен (FOLFOX-4) біріктірілімде қолданылуы зерттелген 

рандомизацияланған, салыстырмалы жасырын ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу 

(бевацизумаб үшін). 

Зерттеу екі бөлімнен тұрған: алғашқысы пациенттері екі түрлі емдеу тобына (XELOX және 

FOLFOX-4) рандомизацияланған екі емдеу тобы бар әшкереленген бөлім (I бөлім) және 

келесісі пациенттері 4 емдеу тобына (XELOX + плацебо, FOLFOX-4 + плацебо, XELOX + 

Авастин, FOLFOX-4 + Авастин) рандомизацияланған 2х2 факториалдық сызбанұсқасы 

бойынша 4 емдеу тобы бар бөлімі (II бөлім). 

II Бөлімде топтарға бөлу кезінде Авастин препаратына қатысты салыстырмалы жасырын 

әдіс пайдаланылған.  

ІІ Бөлімде зерттеу кезінде әр 4 топтың әрқайсысына шамамен 350 пациент 

рандомизацияланған. 

 

6 кесте. NO16966 (МКРО) зерттеулеріндегі емдеу сызбанұсқасы 

 Препарат Бастапқы дозасы Емдеу сызбанұсқасы 



    
 

FOLFOX-4 

немесе 

FOLFOX-4 + 

Авастин 

Оксалиплатин 

Лейковорин 

5-фторурацил 

85 мг/м2 вена ішіне (в/і) 

2 сағат 

200 мг/м2 в/і 2 сағат 

400 мг/м2 в/і болюс, 

600 мг/м2 в/і 22 сағат 

1 күні оксалиплатин 

1 және 2 күндері 

лейковорин  

5-фторуарцил в/і 

болюс/инфузия, 1 және 

2 күндері 

Плацебо немесе 

Авастин 

5 мг/кг в/і 30-90 минут 1 күн, FOLFOX-4 

дейін, әр 2 апта сайын  

XELOX 

немесе 

XELOX +  

Авастин 

Оксалиплатин  

Капецитабин 

130 мг/м2 в/і 2 сағат 

1000 мг/м2 ішке 

1 күні оксалиплатин  

Капецитабин ішке 2 

апта бойы (содан соң 

ем жүргізілмейтін 1 

апта) 

Плацебо немесе 

Авастин 

7.5 мг/кг в/і 30-90 

минут 

1 күні, XELOX дейін, 

әр 3 апта сайын 

5-фторурацил:  лейковориннен кейін дереу в/і болюстік инъекция 

 

Зерттеудегі бастапқы ақырғы нүкте аурудың үдеуінсіз тірі қалу ұзақтығы болды. Зерттеуде 

негізгі екі мақсат алға қойылған: XELOX режиімінің FOLFOX-4 режимінен 

қалыспайтынын және тек химиялық емге қарағанда, Авастин препаратының FOLFOX-4 

немесе XELOX химиялық ем режимдерімен біріктірілімде көбірек нәтижелі екенін 

көрсету. Екі мақсатқа да қол жеткізілген:  

 Хаттама талаптарына сәйкес популяцияда, үдемесіз тірі қалу мен жалпы тірі қалуға 

қатысты XELOX режимінің FOLFOX-4 режимінен төмен емес екені көрсетілді. 

 ІТТ популяциясында үдемесіз тірі қалуға қатысты тек химиялық емге қарағанда, 

Авастин препаратын қабылдаған топтарда тиімділігі жоғары болғаны көрсетілді (7 

кесте).  

Жауаптарды бағалау, емдеуге негізделген үдемесіз тірі қалудың екінші талдаулары 

Авастин препаратын біріктірілген анализде байқалған, статистикалық маңызды 

басымдыққа сәйкес қабылдаған пациенттерде елеулі клиникалық әсерін растаған (7 кестені 

қараңыз). 

 

7 кесте. Басымдық талдаулары үшін тиімділік нәтижелері (ITT-популяция, NO16966 

зерттеу) 

Ақырғы нүкте (айлар) FOLFOX-4 

немесе XELOX + 

плацебо  

(n=701) 

FOLFOX-4 

немесе 

 XELOX + 

бевацизумаб  

(n=699) 

p-мәні 

Бастапқы ақырғы нүкте 

ҮТҚ медианасы** 8.0 9.4 0.0023 

Қауіптердің арақатынасы (97.5% 

СА) a  

0.83 (0.72-0.95)  

Екінші ақырғы нүкте  

ҮТҚ медианасы  

(емдеу кезінде)** 

7.9 10.4 <0.0001 



    
 

Қауіптердің арақатынасы (97.5% 

СА) 

0.63 (0.52-0.75)  

Объективті жауап жиілігі 

(зерттеушінің бағалауы)** 

49.2% 46.5%  

Жалпы тірі қалу 

медианасы* 

19.9 21.2 0.0769 

Қауіптердің арақатынасы 

(97.5% СА) 

0.89 (0.76-1.03)  

* Жалпы тірі қалу талдауларының нәтижелері (деректер жинау аяқталған күн – 31.01.2007) 

** Бастапқы талдау нәтижелері (деректер жинау аяқталған күн – 31.01.2006) 
a бақылау тобына қатысты 

 

Емдеудің FOLFOX қосалқы тобында үдемесіз тірі қалу (ҮТҚ) медианасы бевацизумабты 

қабылдаған пациенттердің 9.4 айына қарсы, плацебо қабылдаған пациенттердің 8.6 айын 

құраған (ҚА=0.89, 97.5% СА=[0.73; 1.08]; p-мәні=0.1871); XELOX қосалқы тобындағы 

сәйкесінше нәтижелер қосалқы топта 9.3 айға қарсы 7.4 (ҚА=0.77, 97.5% СА=[0.63; 0.94]; 

p- мәні=0.0026) құраған. 

Емдеудің FOLFOX қосалқы тобында жалпы тірі қалу (ЖТҚ) медианасы бевацизумабты 

қабылдаған пациенттердің 21.2 айына қарсы, плацебо қабылдаған пациенттердің 20.3 айын 

құраған (ҚА=0.94, 97.5% СА=[0.75; 1.16]; p-мәні=0.4937); XELOX қосалқы тобындағы 

сәйкесінше нәтижелер қосалқы топта 21.4 айға қарсы 19.2 (ҚА=0.84, 97.5% СА=[0.68; 

1.04]; p-мәні=0.0698).  

ECOG E3200 

Бұл – Авастин препаратының (10 мг/кг) таралған колоректальді обырынан емделген 

пациенттерде (емдеудің екінші желісі) лейковоринмен және 5-ФУ болюсімен, содан соң 2 

апталық сызбанұсқа бойынша вена ішіне енгізуге арналған 5-фторуарцил болюсі мен 

оксалиплатин инфузиясымен (FOLFOX-4) біріктірілімде қолданылуы зерттелген, белсенді 

препарат бойынша бақылаумен жүргізілген, рандомизацияланған ашық ІІІ фазадағы 

клиникалық зерттеу. 

FOLFOX-4 режимінде химиялық ем алу топтарында NO16966 зерттеуі үшін 6 кестеде 

көрсетілген емдеу режимі мен сол дозалары қолданылған.  

Аталған зерттеуде алғашқы ақырғы нүкте рандомизация кезеңінен кез-келген себептен 

болған өлімге дейін уақыт аралығындағы жалпы тірі қалу болған.  

829 пациент рандомизацияланған (292 FOLFOX-4 режиміндегі топқа, 293 - Авастин 

препаратының FOLFOX-4 режимімен біріктірілімі тобына және 244 Авастин 

препаратымен монотерапия тобына). Авастин препаратының FOLFOX-4 режиміне 

қосылуы тірі қалудың статистикалық елеулі көбеюіне әкелген. Сонымен қатар, үдемесіз 

тірі қалу мен объективті жауап жиілігі көрсеткіштерінің елеулі жақсаруы байқалған (8 

кестені қараңыз). 

 

8 кесте. E3200 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері  

 
E3200 

FOLFOX-4 
FOLFOX-4 + 

 Авастинa 

Пациенттер саны 292 293 

Жалпы тірі қалу 

Медианасы (айлар) 10.8 13.0 

95% СА 10.12- 11.86 12.09- 14.03 



    
 

Қауіптердің арақатынасыb 
0.751 

(p-мәні =0.0012) 

Үдемесіз тірі қалу  

Медианасы (айлар) 4.5 7.5 

Қауіптердің арақатынасы 
0.518  

(p-мәні <0.0001) 

Объективті жауап жиілігі 

Жиілігі  8.6% 22.2% 

 (p-мәні <0.0001) 
a 10 мг/кг әр 2 апта сайын 
b бақылау тобына қатысты 

 

Авастин препаратын монотерапия түрінде және FOLFOX-4 режимінде ем алған 

пациенттер арасында жалпы тірі қалудың ұзақтығында айтарлықтай айырмашылық 

байқалмаған. Үдемесіз тірі қалу көрсеткіштері мен объективті жауап жиілігі FOLFOX-4 

сызбанұсқасы бойынша ем қабылдаған топқа қарағанда, Авастин препаратының 

монотерапиясы тобында төмен болған.  

MLI8147 

Бұл – бевацизумабпен бірінші желілік емнен кейін үдеген метастаздық колоректальді 

обыры бар пациенттерде фторпиримидин негізіндегі химиялық еммен салыстырғанда, 

Авастин препаратының фторпиримидин негізіндегі химиялық еммен біріктіріп (5.0 мг/кг 

әр 2 апта сайын немесе 7.5 мг/кг әр 3 апта сайын) қолданылуы зерттелген 

рандомизацияланған бақыланатын ашық ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу. мКРО 

гистологиялық расталған және ауруы үдеген пациенттер фторпиримидин/оксалиплатин 

немесе фторпиримидин/иринотекан негізіндегі химиялық емді алу үшін бевацизумабпен 

біріктіріп немесе онсыз бевацизумабпен бірінші желілік емдеуді тоқтатқаннан кейін 3 

айдың ішінде 1:1 рандомизацияланған.  

Емдеуді ауру үдегенше немесе емделмейтін уыттылық дамығанша жалғастырған. 

Бағалаудың негізгі критериі рандомизациядан кез келген себеппен өлуге дейінгі кезеңдегі 

жалпы тірі қалу болған.  

Жалпы алғанда, 820 пациент рандомизацияланған. Фторпиримидин негізіндегі химиялық 

емге бевазицумабты қосу құрамында бевацизумаб бар бірінші желі режимінен кейінгі 

үдеуі болған мКРО бар пациенттердің тірі қалуының статистикалық елеулі көбеюіне 

әкелген (ITT=819) (9 кестені қараңыз). 

 

9 кесте. ML18147 (ITT-популяция) зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

 

ML18147 

Фторпиримидин 

негізіндегі 

химиотерапия 

/иринотекан немесе 

фторпиримидин/ 

оксалиплатин 

Фторпиримидин/ 

иринотекан немесе 

фторпиримидин/ 

оксалиплатин негізіндегі 

химиотерапия + Авастина 

Пациенттер саны 410 409 

Жалпы тірі қалу  

 Медианасы (айлар) 9.8 11.2 



    
 

Қауіптердің арақатынасы  

(95% СА) 

0.81 (0.69, 0.94) 

(p- мәні=0.0062) 

Үдемесіз тірі қалу 

Медианасы (айлар) 4.1 5.7 

Қауіптердің арақатынасы  

(95% СА) 

0.68 (0.59,0.78) 

(p-мәні <0.0001) 

Объективті жауап жиілігі (ОЖЖ) 

Талдауға қосылған пациенттер 
406 404 

Жиілігі (%) 3.9% 5.4% 

 (p-мәні=0.3113) 

a 5.0 мг/кг әр 2 апта сайын немесе 7.5 мг/кг әр 3 апта сайын 

 

Сонымен қатар, үдемесіз тірі қалу статистикалық айтарлықтай жақсаруы байқалған. Екі 

топта да объективті жауап жиілігі төмен, ал айырмашылық азғантай болған.  

E3200 зерттеуінде бұрын бевацизумаб алмаған пациенттерде бевацизумабтың аптасына 5 

мг/кг эквивалентті дозасы қолданылған, ал ML18147 зерттеуінде бұрын бевацизумаб алған 

пациенттерде бевацизумабтың аптасына 2.5 мг/кг эквивалентті дозасы қолданылған 

зерттеулер арасындағы, әсіресе, пациенттер популяциясы, бевацизумабты қолданудың 

алдыңғы тәжірибесі мен химиялық ем режимдерінің айырмашылықтарына орай, тиімділігі 

мен қауіпсіздігі нәтижелерін айқаспалы салыстыру мүмкіндігіне тыйым салынған. 

Бевацизумабтың аптасына 5 мг/кг және 2.5 мг/кг екі эквивалентті дозасы да жалпы тірі 

қалу (ЖТҚ) (E3200 зерттеуінде ҚА=0.751; ML 18147 зерттеуінде ҚА=0.81) мен ҮТҚ 

(E3200 зерттеуінде ҚА=0.518; ML18147 зерттеуінде ҚА=0.68) айтарлықтай статистикалық 

жоғарылауына мүмкіндік берген. 

Қауіпсіздік бойынша, E3200 зерттеуінде 3-5 дәрежелі жағымсыз құбылыстардың жалпы 

жиілігі ML18147 зерттеуіне қарағанда жоғары болған.  

Сүт безінің метастаздық обыры (СБмО) 

Авастин препаратының екі бөлек химиотерапиялық препараттармен біріктірілімдегі 

терапиялық әсерін зерттеу мақсатында, ІІІ фазадағы екі көлемді зерттеу жүргізілген; 

тиімділіктің алғашқы ақырғы нүктесі аурудың үдеуінсіз тірі қалу (ҮТҚ) болды.  

Екі зерттеуде де ҮТҚ көрсеткіштерінің клиникалық және статистикалық елеулі 

жақсарулары байқалған.  

Төменде көрсеткіштерге кірістірілген, бөлек химиятерапиялық препараттар үшін ҮТҚ 

нәтижелері берілген: 

 E2100 зерттеуі (паклитаксел) 

 ҮТҚ медианасының 5.6 айға көбеюі, ҚА=0.421 (p <0.0001, 95% СА 0.343; 

0.516) 

 AVF3694g зерттеуі (капецитабин) 

 ҮТҚ медианасының 2.9 айға көбеюі, ҚА=0.69 (p=0.0002, 95% СА 0.56; 

0.84). 

Әр зерттеу мен нәтижелері туралы қосымша ақпарат төменде берілген.  

ECOG E2100 

Бұл – бұрын жергілікті қайталанытын немесе метастаздық ауру бойынша химиялық ем 

препараттарын қабылдамаған, сүт безінің жергілікті қайталанатын немесе метастаздық 

обыры бар пациенттерде Авастин препаратының паклитакселмен біріктіріп қолданылуы 

зерттелген, белсенді препарат бойынша бақылаумен жүргізілген ашық көпорталықты 

рандомизацияланған клиникалық зерттеу.  

Пациенттер паклитаксел қабылдауға (90 мг/м2 вена ішіне аптасына бір рет 1сағат ішінде 4 



    
 

аптаның 3-уінде) немесе Авастин препаратының біріктірілімін қабылдауға (10 мг/кг в/і 

инфузия түрінде әр 2 апта сайын) рандомизацияланған.  

Метастаздық аурудың алдын ала гормондық емделуіне жол берілген. Таксандармен 

адъювантты емдеуге тек зерттеу басталғанға дейінгі 12 ай бұрыннан аз емес уақытта 

аяқталған болса ғана жол берілген.  

Зерттеуге қатысқан 722 пациенттің көпшілігінде HER2-теріс ауруы болған (90%), 

пациенттердің тек азғантай бөлігінде HER2 статусы анықталмаған (8%) немесе оң болған 

(2%), бұл пациенттер бұрын трастузумабпен ем қабылдаған немесе мұндай емге жарамсыз 

деп танылған.  

Бұдан басқа, пациенттердің 65% адъювантты химиялық ем қабылдаған, соның ішінде 19% 

таксандарды және 49% - антрациклиндерді пайдаланған. 

Миға метастаздардың резекциясына ұшыраған пациенттерді қоса, ОЖЖ метастаздық 

зақымдануы бар пациенттер зерттеуден шеттетілген.  

E2100 зерттеуінде емдеу ауру үдегенше жүргізілген. Химиялық емді уақытынан бұрын 

тоқтату қажет болған жағдайларда, Авастин препаратымен емдеу ауру үдегенше 

монотерапия түрінде жалғаса берген.  

Пациенттердің сипаттамалары зерттеудің екі тобында ұқсас болған. Зерттеудің алғашқы 

ақырғы нүктесі зерттеушінің бағалауына негізделген ҮТҚ болған. Бұдан өзге, алғашқы 

ақырғы нүктенің тәуелсіз бағалауы жүргізілген. Аталған зерттеудің нәтижелері 10 кестеде 

көрсетілген. 

 

10 кесте. ECOG E2100 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

Үдемесіз тірі қалу 

 Зерттеуші бағалауы* Тәуелсіз бағалау 

 Паклитаксел 

 

(n=354) 

Паклитаксел/ 

Авастин 

(n=368) 

Паклитаксел 

 

(n=354) 

Паклитаксел/ 

Авастин 

(n=368) 

ҮТҚ медианасы 

(айлар) 

5.8 11.4 5.8 11.3 

ҚА 

(95% СА) 

0.421 

(0.343; 0.516) 

0.483 

(0.385; 0.607) 

p-мәні <0.0001 <0.0001 

Жауаптар жиілігі (аурудың туындауы өлшенетін пациенттерден) 

 Зерттеуші бағалауы* Тәуелсіз бағалау 

 Паклитаксел 

 

(n=273) 

Паклитаксел/ 

Авастин 

(n=252) 

Паклитаксел 

 

(n=243) 

 

Паклитаксел/ 

Авастин 

(n=229) 

объективті жауап 

болған пациенттер % 

23.4 48.0 22.2 49.8 

p-мәні <0.0001 <0.0001 

   

 * бастапқы талдау 

Жалпы тірі қалу 

 Паклитаксел  

(n=354) 

Паклитаксел/ Авастин  

(n=368) 

ЖТҚ медианасы 

(айлар) 

24.8 26.5 



    
 

ҚА 

(95% СА) 

0.869  

(0.722; 1.046) 

p-мәні 0.1374 

 

ҮТҚ көмегімен өлшенген, Авастин препаратын қабылдау кезіндегі клиникалық тиімділік 

хаттамамен қарастырылған барлық қосалқы топтарда байқалған (ауру белгілерінсіз уақыт 

аралығы, метастаздық ошақтар саны, адъюванттық химиялық емді алдын ала қабылдау, 

эстрогендік рецептор (ЭР) статусы сияқты көрсеткіштерді қоса). 

AVF36V4g 

AVF36V4g зерттеуі сүт безінің HER2-теріс метастаздық немесе жергілікті қайталанатын 

обыры бар пациенттерді емдеудің бірінші желісі түрінде химиялық ем және плацебоға 

қарағанда, Авастин препаратының химиялық еммен біріктірілімде тиімділігі мен 

қауіпсіздігін бағалауға арналған көп орталықтық рандомизацияланған плацебо 

бақыланатын ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Химиялық ем режимі Авастин препаратын химиялық еммен біріктірілімде немесе 

химиялық ем мен плацебоны қабылдау үшін 2:1 арақатынаспен рандомизацияға дейін 

зерттеушінің шешіміне қарай таңдалған.  

Химиятерапиялық препараттардың мүмкін нұсқаларына әр 3 апта сайын тағайындалған 

капецитабин, таксан (ақуыз байланысты паклитаксел, доцетаксел) және антрациклин 

қатарындағы (доксорубицин/циклофосфамид, эпирубицин/циклофосфамид, 5-

фторурацил/доксорубицин/циклофосфамид, 5-фторурацил/эпирубицин/ циклофосфамид) 

препараттар жатқан.  

Авастин препараты немесе плацебоны әр 3 апта сайын 15 мг/кг дозасында енгізген.  

Аталған зерттеуге жасырын режимде емдеу фазасы, ауру үдегеннен кейін препаратты 

ашық қолдану опционалдық фазасы және одан кейінгі тірі қалуды бағалау үшін 

бақылаулар кірген.  

Жасырын режимде емдеу фазасы кезінде пациенттер химиялық ем мен дәрілік препаратты 

(Авастин немесе плацебо) әр 3 апта сайын, ауру үдегенше, емдеуді кейінге қалдыру немесе 

тоқтатуға әкелетін уыттылық дамығанша және өлімге дейін қабылдаған. 

Ауру үдегені расталған соң препаратты опционалдық фазада ашық қолдануға қатысқан 

пациенттер Авастин препаратын екінші желілік химиялық емнің әр түрлі режимдерімен 

біріктірілімінде қабылдай алды.  

Статистикалық талдаулар 1) капецитабинді Авастин препаратымен немесе плацебомен 

біріктіріп қабылдаған пациенттер үшін; 2) таксан немесе антрациклин негізіндегі 

химиялық емді Авастин препаратымен немесе плацебомен біріктіріп қабылдаған 

пациенттер үшін тәуелсіз жүргізілді. Зерттеудің алғашқы ақырғы нүктесі зерттеушінің 

бағалауы бойынша үдемесіз тірі қалу (ҮТҚ) болды. Бұдан басқа, алғашқы ақырғы нүкте 

тәуелсіз бақылау комитетімен (ТБК) бағаланды. 

Үдемесіз тірі қалу талдаулары мен AVF3694g зерттеуінде капецитабин қабылдаған 

пациенттер шоғырына жауаптар жиілігі нәтижесінде алынған бұл зерттеудің нәтижелері 

11 кестеде көрсетілген.  

Қосымша 7 ай бақылау қосылған жалпы тірі қалу талдауының (шамамен 46% пациент 

қайтыс болған) нәтижелері де көрстілген кестеде берілген.  

Зерттеудің ашық фазасы аясында Авастин препаратын қабылдаған пациенттер үлесі 

капецитабин мен плацебо тобында 62.1%, капецитабиннің Авастин препаратымен 

біріктірілімі тобында 49.9% құраған. 

 

11 кесте. AVF3694g зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

Үдемесіз тірі қалуb 

 Зерттеуші бағалауы Тәуелсіз бағалау 



    
 

 Капецитабин 

+ плацебо  

(n=206) 

Капецитабин 

+ Авастин 

(n=409) 

Капецитабин 

+ плацебо 

 (n=206) 

Капецитаб

ин + 

Авастин 

(n=409) 

ҮТҚ медианасы 

(айлар) 

5.7 8.6 6.2 9.8 

ҚА плацебо тобына 

қат. 

(95% ДИ) 

0.69  

(0.56; 0.84) 

0.68  

(0.54; 0.86) 

p-мәні  0.0002 0.0011 

Жауаптар жиілігі (аурудың туындауы өлшенетін пациенттерден)b 

 Капецитабин + плацебо  

(n=161) 

Капецитабин + препарат 

Авастин (n=325) 

объективті жауап 

болған пациенттер % 

23.6 

 

35.4 

 

p-мәні  0.0097 

Жалпы тірі қалуb 

ҚА 

(95% СА) 

0.88  

(0.69; 1.13) 

p-мәні 0.33 
a 1000 мг/м2 пероральді тәулігіне екі рет 14 күн ішінде әр 3 апта сайынғы циклмен  
b стратификацияланған талдау обырдың үдеуі расталғанға дейін хаттамада қарастырылмаған емдеу 

жүргізуді бастаған жағдайдан басқа, үдеу мен өлімнің барлық жағдайларын кірістірген; мұндай 

пациенттер деректері хаттамада қарастырылмаған емдеуді бастар алдында ісікті соңғы тексеру 

күніне цензураланған.  

 

ҮТҚ стратификацияланбаған талдауы (зерттеуші бағалаған) жүргізілген, оның аясында 

аурудың үдеуі басталғанға дейінгі, хаттамамен қарастырылмаған емдеуді цензуралау 

жүргізілмеген. Бұл талдаудың нәтижелері ҮТҚ алғашқы талдауы нәтижелерімен ұқсас 

болған.  

Өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры (ӨҰЖЕО) 

Жалпақжасушалы емес ӨҰЖЕО емдеудің бірінші желісі платина препараттары 

негізіндегі химиялық еммен біріктірілімде 

E4599 және BO17704 зерттеулерінде Авастин препаратының жалпақжасушалы емес 

ӨҰЖЕО бар пациенттерін емдеудің бірінші желісінде платина препараттарының 

негізіндегі химиялық еммен біріктірілімінің қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелген. E4599 

зерттеуінде әр 3 апта сайын бевацизумабтың 15 мг/кг дозасымен жалпы тірі қалу 

көрсеткішінің жақсарғаны көрінген. B017704 зерттеуін бевацизумабтың әр 3 апта сайын 

7.5 мг/кг және әр 3 апта сайын 15 мг/кг болатын екі дозасы да үдемесіз тірі қалу мен жауап 

жиілігін көбейтетінін көрсеткен.  

E4599 

E4599 зерттеуі Авастин препаратының жалпақжасушалы емес гистологиялық типті, 

жергілікті таралған (плевраның қатерлі жалқығының IIIb сатысы), метастаздық немесе 

қайталанған ҰЖЕӨО бар пациенттерді емдеудің бірінші желісі түрінде қолданылуы 

зерттелген, белсенді препарат бойынша бақылаумен жүргізілген ашық көпорталықты 

рандомизацияланған клиникалық зерттеу. 

Пациенттер платина препараттары (паклитаксел 200 мг/м2) және карбоплатин AUC=6.0 

негізіндегі химиялық ем қабылдау үшін рандомизацияланған, екеуі де әр 3-апталық 

циклдің 1 күні в/і инфузия түрінде (РС режимі), ең көбі 6 цикл немесе РС режимін Авастин 

препаратымен біріктіріп 15 мг/кг есебімен 3-апталық циклдің 1 күні в/і инфузия түрінде 

алу үшін. 

Карбоплатин-паклитаксел химиялық емінің 6 циклін аяқтаған соң немесе химиялық емді 



    
 

уақытынан бұрын тоқтату кезінде Авастин препаратының карбоплатин-паклитакселмен 

біріктірілімі тобындағы пациенттер ауру үдегенше әр 3 апта сайын Авастин препаратымен 

монотерапияны жалғастыра берген.  

Жалпы алғанда, емдеудің екі тобына рандомизациялауға 878 пациент өткен. Зерттеу 

барысында тағайындалған емді қабылдаған барлық пациенттердің 32.2% (136/422) 

Авастин препаратының 7-12 дозасын және 21.1% (89/422) Авастин препаратының 13 және 

одан көп дозасын қабылдаған.  

Зерттеудің алғашқы ақырғы нүктесі тірі қалудың ұзақтығы болды. Нәтижелер 12 кестеде 

берілген. 

 

12 кесте. E4599 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

 1 топ 

 

Карбоплатин/Паклитаксел 

 2 топ 

 

Карбоплатин/Паклитакс

ел + Авастин  

15 мг/кг әр 3 апта сайын  

 Пациенттер саны  444 434 

Жалпы тірі қалу 

Медианасы (айлар) 

 

10.3 12.3 

Қауіптердің арақатынасы 0.80 (p=0.003) 

95% СА (0.69; 0.93) 

Үдемесіз тірі қалу 

Медианасы (айлар) 4.8 6.4 

Қауіптердің арақатынасы 0.65 (p<0.0001) 

95% СА (0.56; 0.76) 

Объективті жауап жиілігі 

Жиілігі (%) 12.9 29.0 (p<0.0001) 

 

Барлау талдауы Авастин препаратының жалпы тірі қалуға оң әсері деңгейі 

аденокарциномды нұсқасы бар пациенттердің қосалқы тобында азырақ байқалғанын 

көрсеткен.  

BO17704 

BO17704 зерттеуі бұрын химиялық ем қабылдамаған, жергілікті таралған (бұғанаүстілік 

лимфатүйінге метастаздары немесе IIIb сатыдағы қатерлі плевра/перикард жалқығы бар), 

метастаздық немесе қайталанатын жалпақ жасушалы емес ӨҰЖЕО бар пациенттерде 

плацебо, цисплатинмен және гемцитабинмен салыстырғанда, Авастин препаратының 

цисплатинмен және гемцитабинмен біріктірілімде қолданылуы зерттелген 

рандомизацияланған салыстырмалы жасырын ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Зерттеудің алғашқы ақырғы нүктесі аурудың үдеуінсіз тірі қалу болды; екінші ақырғы 

нүктесі – жалпы тірі қалудың ұзақтығы.  

Пациенттер платина негізіндегі химиялық ем алу үшін рандомизацияланған,  

цисплатин 80 мг/м2 1 күні в/і инфузия түрінде және гемцитабин 1250 мг/м2 әр 3 апталық 

циклдың 1 күні және 8 күні в/і инфузия түрінде 6 циклға дейін (режим CG) плацебомен 

немесе CG режимін Авастин препаратымен біріктіріп 7.5 немесе 15 мг/кг дозасында әр 3-

апталық циклдің 1 күні в/і инфузия түрінде. Авастин препаратымен емдеу топтарында 

пациенттер препаратты ауру үдегенше немесе емдеуге келетін уыттылық дамығанша, әр 3 

апта сайын монотерапия түрінде қабылдай алған. Зерттеу нәтижелері зерттеуге қатысуға 

жараған пациенттердің 94% (277/296) емдеудің 7-циклінде бевацизумаб монотерапиясын 



    
 

алуды жалғастырғанын көрсетеді. Пациенттердің көп бөлігі (62%-ға жуық) жалпы тірі қалу 

талдауына әсер етуі мүмкін, хаттамада қарастырылмаған ісікке қарсы емдеудің бірнеше 

түрін алуды жалғастырған.  

Тиімділік нәтижелері 13 кестеде көрсетілген. 

 

13 кесте. BO17704 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

 Цисплатин/Гемцитабин 

+ плацебо 

Цисплатин/Гемцитабин 

+ Авастин 

7.5 мг/кг әр 3 апта 

сайын 

Цисплатин/Гемцитабин 

+ Авастин 

15 мг/кг әр 3 апта 

сайын 

Пациенттер 

саны 

347 345 351 

Үдемесіз тірі 

қалу  

Медианасы 

(айлар) 

Қауіптердің 

арақатынасы 

 

 

6.1 

 

 

6.7 (p=0.0026) 

0.75 [0.62; 0.91] 

 

 

6.5 (p=0.0301) 

0.82 [0.68; 0.98] 

Жалпы 

жауаптың ең 

жоғарғы 

жиілігіa 

20.1% 34.1% 

(p<0.0001) 

30.4% 

(p=0.0023) 

a аурудың бастапқы туындауы өлшенетін пациенттер 

Жалпы тірі қалу 

Медиана 

(айлар) 

Қауіптердің 

арақатынасы 

13.1 13.6 (p=0.4203) 

0.93 [0.78; 1.11] 

13.4 (p=0.7613)  

1.03 [0.86, 1.23] 

 

EGFR геніндегі белсендіргіш мутациялары бар жалпақжасушалы емес ӨҰЖЕО емдеудің 

бірінші желісі эрлотинибпен біріктірілімде 

J025567 

J025567 зерттеуі бұрын IIIB/IV сатыдағы обыр немесе қайталанатын ауру бойынша 

жүйелік емдеу қабылдамаған, EGFR геніндегі белсендіргіш мутациялары (19 экзондағы 

делециясы немесе 21 экзондағы L858R мутациясы) бар жалпақжасушалы емес ӨҰЖЕО 

бар пациенттерді емдеуде эрлотинибке қосылған Авастин препаратының тиімділігі мен 

қауіпсіздігін бағалау үшін Жапонияда жүргізілген рандомизацияланған ашық көп 

орталықты ІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Зерттеудің алғашқы ақырғы нүктесі тәуелсіз бағалаумен анықталған аурудың үдеуісіз тірі 

қалу болған. Екінші ақырғы нүктесіне жалпы тірі қалу, жауаптардың жиілігі, ауруды 

бақылау жиілігі, жауаптың ұзақтығы және қауіпсіздік жатқан.  

EGFR геніндегі мутациялар статусы әр пациентке скрининг алдында анықталған.  

Эрлотинибтің Авастин препаратымен (эрлотиниб 150 мг/тәулігіне пероральді + Авастин 

препараты вена ішіне әр 3 апта сайын) біріктірілімін немесе ауру үдегенше немесе емдеуге 

келмейтін уыттылық дамығанша эрлотинибпен монотерапия (150 мг/тәулігіне пероральді) 

алу үшін 154 пациент рандомизацияланған. Емдеудің үдеуі болмаған жағдайда эрлотиниб 

+ Авастин тобындағы компоненттердің бірін қабылдауды тоқтату зерттеу хаттамасында 

көрсетілген емдеудің басқа компонентін қабылдауды тоқтатуға әкелмеген.  

Тиімділік нәтижелері 14 кестеде келтірілген. 

 



    
 

14 кесте. JO25567 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

# Жалпы алғанда 154 пациент рандомизацияланған (ECOG 0 функционалды статусы немесе 1). 

Алайда рандомизацияланған пациенттердің екеуі зерттеуге қатысуды тоқтатып, тағайындалған 

емнің бір де бір дозасын ішпеген.  

^ Жасырын тәуелсіз бағалау (хаттамамен қарастырылған бастапқы талдау) 

* Барлау талдауы: 31.10.2017 ж. бойынша жалпы тірі қалудың соңғы талдауы; шамамен 59% 

пациент қайтыс болған. 

СА, сенімді аралық; ҚА, Кокс стратификацияланбаған регрессия талдауы нәтижелері бойынша 

қауіптердің арақатынасы. 

 

Бүйрек жасушасының таралған және/немесе метастаздық обыры (БЖмО)  

BO17705 

Бұл – бүйрек жасушасының метастаздық обырының бірінші желілік емі ретінде ИФН 

альфа-2а монотерапиясымен салыстырғанда, Авастин препаратының альфа-2а 

интерферонымен (ИФН) біріктірілімінің тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген, 

рандомизацияланған салыстырмалы жасырын ІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Рандомизацияланған 649 пациентте (соның ішінде 641 ем қабылдаған) Карнавский (KPS) 

шкаласы бойынша жалпы жағдайдың индекс мәні ≥70%, ағзалардың адекватты 

функциялары болған және ОЖЖ метастаздық зақымданулар болмаған. Пациенттерге 

бастапқы бүйрек жасушасының обыры бойынша нефрэктомия жүргізілген. Авастин 

препараты 10мг/кг дозасында әр 2 апта сайын ауру үдегенше тағайындалған. ИФН альфа-

2а ауру үдеуі басталғанша, аптасына үш рет 9 ММЕ ұсынылатын бастапқы дозасында 

тағайындалған; екі этапта, аптасына 3 рет дозасын 3 ММЕ дейін азайтуға жол берілген. 

Пациенттер тұрып жатқан елі мен Мотцер индексі бойынша стратификацияланған; 

емдеудің екі тобы да болжаушылық факторы бойынша жақсы теңдестірілген.  

Алғашқы ақырғы нүктесі жалпы тірі қалу, екінші ақырғы нүктесі – аурудың үдеуінсіз тірі 

қалу болған. Авастин препаратын ИФН альфа-2а қосу ҮТҚ көрсеткішін және ісіктің 

объективті жауап жиілігін айтарлықтай көтерген. Бұл нәтижелер тәуелсіз 

рентгенологиялық тексерумен расталған. Алайда, жалпы тірі қалу көрсеткішінің 2 айға 

жақсаруы (зерттеудің бастапқы ақырғы нүктесі) елеулі боп табылмаған (ҚА=0.91).  

Пациенттердің көп бөлігі (ИФН/плацебо тобында шамамен 63% және Авастин/ИФН 

тобында 55%) хаттамадан тыс, ісікке қарсы әр түрлі ем қабылдаған, соның ішінде, жалпы 

тірі қалу талдауының нәтижесіне әсер етуі мүмкін антинеопластикалық препараттар бар.  

Тиімділік нәтижелері 15 кестеде көрсетілген.  

15 кесте. BO17705 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

 B017705 

 Эрлотиниб 

N=77# 

Эрлотиниб + 

Авастин 

N=75# 

ҮТҚ^ (айлар) 

Медианасы  

 

9.7 

 

16.0 

ҚА (95% СА) 

p-мәні 

0.54 (0.36; 0.79) 

0.0015 

Жалпы жауаптың жиілігі 

Жиілігі (n) 

 

63.6% (49) 

 

69.3% (52) 

p-мәні 0.4951 

Жалпы тірі қалу * (айлар) 

Медиана 

 

47.4 

 

47.0 

ҚА (95% СА) 

p-мәні 

0.81 (0.53; 1.23) 

0.3267 



    
 

 плацебо + ИФНa Авастинb + ИФНa 

Пациенттер саны  322 327 

Үдемесіз тірі қалу  

Медианасы (айлар) 

 

5.4 

 

10.2 

Қауіптердің арақатынасы 

95% СА 

0.63 

0.52, 0.75 

(p-мәні <0.0001) 

Метастаздық обыры бар 

пациенттерде объективті 

жауаптың жиілігі (%)  

N 

Жауап жиілігі 

 

 

289 

12.8%  

 

 

306 

31.4% 

(p-мәні <0.0001) 
a Интерферон альфа-2a 9 ММЕ аптасына 3 рет 
b Бевацизумаб 10 мг/кг әр 2 апта сайын  

Жалпы тірі қалу  

Медианасы (айлар) 

 

21.3 

 

23.3 

Қауіптердің арақатынасы 

95% СА 

0.91 

0.76, 1.10 

(p-мәні 0.3360) 

 

Кокс зерттеушілік көпфакторлы регрессиялық моделі келесі болжамдық факторларының 

емдеу түріне қарамай, тірі қалумен айтарлықтай дәрежеде байланысты екенін көрсетті: 

жынысы, лейкоциттер деңгейі, қандағы тромбоциттер, зерттеу басталар алдында 6 ай 

ішінде дене салмағын жоғалту, метастаздалған ошақтар саны, мақсатты ісік ошақтарының 

ең үлкен диаметрі сомасы, Мотцер индексі. Осы бастапқы факторлардың деректерін 

статистикалық түзету 0.78 (95% СА [0.63; 0.96], p=0.0219) тең қауіптердің арақатынасын 

берген, бұл Авастин препаратының ИФН альфа-2а-мен біріктірілімі тобындағы өлімге 

соқтыру қаупі ИФН альфа-2а тобына қарағанда, 22% -ға төмен болғанын көрсетеді.  

ИФН альфа-2а тобындағы 97 пациент және Авастин препаратының ИФН альфа-2а-мен 

біріктірілімі тобындағы 131 пациент ИФН альфа-2а дозасын зерттеу хаттамасына сәйкес 

аптасына 3 рет 9 ММЕ-ден 6 немесе 3 ММЕ-ге төмендеткен. ИФН альфа-2а дозасының 

төмендеуі Авастин препаратының ИФН альфа-2а-мен біріктірілімі тиімділігіне әсер 

етпеген, оны қосалқы топ талдауы дәлелдейді (уақыт өте оқиғасыз ҮТҚ жиілігінің өзгеруі). 

ИФН альфа-2а дозасын төмендетіп, 6 немесе 3 ММЕ дозасын ұстап тұрған Авастин 

препаратының ИФН альфа-2а-мен біріктірілімі тобындағы 131 пациентте оқиғасыз ҮТҚ 

жиілігі 6, 12 және 18 айдан кейін, сәйкесінше, 73%, 52% және 21% құраған, ал Авастин 

препаратының ИФН альфа-2а-мен біріктірілімін қабылдаған пациенттердің жалпы 

популяциясында бқл көрсеткіштер, сәйкесінше, 61%, 43% және 17% құраған.  

AVF2938 

Бұл – бүйрек жасушасының метастаздық ақшылқжасушалы обыры (БЖО) бар 

пациенттерде Авастин препаратын (10 мг/кг) әр 2 аптада және сол дозадағы Авастин 

препаратының эрлотинибпен біріктірілімін тәулігіне 150 мг қабылдау зерттелген 

рандомизацияланған салыстырмалы жасырын ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу.  

Жалпы алғанда, 104 пациент рандомизацияланған: 53 - әр 2 аптада 10 мг/кг Авастин 

препаратымен және плацебомен емделу үшін, және 51 - әр 2 аптада 10 мг/кг Авастин 

препаратының тәулігіне 150 мг эрлотинибпен біріктірілімімен емделу үшін. Бастапқы 

ақырғы нүкте талдауы екі топ арасындағы айырмашылықты таппаған (ҮТҚ медианасы 8.5 



    
 

ай, сәйкесінше 9.9 аймен салыстырғанда). Әр топтағы 7 пациентте объективті жауап 

болған жоқ. Бевацизумабқа эрлотинибті қосу ЖТҚ көрсеткіштерін (ҚА=1.764; p=0.1789), 

объективті жауап ұзақтығын (9.1 айға қарсы 6.7 ай) немесе симптомдардың үдеуіне 

шейінгі уақытты (ҚА=1.172; p=0.5076) жақсартқан жоқ. 

AVF0890 

Бұл – Авастин препараты мен плацебоның тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген 

рандомизацияланған ІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Жалпы алғанда, бевацизумабты әр 2 апта сайын 3мг/кг мөлшерінде (n=39), әр 2 апта сайын 

10 мг/кг мөлшерінде (n=37) немесе плацебо (n=40) алу үшін 116 пациент 

рандомизацияланған. Аралық талдау плацебо тобына қарағанда (ҚА=2.55; p<0.001) 

бевацизумабтың 10 мг/кг тобында аурудың үдеу уақытының айтарлықтай артқанын 

көрсеткен. Бевацизумаб 3 мг/кг тобы мен плацебо тобы арасында (ҚА=1.26; p=0.053) 

аурудың үдеуіне дейінгі уақыттың елеусіз айырмашылығы байқалған.  

4 пациентте объективті (жартылай) жауап алынған; олардың бәрі бевацизумабтың 10 мг/кг 

тобына жатқан; осы топтағы объективті жауап жиілігі 10% құраған.  

Аналық бездердің, жатыр түтігінің эпителиальді обыры және бастапқы ішперде обыры  

Аналық бездер обырын емдеудің бірінші желісі  

Аналық бездердің, жатыр түтігінің эпителиальді обыры және бастапқы ішперде обырын 

емдеудің бірінші желілік емі ретінде қолданылатын Авастин препаратының қауіпсіздігі 

мен тиімділігі ІІІ фазадағы екі зерттеуде (GOG-O218 және B017707) зерттелді, онда тек 

химиятерапиялық режиммен салыстырғанда, Авастин препаратын карбоплатин мен 

паклитакселге қосу әсері бағаланған. 

GOG-O218 

GOG-O218 зерттеуі Авастин препаратын аналық бездердің, жатыр түтігінің таралған 

эпителиальді обыры немесе бастапқы ішперде обыры (FIGO жіктемесі бойынша IIIB, IIIC 

және IV сатысы) бар пациенттерде химиялық емнің бекітілген режиміне (карбоплатин мен 

паклитаксел) қосу тиімділігі бағаланған көпорталықты рандомизацияланған 

салыстырмалы жасырын плацебо бақыланатын үштопты ІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Бұрын бевацизумабпен емдеу немесе аналық бездер обырының жүйелі ісікке қарсы 

емдеуін (мысалы, химиялық ем, моноклональді антиденелермен емдеу, 

тирозинкиназдарды тежегіштермен емдеу немесе гормональді емдеу) алған немесе бұрын 

құрсақ қуысы мен жамбастың сәулемен емдеуін алған пациенттер зерттеуден шеттетілген. 

Жалпы алғанда, 1873 пациент келесі үш емдеу тобына тең пропорцияда 

рандомизацияланған: 

• CPP тобы: плацебоның 5 циклі (2-ші циклдан бастап) карбоплатинмен (AUC 6) және 

паклитакселмен біріктірілімде (175 мг/м2) 6 цикл ішінде, содан соң тек плацебо, 

емдеудің ең көп ұзақтығы – 15 ай 

• СРВ15 тобы: Авастин препаратының 5 циклі (әр 3 апта сайын 15 мг/кг, 2-ші циклден 

бастап) карбоплатинмен (AUC 6) және паклитакселмен біріктірілімде (175 мг/м2) 6 

цикл ішінде, содан соң тек плацебо, емдеудің ең көп ұзақтығы – 15 ай 

• СРВ15+ тобы: Авастин препаратының 5 циклі (әр 3 апта сайын 15 мг/кг, 2-ші 

циклден бастап) карбоплатимен (AUC 6) және паклитакселмен (175 мг/м2) 

біріктірілімде 6 цикл ішінде, содан соң Авастин препаратымен монотерапия (15 мг/кг 

әр 3 апта сайын), емдеудің ең көп ұзақтығы – 15 ай. 

Зерттеуге қатысқан пациенттердің көп бөлігі еуропеоидтік нәсілге жатқан (барлық үш 

топта 87%); жас медианасы CPP мен СРВ15 топтарында 60 жасты және СРВ15+ тобында 

59 жасты құраған; CPP мен СРВ15 топтарындағы 29% пациент пен CPB15+ тобындағы 

26% пациент 65 жастан асқан. Жалпы, пациенттердің 50%-ында әуелден гинекологиялық 

онкологиялық топ жіктемесі бойынша 0 тең функционалдық статусы (ФС), 43% пациентте 

GOG жіктемесі бойынша 1 тең ФС, 7% пациентте GOG жіктемесі бойынша 2 тең ФС 

болған. Пациенттердің көбінде аналық бездердің эпителиальді обыры (АЭО) (CPP мен 

СРВ15 топтарында 82%, СРВ15+ тобында 85%), одан кейін ішперденің бастапқы обыры 



    
 

(ІБО) (CPP тобында 16%, СРВ15 тобында 15%, СРВ15+ тобында 13%) және жатыр 

түтігінің обыры (ЖТО) (CPP тобында 1%, СРВ15 тобында 3%, СРВ15+ тобында 2%) 

болған. Пациенттердің көбінде сероздық аденокарциномды гистология байқалған (CPP 

мен СРВ15 топтарында 85%, СРВ15+ тобында 86%). Жалпы, пациенттердің шамамен 34% 

FIGO жіктемесі бойынша макроскопиялық қалдықтық аурумен ІІІ сатылы ісік бойынша 

оңтайлы циторедуктивті операция, пациенттердің 40%-нда ІІІ сатылы ісік бойынша аса 

оңтайлы циторедуктивті операция жүргізілген және пациенттердің 26% IV сатыдағы ісік 

болған.  

Зерттеудің бастапқы ақырғы нүктесі С-125 деңгейлі рентген кескіндерінің негізіндегі 

зерттеушілер бағалауына негізделген ҮТҚ көрсеткіші және хаттамаға сәйкес 

симптомдардың төмендеуі болған.  

Бұдан бөлек, CA-125 деңгейінің үдеуі бойынша хаттамамен қарастырылған цензуралаумен 

деректер талдауы; рентген кескіндері негізіндегі ҮТҚ бағалауы да тәуелсіз сарапшылармен 

жүргізілген.  

Зерттеудің негізгі мақсаты – ҮТҚ жақсаруына қол жеткізілген. Емдеуді бірінші желісінде 

тек химиялық ем (карбоплатин мен паклитаксел) алған пациенттермен салыстырғанда, 

бевацизумаб әр 3 апта сайын 15мг/кг дозасында химиялық еммен біріктірілімде 

тағайындалған пациенттер және бевацизумабты монотерапия түрінде қабылдауды 

жалғастырған пациенттерде (СРВ15+ тобы) ҮТҚ клиникалық және статистикалық елеулі 

жақсарғаны байқалған.  

Бевацизумабты тек химиялық еммен біріктірілімде қабылдаған және бевацизумабпен 

монотерапияны қабылдауды жалғастырмаған пациенттерде (СРВ15 тобы) ҮТҚ 

клиникалық елеулі жақсарғаны байқалмаған.  

Аталған зерттеудің нәтижелері 16 кестеде берілген. 

 

16 кесте. GOG-O218 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

Үдемесіз тірі қалу 1 

ҮТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА)2 

p-мәні3,4 

CPP 

(n=625)  

10.6 

 

СРВ15 

(n=625)  

11.6 

0.89 (0.78, 1.02)  

0.0437 

CPB15+ 

(n=623)  

14.7 

0.70 (0.61,0.81)  

<0.0001 

Объективті жауап жиілігі5 

объективті жауап болған 

пациенттер % 

p-мәні 

CPP 

(n=396)  

63.4 

СРВ15 

(n=393)  

66.2 

0.2341 

CPB15+ 

(n=403)  

66.0 

0.2041 

Жалпы тірі қалу 6 

ЖТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА)2 

p-мәні3 

CPP 

(n=625)  

40.6 

 

СРВ15 

(n=625)  

38.8 

1.07 (0.91, 1.25) 

0.2197 

CPB15+ 

(n=623)  

43.8 

0.88 (0.75, 1.04) 

0.0641 

1 Хаттамамен қарастырылған зерттеушілер жүргізген ҮТҚ талдауы (CA-125 үдемесі бойынша 

цензуралаусыз және үдеме алдында хаттамамен қарастырылмаған ем жүргізу); талдау үшін 

деректер жинаудың аяқталу уақыты – 25.02.2010ж. 
2 Бақылау тобына қатысты; қауіптердің стратификацияланған арақатынасы. 



    
 

3 Біржақты логрангілік p-мәні 
4 p-мәнінің шегі 0.0116 болатын шартпен 
5 Аурудың бастапқы туындауы өлшенетін пациенттер. 
6 Пациенттердің 46.9% қайтыс болғанда жасалған тірі қалудың ақырғы талдауы. 

 

2009 жылдың 29 қыркүйегінде аяқталған ҮТҚ алдын ала талдауы жүргізілген. Төменде 

осы алдын ала талдаулардың нәтижелері берілген: 

 Хаттамада қарастырылған зерттеуші бағалаған ҮТҚ талдауы (СА-125 үдеуі және 

үдеудің алдындағы хаттамада қарастырылмаған емдеуді жүргізу бойынша 

цензуралаусыз) қауіптердің стратификацияланған арақатынасы СРВ15+ тобын 

СPP тобымен салыстырғанда, 0.71 (95% СА: 0.61-0.83, 1-жақты логрангілі p-мәні 

<0.0001) тең екенін; СРР тобында ҮТҚ медианасы 10.4 айды және СРВ+ тобында 

14.1 айды көрсеткен. 

 Зерттеуші бағалаған ҮТҚ бастапқы талдауы (СА-125 үдеуі және хаттамада 

қарастырылмаған емдеуді жүргізу бойынша цензуралаумен) қауіптердің 

стратификацияланған арақатынасы СРВ15+ тобын СPP тобымен салыстырғанда, 

0.62 (95% СА: 0.52-0.75, 1-жақты логрангілік p-мәні <0.0001) тең екенін; ҮТҚ 

медианасы СРР тобында 12.0 айды және СРВ15+ тобында 18.2 айды көрсеткен.  

 Тәуелсіз бақылау комитеті жүргізген ҮТҚ талдауы (хаттамамен қарастырылмаған 

емдеу жүргізуді цензуралау) СРВ15+ тобын СPP тобымен салыстырғанда, 

қауіптердің стратификацияланған арақатынасы 0.62 (95% СА: 0.50-0.77, 1-жақты 

логрангілі p-мәні <0.0001) тең екенін; ҮТҚ медианасы СРР тобында 13.1 айды 

және СРВ15+ тобында 19.1 айды көрсеткен. 

Аурудың сатылары мен циторедуктивті операциялар статусы бойынша ҮТҚ қосалқы 

талдауының нәтижелері 7 кестеде көрсетілген.  

Бұл нәтижелер 16 кестедегі сипатталған ҮТҚ талдауларының дұрыстығын көрсетеді.  

 

17 кесте. Ауру сатылары мен циторедуктивті операция статусы бойынша бөлінген 

ҮТҚ1 нәтижелері (GOG-0218) 

Аурудың III стадиясы2,3 кезінде оңтайлы циторедуктивті операция жасалған, 

рандомизацияланған пациенттер 

ҮТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА)4 

 

CPP 

(n=219)  

12.4 

СРВ15 

(n=204)  

14.3 

0.81 (0.62, 1.05) 

CPB15+ 

(n=216)  

17.5 

0.66 (0.50, 0.86) 

Аурудың III стадиясы3 кезінде қосалқы оңтайлы циторедуктивті операция жасалған, 

рандомизацияланған пациенттер  

ҮТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА)4 

CPP 

(n=253)  

10.1 

СРВ15 

(n=256)  

10.9 

0.93 (0.77, 1.14) 

CPB15+ 

(n=242)  

13.9 

0.78 (0.63, 0.96) 

Аурудың IV сатысындағы рандомизацияланған пациенттер 

ҮТҚ м едианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА)4  

CPP 

(n=153)  

9.5 

СРВ15 

(n=625)  

10.4 

0.90 (0.70, 1.16) 

CPB15+ 

(n=623)  

12.8 

0.64 (0.49, 0.82) 
1 Хаттамада қарастырылған, зерттеушілер жүргізген ҮТҚ талдауы (СА-125 үдеуі және үдеудің 

алдындағы хаттамада қарастырылмаған емдеуді жүргізу бойынша цензуралаусыз); талдау үшін 



    
 

деректер жинау аяқталған күн– 25.02.2010ж. 
2 Қалдықтық аурумен 
3 Рандомизациядан өткен барлық пациенттердің 3.7% IIIB сатыдағы ауруы болған. Бақылау тобына 

қатысты. 

 

BO17707 (ICON7) 

BO17707 зерттеуі FIGO жіктемесі бойынша І немесе ІІА сатысы бар (тек 3 сатысы немесе 

ақшылжасушалы гистология; n=142), немесе FIGO бойынша IIB - IV сатысы (барлық 

сатылар мен барлық гистологиялық типтер, n=1386) хирургиялық араласымнан кейінгі 

аналық бездердің, жатыр түтігінің эпителиальді обыры немесе бастапқы ішперде обыры 

(NCI-CTCAE жіктемесі бойынша, 3 нұсқа) бар пациенттерде Авастин препаратының 

паклитакселмен біріктірілімдегі карбоплатинге қосылуының әсері салыстырылған 

рандомизацияланған көпорталықты бақыланатын ашық ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Бұл зерттеуде FIGO 1988 ж. нұсқасы пайдаланылған.  

Зерттеуден бұрын бевацизумабпен емдеу немесе аналық бездердің ісікке қарсы жүйелі 

емдеуін (мысалы, химиялық ем, моноклональді антиденемен емдеу, тирозинкиназалар 

тежегішімен емдеу немесе гормондық ем) қабылдаған немесе бұрын құрсақ қуысы мен 

жамбастың сәулемен емдеуін алған пациенттер шеттетілген.  

Жалпы алғанда, келесі екі емдеу тобына 1528 пациент тең пропорцияда 

рандомизацияланған: 

• CP тобы: карбоплатин (AUC 6) мен паклитаксел (175 мг/м2) 6 цикл ішінде 3 

апталық ұзақтықпен  

• CPB7.5+ тобы: карбоплатин (AUC 6) мен паклитаксел (175 мг/м2) 6 цикл ішінде 3 

аптадан плюс Авастин препараты (7.5 мг/кг әр 3 апта сайын) 12 ай ішінде (егер 

емдеуді хирургиялық араласымнан кейін 4 апта ішінде бастаса, Авастин 

препараты химиялық емнің 2 циклінен бастап тағайындалды, немесе егер 

операциядан кейін 4 аптадан асса 1 циклден бастап). 

Зерттеуге қатысқан пациенттердің көп бөлігі еуропеоидтік нәсілге жатқан (96%); жас 

медианасы екі топта да 57 жасты құраған; әр топтағы 25% пациент 65 жастан асқан; 

шамамен пациенттердің 50%-ында ЕGOG жіктемесі бойынша 1 тең функционалдық статус 

(ФС), әр топтағы 7% пациентте ЕGOG жіктемесі бойынша 2 тең ФС болған. 

Пациенттердің көбінде аналық бездер эпителийінің обыры (87.7%), одан кейін бастапқы 

ішперде обыры (6.9%) және жатыр түтігінің обыры (3.7%) немесе аралас типті обыр (1.7%) 

болған.  

Пациенттердің көбінде FIGO жіктемесі бойынша ІІІ сатыдағы ісік (екі топта 68%), одан 

кейін IV саты (сәйкесінше, 13% және 14% пациент), одан кейін ІІ саты (10% және 11%) 

және І сатыдағы (9% мен 7%) ісік болған. Екі топтағы пациенттердің көбінде (74% және 

71%) басынан нашар сараланған бастапқы ісік (3 сатыдағы) бары байқалған. Екі топта да 

аналық бездердің эпителиальді обырының гистологиялық тип тармағының жиілігі бірдей 

болған; топтардың әрқайсысында пациенттердің 69% сероздық аденокарциномалық 

гистологиялық типі байқалған.  

Зерттеудің бастапқы ақырғы нүктесі көлемді ісіктер кезіндегі бағалау критерийлерін 

(RECIST критерийлері) пайдаланып, зерттеушілердің бағалауына негізделген үдемесіз тірі 

қалу көрсеткіші (ҮТҚ) болды.  

Зерттеудің негізгі мақсаты - ҮТҚ жақсаруына қол жеткізілген.  

Бірінші желілі ем ретінде тек химиялық ем (карбоплатин мен паклитаксел) қабылдаған 

пациенттермен салыстырғанда, бевацизумабты әр 3 апта сайын 7.5 мг/кг дозасында 

химиялық еммен біріктірілімде алған, 18 циклға дейін бевацизумабты монотерапия 

түрінде алуды жалғастырған пациенттерде ҮТҚ статистикалық елеулі жақсаруы 

байқалған.  

Аталған зерттеудің нәтижелері 18 кестеде келтірілген. 

 

18 кесте. BO17707 (ICON7) зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 



    
 

Үдемесіз тірі қалу 

ҮТҚ медианасы (айлар)2 CP 

(n=764) 

16.9 

СРВ7.5+ 

(n=764) 

19.3 

Қауіптердің арақатынасы  

(95% СА)2 

 

0.86 [0.75;0.98] 

[p-мәні =0.0185] 

Объективті жауап жиілігі1 

 

Жауап жиілігі  

CP 

 (n=277) 

54.9% 

СРВ7.5+ 

(n=272) 

64.7% 

 [p-мәні =0.0188] 

Жалпы тірі қалу3 

Медианасы (айлар) 

 

CPP 

(n=764) 

58.0 

СРВ15 

(n=764) 

57.4 

 
Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

 

0.99 [0.85;1.15] 

[p-мәні=0.8910] 
1 

Аурудың бастапқы туындауы өлшенетін пациенттер. 
2 

ҮТҚ талдауы (зерттеуші бағалауы); талдау үшін деректер жинау аяқталған күн – 30.11.2010. 
3 

Тірі қалудың соңғы талдауы пациенттердің 46.7% қайтыс болғанда жүргізілген; талдау үшін деректер 

жинау аяқталған күн – 31.03.2013. 

 

Талдау үшін деректер жинау аяқталған күн 2010 жылдың 28 ақпаны болған ҮТҚ бастапқы 

талдауы (зерттеуші бағалауы) стратификацияланбаған қауіптердің арақатынасы 0.79 (95% 

СА: 0.68-0.91, 2-жақты логрангілі p-мәні 0.0010) болғанын, ҮТҚ медианасы СР тобында 

16.0 айды және CPB7.5+ тобында 18.3 айды құрағанын көрсеткен.  

Ауру сатысы мен циторедуктивті операция статусы бойынша ҮТҚ қосалқы топтағы 

талдау нәтижелері 19 кестеде көрсетілген. Бұл нәтижелер 18 кестеде сипатталған ҮТҚ 

талдауларының дұрыстығын көрсетеді. 

 

19 кесте. Аурудың сатысы мен циторедуктивті операция статусы бойынша бөлінген 

ҮТҚ1 нәтижелері (BO17707 ICON7) 

Аурудың ІІІсатысы2,3 кезінде оңтайлы циторедуктивті операция жасалған 

рандомизацияланған пациенттер  

ҮТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы (95% СА)4 

 

CP 

(n=368) 

17.7 

 

 

СРВ7.5+ 

(n=383)  

19.3 

0.89 (0.74, 1.07) 

Аурудың III сатысы3 кезінде аса оңтайлы циторедуктивті операция жасалған 

рандомизацияланған пациенттер  

 

ҮТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы (95% СА)4 

 

CP 

 (n=154) 

10.1 

СРВ7.5+ 

(n=140) 

16.9 

0.67 (0.52, 0.87) 



    
 

Аурудың IV сатысындағы рандомизацияланған пациенттер  

 

ҮТҚ медианасы (айлар) 

Қауіптердің арақатынасы (95% СА)4 

 

 

CPP 

(n=97) 

10.1 

 

 

СРВ15 

(n=104) 

13.5 

0.74 (0.55, 1.01) 
1 ҮТҚ талдауы (зерттеуші бағалауы); талдау үшін деректер жинау аяқталған күн – 30.11.2010. 
2 Қалдықтық аурумен немесе ондайсыз  
3 Рандомизациядан өткен барлық пациенттердің 5.8%-нда IIIBсатыдағы ауру болған.  
4 Бақылаушы топқа қатысты. 

 

Аналық бездердің қайталанатын обыры  

Авастин препаратының аналық бездердің, жатыр түтігінің эпителиальді обыры немесе 

бастапқы ішперде обырын емдеу кезіндегі қауіпсіздігі мен тиімділігі пациенттердің 

популяциясы мен химиялық емнің әр түрлі режимдары бар ІІІ фазадағы үш зерттеуде 

(AVF4095g, M022224 және GOG-0213) зерттелген. 

 AVF4095g зерттеуінде аналық бездердің платина препараттарына сезімтал 

қайталанатын эпителиальді обыры, жатыр түтігі обыры немесе ішперденің 

бастапқы обыры бар пациенттерде бевацизумабтың карбоплатинмен және 

гемцитабинмен біріктірілімдегі, одан кейін бевацизумабтың монотерапия 

түріндегі қауіпсіздігі мен тиімділігі бағаланған.  

 GOG-0213 зерттеуінде аналық бездердің платина препараттарына сезімтал 

қайталанатын эпителиальді обыры, жатыр түтігі обыры немесе ішперденің 

бастапқы обыры бар пациенттерде бевацизумабтың карбоплатинмен және 

паклитакселмен біріктірілімдегі, одан кейін бевацизумабтың монотерапия 

түріндегі қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалау жүргізілген. 

  M022224 зерттеуінде аналық бездердің платина препараттарына 

сезімтал қайталанатын эпителиальді обыры, жатыр түтігі обыры немесе 

ішперденің бастапқы обыры бар пациенттерде бевацизумабтың 

паклитакселмен, топотеканмен немесе пегилденген липосомальді 

доксорубицинмен біріктірілімдегі, одан кейін бевацизумабтың 

монотерапия түріндегі қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалау жүргізілген. 

AVF4095g 

Бұрын обырдың қайталануы бойынша химиялық ем және бевацизумабпен емдеу 

қабылдаған, аналық бездердің платина препараттарына сезімтал қайталанатын 

эпителиальді обыры, жатыр түтігі обыры немесе ішперденің бастапқы обыры бар 

пациенттерді емдеу кездегі Авастин препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалау 

үшін рандомизацияланған салыстырмалы жасырын плацебо бақыланатын ІІІ фазадағы 

клиникалық зерттеу (AVF4095g) жүргізілген.  

Зерттеуде Авастин препаратын карбоплатин мен гемцитабинге қосудың, сонымен қатар, 

карбоплатинмен және гемцитабинмен емдеуге қатысты, ауру үдегенше Авастин 

препаратымен әрі қарай емдеудің әсері салыстырылған.  

Зерттеуге платина препараттарымен химиялық емнен кейін 6 айдан көп уақыттан соң 

қайталану туындаған және қайтанулар бойынша бұрын химиялық ем мен бевацизумабпен 

емдеу, VEGF басқа тежегіштері немесе VEGF әсер ететін таргеттік препараттар 

қабылдамаған, тек гистологиялық расталған аналық бездердің, жатыр түтігінің 

эпителиальді обыры немесе ішперденің бастапқы обыры бар пациенттер қатыстырылған.  

Жалпы алғанда аурудың өлшенетін туындаулары бар пациенттер 2 топқа 1:1 

рандомизацияланған: 

 Карбоплатин (AUC4, 1 күні) мен гемцитабин (1000 мг/м2 1 күні және 8 күні) 

плацебомен бір мезгілде әр 3 апта сайын 6-10 цикл ішінде, содан соң тек 

плацебо қабылдау (әр 3 апта сайын) аурудың үдеуі немесе емделмейтін 



    
 

уыттылық дамығанға дейін.  

 Карбоплатин (AUC4, 1 күні) мен гемцитабин (1000 мг/м2 1 күні және 8 күні) 

Авастин препаратымен бір мезгілде (15 мг/кг 1 күні) әр 3 апта сайын 6-10 

цикл ішінде, содан соң Авастин препаратымен монотерапия (15 мг/кг әр 3 

апта сайын) аурудың үдеуі немесе емделмейтін уыттылық дамығанға дейін.  

Зерттеудің бастапқы ақырғы нүктесі RECIST 1.0. модификацияланған критерийлері 

көмегімен зерттеуші бағалауының негізінде аурудың үдеуінсіз тірі қалу болды.  

Қосымша ақырғы нүктелерге объективті жауап жиілігі, жауаптың ұзақтығы, жалпы тірі 

қалу мен қауіпсіздік кірді.  

Тәуелсіз бақылау комитеті (ТБК) де бастапқы ақырғы нүкте бағалауын жүргізді. 

Аталған зерттеудің нәтижелері 20 кестеде берілген. 

 

20 кесте. AVF4095g зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

Үдемесіз тірі қалу 

 Зерттеуші бағалауы Тәуелсіз бағалау 

 Плацебо+карбо

платин/ 

гемцитабин 

 

(n=242) 

Авастин 

+карбоплатин/ 

гемцитабин  

(n=242) 

Плацебо+карбо

платин/ 

гемцитабин 

 

(n=242) 

Авастин 

+карбоплатин/ 

гемцитабин  

(n=242) 

Хаттамаланбаған ем жүргізу бойынша цензураланусыз 

ҮТҚ 

медианасы 

(айлар) 

8.4 12.4 8.6 12.3 

Қауіптердің 

арақатынасы 

(95% СА) 

0.524 [0.425, 0.645] 0.480 [0.377, 0.613] 

p- мәні <0.0001 <0.0001 

Хаттамаланбаған ем жүргізу бойынша цензуралаумен 

ҮТҚ 

медианасы 

(айлар) 

8.4 12.4 8.6 12.3 

Қауіптердің 

арақатынасы 

(95% СА) 

0.484 [0.388, 0.605] 0.451 [0.351, 0.580] 

p-мәні <0.0001 <0.0001 

Объективті жауап жиілігі 

 Зерттеуші бағалауы Тәуелсіз бағалау 

 Плацебо+карбоп

латин/ 

гемцитабин 

 

(n=242) 

Авастин 

+карбоплатин/ 

гемцитабин  

(n=242) 

Плацебо+карбо

платин/ 

гемцитабин 

 

(n=242) 

Авастин 

+карбоплатин/ 

гемцитабин  

(n=242) 

объективті 

жауап болған 

пациенттер % 

57.4% 78.5%  53.7% 74.8% 

p-мәні <0.0001 <0.0001 

Жалпы тірі қалу  

 Плацебо+карбоплатин/ 

гемцитабин 

Авастин +карбоплатин/ 

гемцитабин  



    
 

 

(n=242) 

(n=242) 

ЖТҚ 

медианасы 

(айлар) 

32.9 33.6 

Қауіптердің 

арақатынасы 

(95% СА) 

0.952 [0.771, 1.176] 

p- мәні 0.6479 

 

Платина препараттарымен соңғы емдеу кезінен қайталану туындаған уақытқа байланысты 

ЖТҚ қосалқы топ талдауларының нәтижелері 21 кестеде берілген. 

 

21 кесте. Платина препараттарымен соңғы емдеу мен қайталау туындағанға 

дейінгі бөлінген уақытпен ҮТҚ  

 Зерттеуші бағалауы 

Платина препараттарымен 

соңғы емдеу және 

қайталаудың арасындағы 

уақыт кезеңі  

Плацебо+карбоплатин/ 

гемцитабин 

(n=242) 

Авастин +карбоплатин/ 

гемцитабин  

(n=242) 

6 - 12 ай (n=202) 

Медианасы 8.0 11.9 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.41 (0.29 - 0.58) 

>12 ай (n=282) 

Медиана 9.7 12.4 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.55 (0.41 – 0.73) 

 

GOG-0213 

GOG-0213 зерттеуі бұрын обырдың қайталануы бойынша химиялық ем қабылдамаған, 

аналық бездердің платина препараттарына сезімтал қайталанатын эпителиальді обыры, 

жатыр түтігі обыры немесе ішперденің бастапқы обыры бар пациенттерді емдеу кездегі 

Авастин препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігін бағаланған рандомизацияланған 

бақыланатын ашық ІІІ фазадағы клиникалық зерттеу. 

Алдыңғы антиангиогенді емдеуді шеттетуге қатысты критерий болмаған.  

Зерттеу барысында Авастин препаратының карбоплатин мен паклитакселге қосылуы, 

сонымен қатар, карбоплатин мен паклитакселмен салыстырғанда, емдеуге келмейтін 

уыттылық немесе ауру үдегенше Авастин препаратымен әрі қарай монотерапия түрінде 

емдеу әсері бағаланған. 

Жалпы алғанда, саны жағынан тең 2 емдеу топтарына 673 пациент рандомизацияланған:  

 Карбоплатин (AUC5) мен паклитаксел (175 мг/м2 венвішілік) әр 3 апта сайын 

6-8 цикл ішінде. 

 Карбоплатин (AUC5) мен паклитаксел (175 мг/м2 венаішілік) Авастин 

препаратымен бір мезгілде (15 мг/кг) әр 3 апта сайын 6-8 цикл ішінде, содан 

соң Авастин препаратымен монотерапия (15 мг/кг әр 3 апта сайын) аурудың 

үдеуіне немесе емделмейтін уыттылық дамығанға дейін. 

Карбоплатин/паклитаксел тобында да (80.4%), карбоплатин/паклитакселдің Авастин 

препаратымен біріктірілімдегі тобында да (78.9%) зерттеуге қатысқан пациенттердің көбі 

еуропеоидті нәсілге жатқан. Жас медианасы, сәйкесінше, 60.0 жас және 59.0 жасты 



    
 

құраған. Пациенттердің көбі (64.6% және 68.8%) 65 жастан асқан. Екі топтағы 

пациенттердің функционалдық статусы (ФС) GOG шкаласы бойынша 0 немесе 1 тең 

(82.4% мен 80.7%) болған. GOG шкаласы бойынша 2 тең ФС, сәйкесінше, пациенттердің 

0.9% және 1.2% анықталған.  

Зерттеудің бастапқы ақырғы нүктесі жалпы тірі қалу болған.  

Аталған зерттеудің нәтижелері 22 кестеде көрсетілген. 

 

22 кесте. GOG-0213 зерттеулеріндегі тиімділік1,2 нәтижелері 

Бастапқы ақырғы нүкте 

Жалпы тірі қалу (ЖТҚ) Карбоплатин/паклитаксел 

 

(n=336) 

Авастин + 

карбоплатин/паклитаксел 

(n=337) 

ЖТҚ медианасы (айлар) 37.3 42.6 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) (эл. форма)а 

0.823 [0.680, 0.996] 

p- мәні 0.0447 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) (тіркеу бланкісі)b 

0.838 [0.693, 1.014] 

p-мәні 0.0683 

Екінші ақырғы нүкте 

Үдемесіз тірі қалу (ҮТҚ) Карбоплатин/паклитаксел 

 

(n=336) 

Авастин + 

карбоплатин/паклитаксел 

(n=337) 

ҮТҚ медианасы (айлар) 10.2 13.8 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА)  

0.613 [0.521, 0.721] 

p-мәні <0.0001 

1 Соңғы талдау 2 Ісіктерді бағалау және жауап шаралары GOG RECIST критерийлерін пайдаланып 

зерттеушілермен анықталған (RECIST қайта қаралған нұсқаулығы (1.1 нұсқасы). Eur J Cancer. 

2009;45:228Y247). 
a Қауіптердің арақатынасы eCRF (жағдай туралы есеп туралы электронды форма) мен екінші 

хирургиялық цитредукцияға дейінгі аталған зерттеуге қосылуына платинаның сенімді аралығы 

ұзақтығы бойынша стратификацияланған Кокстың пропорционал қауіптер моделі негізінде 

бағаланған Иә/Жоқ (Иә=циторедукция өту үшін рандомизацияланған немесе циторедукцияға 

ұшарамау үшін рандомизацияланған; Жоқ=үміткер болып табылмайды немесе циторедукцияға 

келісім бермеген). 
b тіркеу формасына, сонымен қатар екінші хирургиялық циторедукцияға сәйкес, аталған зерттеуге 

кірістірер алдында аралықсыз емдеудің ұзақтығы бойынша стратификацияланған Иә/Жоқ 
 

Зерттеу ЖТҚ арттыру бойынша өзінің негізгі мақсатын орындаған. 

Әр 3 апта сайын 15мг/кг мөлшерінде 6-8 цикл ішінде химиялық еммен (карбоплатин мен 

паклитаксел) біріктіріп Авастин препаратымен емдеу, кейін ауру үдегенше немесе емдеуге 

келмейтін уыттылық дамығанша Авастин препаратын монотерапия түрінде қабылдау тек 

карбоплатинмен және паклитакселмен емдеуге қарағанда, ЖТҚ клиникалық елеулі 

жақсаруына әкелген (деректер eCRF алынған).  

M022224 

M022224 зерттеуі аналық бездердің платина резистентті қайталанатын эпителиальді 

обыры, жатыр түтігі обыры немесе ішперденің бастапқы обыры бар пациенттерде 

бевацизумабтың химиялық еммен біріктірілімде тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалаған. 

Аталған зерттеу химиялық еммен салыстырғанда, бевацизумабтың химиялық еммен 



    
 

біріктірілімі (CT+BV) бағаланған ашық рандомизацияланған екітопты ІІІ фазадағы 

клиникалық зерттеу.  

Зерттеуге тек химиялық ем (паклитаксел, топотекан немесе пегилденген липосомальді 

доксорубицин (ПЛД)) қабылдаған немесе бевацизумабтың химиялық еммен біріктірілімін 

қабылдаған 361 пациент кірген: 

• CT тобы (тек химиотерапия): 

o Паклитаксел 80 мг/м2 бірсағаттық в/і инфузия түрінде 1, 8, 15 және 22-ші күндері әр 4 

апта сайын.  

o Топотекан 4 мг/м2 30-минуттық в/і инфузия түрінде 1, 8 және 15-ші күндері әр 4 апта 

сайын. Немесе 1.25 мг/м2 дозасы 30-минуттық в/і инфузия түрінде әр 3 апта сайын 1 

және 5 күндері енгізілуі мүмкін болды. 

o ПЛД 40 мг/м2 в/і инфузия 1 мг/мин жылдамдықпен әр 4 апта сайын 1 күні. 1-ші 

циклден кейін препаратты бір сағаттық инфузия көмегімен енгізу мүмкін болды.  

• CT+BV тобы (химиялық ем + бевацизумаб): 

o Химиялық емнің таңдалған режимін бевацизумабтың әр 2 апта сайын 10 мг/кг в/і 

дозасымен біріктіріп (немесе бевацизумабты әр 3 апта сайын 5 күні 15мг/кг 1.25 

мг/м2 топотеканмен біріктіріп қолдану кезінде). 

Зерттеуге алдыңғы ең азы 4 циклдан тұратын платина препараттарымен емдеуден кейін 6 

ай ішінде ауру үдеген, аналық бездердің эпителиальді обыры, жатыр түтігі обыры немесе 

ішперденің бастапқы обыры бар пациенттер кірістірілген. Пациент өмірінің күтілетін 

ұзақтығы ≥12 аптаны құрауы керек және жамбас аумағы мен құрсақ қуысында сәулемен 

емдеу болмауы керек. Пациенттердің көбінде FIGO жіктемесі бойынша ІІІС және IV 

сатысындағы ісік болған. ЕGOG жіктемесі бойынша 1 немесе ≥2 тең функционалдық 

статус (ФС) СТ (тек химиялық ем) тобында 38.7% және 5.0% пациентте, CT + BV 

(химиотерапия + бевацизумаб) тобында сәйкесінше, 29.8% және 9.0% пациентте болған. 

Нәсілі туралы ақпарат 29.3% пациентке қатысты қолжетімді болды, олардың бәрі дерлік 

еуропеоидті нәсілге тиесілі болған. Пациенттердің жас медианасы 61.0 жасты (аралығы 25 

пен 84 жас) құраған. 16 пациент (4.4%) 75 жастан асқан. Жағымсыз құбылыстар кезінде 

емдеуді тоқтату жалпы жиілігі СТ тобында 8.8% және CT + BV (бастысы ауырлық 

дәрежесі 2-3 деңгейлі жағымсыз құбылыстар себебімен) тобында 43.6% құраған; емдеуді 

үзу уақытының медианасы CT + BV тобында СТ тобындағы 2.4 аймен салыстырғанда 5.2 

ай. Жағымсыз құбылыстар себепті емдеуді тоқтату жиілігі 65 жастан асқан пациенттердің 

қосалқы тобындағы пациенттердің СТ тобында 8.8% және CT + BV тобында 50.0% 

құрайды.  

ҮТҚ үшін қауіптердің арақатынасы 0.47 (95% СА: 0.35, 0.62) және 65 жастан асқан 

пациенттер үшін сәйкесінше, 0.45 (95% СА: 0.31, 0.67) құраған. Зерттеудің бастапқы 

ақырғы нүктесі үдемесіз тірі қалу; екінші ақырғы нүктесі объективті жауаптың жиілігі мен 

жалпы тірі қалу болды.  

Зерттеулер нәтижесі 23 кестеде берілген. 

 

23 кесте. M022224 зерттеулеріндегі тиімділік нәтижелері 

Бастапқы ақырғы нүкте 

Үдемесіз тірі қалу * 

 
CT 

(n=182) 

CT+BV 

(n=179) 

Медианасы (айлар)  3.4 6.7 

Қауіптердің арақатынасы (95% СА) 0.379 [0.296, 0.485] 

p- мәні <0.0001 

Екінші ақырғы нүкте 

Объективті жауап жиілігі** 



    
 

 CT 

(n=144) 

CT+BV 

(n=142) 
Объективті жауап болған пациенттер % 18 (12.5%) 40 (28.2%) 

p-мәні 0.0007 

Жалпы тірі қалу (ақырғы талдау)***  

 
CT 

(n=182) 

CT+BV 

(n=179) 

ЖТҚ медианасы (айлар) 13.3 16.6 

Қауіптердің арақатынасы (95% СА) 0.870 [0.678, 1.116] 

p-мәні 0.2711 

Бұл кестеде көрсетілген барлық талдаулар стратификацияланған болып табылады.  

*бастапқы талдау үшін деректер жинаудың аяқталған күні – 14.11.2011ж. 

**рандомизацияланған, аурудың бастапқыда өлшенетін көріністерімен пациенттер  

***Жалпы тірі қалудың соңғы талдауы зерттеуге кірген пациенттердің 73.7% сәйкес келетін, 263 

өліммен аяқталу тіркелген соң жүргізілген. 
 

Зерттеуде басты мақсат – ҮТҚ жақсартуға қол жеткізілді. Платина-резистентті 

қайталанатын обыр кезінде тек химиялық ем (паклитаксел, топотекан немесе ПЛД) 

қабылдаған пациенттермен салыстырғанда, бевацизумабты 10мг/кг дозасында әр 2 апта 

сайын (немесе әр 3 апта сайын 15мг/кг 1.25 мг/м2 топотеканмен біріктірілімде 3-апталық 

циклдің 1 және 5 күні аралығында қолданған) химиялық еммен бірікітіріп қабылдаған, 

пациенттерде аурудың үдеуіне немесе емделмейтін уыттылық дамығанға дейін 

бевацизумабты монотерапия түрінде қабылдауды жалғастырған пациенттерде ҮТҚ 

көрсеткіштерінің айтарлықтай жақсарғаны байқалған.  

Химиялық ем (паклитаксел, топотекан және ПЛД) қабылдаған пациенттер шоғыры үшін 

ҰТҚ мен ЖТҚ талдауларының нәтижесі 24 кестеде берілген. 

 

24 кесте. Химиялық ем химиотерапия топтарына бөлінген ҮТҚ және ЖТҚ талдау 

нәтижелері  

 CT CT+BV 

Паклитаксел n=115 

ҮТҚ медианасы (айлар) 3.9 9.2 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.47 [0.31,0.72] 

ЖТҚ медианасы (айлар) 13.2 22.4 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.64 [0.41,0.99] 

Топотекан n=120 

ҮТҚ медианасы (айлар) 2.1 6.2 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.28 [0.18,0.44] 

ЖТҚ медианасы (айлар) 13.3 13.8 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

1.07 [0.70, 1.63] 

ПЛД n=126 



    
 

 ҮТҚ медианасы (айлар)  3.5 5.1 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.53 [0.36, 0.77] 

ЖТҚ медианасы (айлар) 14.1 13.7 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

0.91 [0.61, 1.35] 

 

Жатыр мойнының обыры  

GOG-0240 

Жатыр мойнының персистирленетін, қайталанатын немесе метастаздық обыры бар 

пациенттерді емдеу кезіндегі Авастин препаратының химиялық еммен (паклитаксел мен 

цисплатин немесе паклитаксел мен топотекан) біріктірілімде тиімділігі мен қауіпсіздігі ІІІ 

фазадағы GOG-0240 рандомизацияланған төрттопты ашық көпорталықты клиникалық 

зерттеуінде бағаланған.  

Жалпы алғанда, 452 пациент 4 топқа рандомизацияланған: 

 Паклитаксел 135 мг/м2 в/і 1 күні 24 сағат ішінде және цисплатин 50 мг/м2 в/і 2 

күні, әр 3 апта сайын; немесе Паклитаксел 175 мг/м2 в/і 1 күні 3 сағат бойы және 

цисплатин 50 мг/м2 в/і в 2 күні, әр 3 апта сайын; немесе  

 Паклитаксел 175 мг/м2 в/і 1 күні 3 сағат бойы және цисплатин 50 мг/м2 в/і 1 күні, 

әр 3 апта сайын  

 Паклитаксел 135 мг/м2 в/і 1 күні 24 сағат ішінде 1 күні 24 сағат ішінде және 

цисплатин 50 мг/м2 в/і 2 күні + бевацизумаб 15 мг/кг в/і 2 күні, әр 3 апта сайын; 

немесе  

 Паклитаксел 175 мг/м2 в/і 1 күні 3 сағат бойы 1 күні 3 сағат бойы және цисплатин 

50 мг/м2 в/і 2 күні + бевацизумаб 15 мг/кг в/і 2 күні, әр 3 апта сайын; немесе 

 Паклитаксел 175 мг/м2 в/і 1 күні 3 сағат бойы және цисплатин 50 мг/м2 в/і 1күні + 

бевацизумаб 15 мг/кг в/і 1күні, әр 3 апта сайын 

 Паклитаксел 175 мг/м2 в/і 1 күні 3 сағат бойы және топотекан 0.75 мг/м2 в/і 1 

күннен 3күнге дейін, 30 минут ішінде, әр 3 апта сайын 

 Паклитаксел 175 мг/м2 в/і 1 күні 3 сағат ішінде және топотекан 0.75 мг/м2 в/і 1 

күннен 3 күнге дейін 30 минут ішінде + бевацизумаб 15 мг/кг в/і в1 күні, әр 3 апта 

сайын 

Зерттеуге бұрын бевацизумабпен емдеу, VEGF басқа тежегіштері немесе VEGF қарсы әсер 

ететін таргеттік препараттар қабылдамаған, операциялық хирургиялық емге және/немесе 

сәулемен емдеуге келмейтін, персистирленетін қайталанатын немесе метастаздық 

карцинома немесе жатыр мойнының аденокарциномасы бар пациенттер қатыстырылған.  

Жас медианасы химиялық ем тобында 46.0 жасты (20 мен 83 жас аралығы) және химиялық 

ем мен Авастин тобында 48.0 жасты құраған; химиялық ем тобындағы 9.3% бен химиялық 

ем + Авастин тобындағы 7.5% пациенттердің жасы 65 жастан асқан.  

Бастапқы рандомизацияланған 452 пациенттің көпшілігі еуропеоидті нәсілге жатқан 

(химиялық ем тобындағы 80.0% және химиялық ем мен Авастин препараты тобындағы 

75.3%), жалпақжасушалы карциномасы болған (химиялық ем тобындағы 67.1% және 

химиялық ем мен Авастин препараты тобындағы 69.6%), персистирленетін/қайталанатын 

ауруы (химиялық ем тобындағы 83.6% және химиялық ем мен Авастин препараты 

тобындағы және химиялық ем мен Авастин препараты тобындағы 82.8%), 1-2 метастаздық 

ошағы (химиялық ем тобындағы 72.0% және химиялық ем мен Авастин препараты 

тобындағы 76.2%), лимфотүйіндердің зақымдануы (химиялық ем тобындағы 50.2% және 

химиялық ем мен Авастин препараты тобындағы 56.4%) болған және платина 

препараттарын 6 айдан аса уақыт (химиялық ем тобындағы 72.5% және химиялық ем мен 

Авастин препараты тобындағы 64.4%) қабылдамаған.  



    
 

Зерттеудің бастапқы ақырғы нүктесі жалпы тірі қалу болған. Екінші ақырғы нүктесіне 

аурудың үдеуінсіз тірі қалу мен объективті жауап жиілігі жатқан. Бастапқы және келесі 

талдаулар нәтижелері 25 және 26 кестеде, Авастин препараты немесе жүргізілген емдеу 

түрлеріне сәйкес бөлініп көрсетілген. 

 

25 кесте. Емдеу түрі бойынша бөлінген GOG-0240 зерттеулеріндегі тиімділік 

нәтижелері 

  Химиотерапия 

 

(n=225) 

Химиотерапия + 

Авастин 

(n=227) 

Бастапқы ақырғы нүкте 

Жалпы тірі қалу – бастапқы талдау6 

Медианасы (айлар)1 12.9 16.8 

Қауіптердің арақатынасы [95% СА] 0.74 [0.58, 0.94] 

(p-мәні5=0.0132) 

Жалпы тірі қалу – бақылау мақсатындағы талдау7  

Медианасы (айлар)1 13.3 16.8 

Қауіптердің арақатынасы [95% СА] 0.76 [0.62, 0.94] 

(p-мәні
5,8

=0.0126) 

Екінші ақырғы нүкте 

Ауру үдемей тірі қалу – бастапқы талдау6 

Медианасы (айлар)1 6.0 8.3 

Қауіптердің арақатынасы [95% СА] 0.66 [0.54,0.81] 

(p-мәні5 <0.0001) 

Ең жақсы жалпы жауап – бастапқы талдау6 

Жауап болған пациенттер (жауаптың 

жиілігі2) 

76 (33.8%) 103 (45.4%) 

95% СА жауап жиілігі үшін3 [27.6%, 40.4%] [38.8%, 52.1%] 

Жауап жиілігіндегі айырмашылық  11.60% 

95% СА жауап жиілігіндегі айырмашылық 

үшін4 

[2.4%, 20.8%] 

p-мәні (хи-квадрат критерийі) 0.0117 

1 Каплан-Мейер әдісі бойынша бағалау  
2 Пациенттер мен ең жақсы жалпы жауабы бар (расталған толық немесе ішінара жауаппен) 

пациенттердің пайыздық арақатынасы; пайыздық арақатынас аурудың бастапқы өлшенетін 

көрсеткіштері бар пациенттерге есептелген 
3 Пирсон-Клоппер әдісін пайдаланып біртаңдайтын биномиальді критерий үшін СА 95% 
4 Хаук-Андерсон әдісін пайдаланумен жиіліктің екі мәнінің айырмашылығы үшін СА шамамен 

95% 
5 Логрангілік (стратификацияланған) 
6  Бастапқы талдау үшін деректер жинаудың аяқталған күні – 12.12.2012ж.; бұл талдау соңғы 

болып табылған 
7 Бақылау мақсатындағы талдау үшін деректер жинаудың аяқталған күні – 07.03.2014ж. 
8 p-мәні тек ақпараттық мақсаттарда көрсетілген 

 

26 кесте. Емдеу түрі бойынша бөлінген GOG-0240 зерттеулеріндегі жалпы тірі қалу 



    
 

нәтижелері  

Емдеу 

режимдерін 

салыстыру 

Басқа фактор Жалпы тірі қалу – 

бастапқы талдау1 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

Жалпы тірі қалу – 

бақылау мақсатындағы 

талдау2 

Қауіптердің арақатынасы 

(95% СА) 

Авастин 

препараты vs. 

Авастин 

препаратынсыз 

Цисплатин + 

Паклитаксел 

0.72 (0.51, 1.02) 

(17.5 vs. 14.3 ай; 

p=0.0609) 

0.75 (0.55, 1.01) 

(17.5 vs. 15.0 ай; 

p=0.0584) 

Топотекан + 

Паклитаксел 

0.76 (0.55, 1.06) 

(14.9 vs. 11.9 ай; 

p=0.1061) 

0.79 (0.59, 1.07) 

(16.2 vs. 12.0 ай; 

p=0.1342) 

Топотекан + 

Паклитаксел  

vs.  

Цисплатин + 

Паклитаксел 

Авастин 

препараты 

1.15 (0.82, 1.61) 

(14.9 vs. 17.5 ай; 

p=0.4146) 

1.15 (0.85, 1.56) 

(16.2 vs. 17.5 ай; 

p=0.3769) 

Авастин 

препаратынсыз  

1.13 (0.81, 1.57) 

(11.9 vs.14.3 ай; 

p=0.4825) 

 

1.08 (0.80, 1.45) 

(12.0 vs.15.0 ай; p=0.6267) 

1 
Бастапқы талдау үшін деректер жинаудың аяқталған күні – 12.12.2012ж.; бұл талдау соңғы деп 

белгіленген 
2 

Бақылау мақсатындағы талдау үшін деректер жинаудың аяқталған күні – 07.03.2014ж.; барлық p-

мәндері тек ақпараттық мақсаттарда көрсетілген  
 

Балалар  

Еуропаның Дәрілік заттар жөніндегі агенттігі сүт безінің обыры, колоректальді обыр, өкпе 

обыры (ұсақжасушалы және ұсақжасушалы емес), бүйрек пен бүйрек астауы обыры 

(нефробластома, нефробластоматоза, ақшылжасушалы саркома, бүйрек аденосаркомасы, 

бүйректің медуллярлы обыры мен бүйректің рабдоидты ісіктерінен басқа), аналық бездер 

обыры (рабдомиосаркома мен герминогенді ісіктерден басқа), жатыр түтігі обыры 

(рабдомиосаркома мен герминогенді ісіктерден басқа), ішперде обыры (бластома мен 

саркома), жатыр мен жатыр мойнының обыры сияқты аурулар бойынша балалар 

популяциясындағы барлық қосалқы топтардағы зерттеулер нәтижелерін ұсынуды талап 

етуден бас тартқан.  

Жоғары деңгейлі қатерлі глиома  

Бевацизумабпен және иринотеканмен ем қабылдаған, қатерлілігі жоғары деңгейлі 

қайталанған немесе үдемелі глиомасы бар 3 жастан асқан 30 бала қатысқан екі зерттеуде 

(CPT-11) ісікке қарсы әсер анықталмаған. 

Бевацизумабтың жақында қатерлілігі жоғары глиома диагностикаланған балалардағы 

қауіпсіздігі мен тиімділігін анықтауға арналған ақпарат жеткіліксіз. 

 (PBTC-022) қайталанатын немесе үдейтін қатерлілігі жоғары түсініксіз орналасқан 

глиомасы бар 18 баланың бақыланбайтын зерттеуінде (соның ішінде 

глиоблостомасы бар 8 бала [ДСҰ жіктемесі бойынша IV дәрежелі], 

анапластикалық астроцитомасы бар 9 бала [III дәреже] және анапластикалық 

олигодендроглиомасы [III дәреже]) бар 1 бала бевацизумабпен (10 мг/кг, 2 аптада 

үзіліс жасап), одан кейін CPT-11 (125-350 мг/м2) бевацизумабпен біріктіріп ауру 

үдегенше қабылдаған.  

Объективті, рентгенологиялық зерттеулермен расталған жауаптар (жартылай 

немесе толық) алынбаған (МакДональд критерийлері). Уыттылық реакциялары 

мен жағымсыз реакцияларға артериялық гипертензия мен аса қатты қажу, 

сонымен қатар, жедел неврологиялық тапшылық салдарынан ОЖЖ ишемиясы 



    
 

жатқан.  

 Жағдайлар сериясының ретроспективті бірорталықты зерттеуінде қайталанатын 

немесе үдейтін қатерлілігі жоғары глиомасы (ДСҰ жіктемесі бойынша 3 балада, 

III дәрежелі 9 балада) бар 12 бала (2005 пен 2008 жылдар аралығында) әр 2 апта 

сайын бевацизумабпен (10 мг/кг) және иринотеканмен (125 мг/м2) ем қабылдаған. 

2 ішінара жауап алынған, бір де бір толық жауап болмаған (МакДональд 

критерийлері). 

ІІ фазадағы рандомизацияланған зерттеуде (BO25041) жалпы алғанда ≥3 жастан <18 жасқа 

дейінгі алғаш анықталған мишықтың супраценториальді немесе инфраценториальді 

мишықтық қатерлілігі жоғары пединкулярлы глиомасы (HGG) бар 121 пациент 

операциядан кейінгі сәулемен емдеумен (RT) және адъювантты темозоломидты (Т) 10 

мг/кг бевацизумабпен әр 2 апта сайын в/і және онсыз емделген.  

Зерттеу өзінің бастапқы ақырғы нүктесі – тек RT/T тобымен салыстырғанда, 

бевацизумабты RT/T тобына қосақанда (ҚА=1.44; 95% СА: 0.90, 2.30) (Орталық 

радиологиялық шолу комитетінің бағалауы бойынша (ОРК)) оқиғасыз тірі қалуды (ОТҚ) 

айтарлықтай жақсартуға қол жеткізбеген. 

Аталған нәтижелер сезімталдықтың түрлі талдаулары мен клиникалық маңызды қосалқы 

топтар нәтижелерімен сәйкес келген.  

Барлық екінші ақырғы нүктелердің (ОТҚ мен ОЖЖ және ЖТҚ, зерттеушінің 

бағалауымен) нәтижелері тек RT/T тобына қарағанда, RT/T тобына бевацизумабты 

қосумен байланысты ешқандай жақсаруды анықтамаған.  

Авастин препаратын RT/T қосу BO25041 зерттеуінде жақында диагностикаланған мидың 

супратенториальді немесе инфратенториальді, немесе қатерлілік дәрежесі жоғары 

педункулярлы глиомасы (HGG) бар 60 балада клиникалық пайдасын көрсеткен жоқ.  

(Педиатрияда қолданылуы туралы ақпаратты 4.2 бөлімінен қараңыз). 

Жұмсақ тіндер саркомасы 

Рандомизацияланған ІІ фазадағы клиникалық зерттеуде (ВО20924) ≥6 айдан ˂18 жасқа 

дейінгі, метастаздық рабдомиосаркома мен жұмсақ тіндердің саркомасы алғаш анықталған 

154 пациент жалпы алғанда 18 ай бойы қалыпты емді (IVADO/IVA+/- винорельбинмен 

және циклофосфамидпен жергілікті қолдаушы ем) бевацизумабпен бірге немесе онсыз (2.5 

мг/кг/аптасына) қабылдаған. 

Ақырғы бастапқы талдау жүргізу кезінде, оқиғасыз тірі қалу (ОТҚ) бастапқы нүктесі 

тәуелсіз орталық барлау нәтижесінде екі топтың арасындағы статистикалық маңызды 

айырмашылықты анықтамаған, ҚА 0.93 (95% СА: 0.61, 1.41; р-мәні=0,72) болған.  

Тәуелсіз орталық барлау нәтижесінде ОЖЖ айырмашылық бастапқыда ісік болған ем 

басталар алдында расталған жауабы бар азғантай пациенттерді емдеудің екі тобы арасында 

18% (СА: 0.6%, 35.3%) құраған: химиялық ем тобында 27/75 пациент (36.0%, 95% СА: 

25.2%, 47.9%) және бевацизумаб+химиялық ем тобында 34/63 пациент (54.0%, 95% СА: 

40.9%, 66.6%). Пациенттердің осы популяциясында химиотерапияға бевацезумабты 

қосқанда, емделудің соңғы талдауында жалпы тірі қалу клиникалық маңызды пайдасын 

көрсетпеді. 

ВО20924 зерттеуінде Авастин препаратын метастаздық рабдомиосаркома мен жұмсақ 

тіндердің саркомасы бар 71 балада (6 айдан 18 жасқа дейінгі) қалыпты емге қосу 

клиникалық артықшылығын көрсетпеген. (Педиатрияда қолданылуы туралы ақпаратты 4.2 

бөлімінен қараңыз). 

Жағымсыз әсерлердің, соның ішінде ≥3 дәрежелі және күрделі жағымсыз құбылыстардың 

туындау жиілігі екі топта да ұқсас болған. Екі топтың ешқайсысында өлімге соқтырған 

жағымсыз құбылыстар болмаға: барлық өлім жағдайлары аурудың үдеуімен байланысты 

болған. Бевацизумабты мультимодальді қалыпты емдеуге қосу балалар жасындағы 

пациенттерде жағымды болған.  

 

5.2 Фармакокинетикалық қасиеттері 



    
 

Бевацизумабтың фармакокинетикасы бойынша деректер ауқымды ісіктері бар 

пациенттердің қатысуымен жүргізілген 10 клиникалық зерттеуден алынған. Барлық 

клиникалық зерттеулерде бевацизумаб венаішілік инфузия түрінде тағайындалған. 

Инфузияның енгізілу жылдамдығы төзу қабілетіне байланысты болған, солай бола тұра, 

бірінші инфузия ұзақтығы 90 минутты құраған. Бевацизумабтың фармакокинетикасы 1-

ден 10 мг/кг дозасын қабылдау кезінде желілік сипаты болған.  

Таралуы  

Орталық камерада (Vc) таралудың әдеттегі көлемі әйелдер мен еркектерде, сәйкесінше, 

2.73 л. және 3.28 л. құрайды, бұл IgG және басқа да моноклональді антиденелердің 

таралуының көлеміне сәйкес келеді. Шеткері камерадағы (Vр) таралу көлемі 

бевацизумабты басқа ісікке қарсы препараттармен тағайындау кезінде әйелдер мен 

еркектерде, сәйкесінше, 1.69 л. және 2.35 л. құрайды. Дене салмағын ескеріп деректерді 

түзетуден кейін, еркектердегі Vс әйелдерге қарағанда 20% артық.  

Биоөзгерісі 

Қоянда бір рет вена ішіне енгізілуінен кейінгі 125I-бевацизумаб метоболизмінің бағалануы 

оның метаболикалық сипаттамаларының VEGF байланыспайтын IgG табиғи 

молекуласына ұқсас екенін көрсеткен. Бевацизумаб метаболизмі мен енгізілуі эндогенді 

IgG ұқсас, яғни, негізінен эндотелиальді жасушаларды қоса, ағзаның барлық 

жасушаларында протеолитикалық катаболизм жолымен жүзеге асады және бүйрек пен 

бауыр арқылы шығарылудан тәуелді емес. IgG-дің неонтальді Fc-рецепторымен 

байланысы оны жасушалық метаболизмнен қорғайды және ұзақ жартылай шығаруды 

қамтамасыз етеді.  

Элиминациясы  

Бевацизумаб клиренсі орташа есеппен әйелдерде тәулігіне 0.188 л. және еркектерде 

тәулігіне 0.220 л. құрайды. Дене салмағын ескеріп деректерді түзетуден кейін, еркектердегі 

бевацизумаб клиренсі әйелдерге қарағанда 17% артқан.  

Екі камералы модельге сәйкес жартылай шығарылу кезеңі орта статистикалық әйелде 18 

күнді және орта статистикалық еркекте 20 күнді құрайды.  

Альбуминнің төмен мөлшері мен жоғары ісіктік салмақ, әдеттегідей, ауру сипаттамасының 

ауырлығын көрсетеді. Бевацизумаб клиренсі альбумин мен ісік салмағының орташа мәні 

бар орта статистикалық пациентпен салыстырғанда, альбуминнің төмен деңгейі бар 

пациенттерде 30% және үлкен ісіктік салмақ бар пациенттерде 7% артық.  

Пациенттердің ерекше топтарындағы фармакокинетикасы 

Демографиялық сипаттамалардың әсерін бағалау үшін ересектер мен балаларда 

популяциялық фармакокинетикалық талдау жүргізілген.  

Ересек пациенттердегі нәтижелер бевацизумаб фармакокинетикасында жасқа байланысты 

айтарлықтай айырмашылық көрсетпеген.  

Бүйрек функциясының бұзылуы  

Бүйрек бевацизумабтың метоболизмі мен шығарылуыорын алатын негізгі ағза 

болмағандықтан, бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттерде бевацизумаб 

фармакокинетикасын зерттеу жүргізілмеген.  

Бауыр функциясының бұзылуы  

Бауыр бевацизумабтың метоболизмі мен шығарылуының негізгі ағзасы болмағандықтан, 

бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттерде бевацизумаб фармакокинетикасын 

зерттеу жүргізілмеген.  

Балалар  

Бевацизумаб фармакокинетикасын 152 бала, жасөспірім және жастарда (7 айдан 21 жасқа 

дейінгі, дене салмағы 5.9 кг-нан 125 кг-ға дейінгі) 4 клиникалық зерттеуде популяциялық 

фармакокинетикалық модельді пайдаланып бағалаған. Фармакокинетикасын зерттеу 

нәтижелері бевацизумабтың клиренсі мен таралу көлемінің бала жастағы пациент пен жас 

пациенттерде дене салмағын қалыптандыру кезінде дене салмағының төмендеуіне қарай 

экспозициясының төмендеу үрдісімен қатарлас болғанын көрсеткен. Дене салмағын 



    
 

есептеу бойынша бевацизумабтың фармакокинетикасы жас шамасына байланысты 

болмаған.  

Бевацизумабтың фармакокинетикасы ҚР педиатриялық популяциялық моделінде BО20924 

зерттеуіндегі 70 пациентте (1.4-тен 17.6 жасқа дейінгі лет; 11.6 кг-ден 77.5 кг-ге дейінгі) 

және BО25041 зерттеуіндегі 59 (1-ден 17 жасқа дейінгі; 11.2-ден 82.3 кг-ға дейінгі) 

пациентте жақсы сипатталған. 

BO20924 зерттеуінде бевацизумабтың әсері, әдеттегідей, сол дозадағы орта статистикалық 

ересек пациентпен салыстырғанда төмен болған. BO25041 зерттеуінде бевацизумабтың 

әсері орташа статистикалық ересек пациентпен салыстырғанда, дәл сол дозасында ұқсас 

болған. Екі зерттеуде де бевацизумабтың әсері дене салмағына қарай төмендеу үрдісіне ие 

болған.  

 

5.3. Клиникаға дейінгі қауіпсіздік деректері 

Ява макакаларына жүргізілген, ұзақтығы 26 аптаға дейін созылған зерттеулерде 

жануарларда бевацизумабтың орташа концентрацияларында ашық өсу зонасымен белсенді 

өсу фазасында эпифизарлы дисплазия дамуы байқалған, олар сарысудағы орташа 

концентрацияны есептегенде, адамдағы клиникалық күтілетін концентрациядан төмен 

болған.  

Үй қоянына жасалған барлық зерттеулерде бевацизумабтың ұсынылған клиникалық 

деңгейден төмен дозасын қабылдаған кезде жарақаттардың жазылу үдерісін тежегені 

көрінген.  

Бұл зерттеулерде жарақаттардың жазылуына қолайсыз әсерлері толықтай қайтымды 

екендігі көрсетілген.  

Бевацизумабтың мутагенділік және канцерогенділік ықтималдылығын бағалау зерттеуі 

жүргізілмеген.  

Бевацизумабтың жануарлардағы фертильділікке ықпалын арнайы зерттеулер 

жүргізілмеген. Соған қарамастан, жануарларға жүргізілген қайталама дозалардың 

уыттылығын зерттеу аясында Авастин препаратының әйелдің ұрпақ өрбіту функциясына 

төмендегідей әсер еткені анықталған:  

аналық без фолликулдарының жетілу үдерісін тежеу, сары денешіктердің азаюы/болмауы, 

сонымен қатар, етеккір оралымы күндері санының азаюы.  

Бевацизумабтың үй қояндарына енгізу кезінде эмбриоуыттылық және тератогенді әсер 

еткені көрінген. Байқалған әсерлерге шарананың және анасының дене салмағының түсуі, 

шарана резорбциясы жағдайларының көбеюі, ірі ағзалармен және сүйек тінімен 

байланысты шарананың спецификалық аномалиялары жиілігі артуы.  

Шаранаға әсер ететін жағымсыз ықпалдары барлық зерттелген дозаларын қолданғанда 

байқалған, ішіндегі ең азы шамамаен әр 2 апта сайын 5 мг/кг сызбанұсқа бойынша 

препаратты қабылдп жүрген адамда анықталған концентрациясынан 3 есе артық 

бевацизумабтың орташа сарысулық концентрациясын берген. 

Бевацизумабтың тіркеуден кейінгі қолдануы кезеңінде хабарланған шарана дамуының 

ақауы туралы ақпарат 4.6 және 4.8 бөлімдерінде бар.  

 

6. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

6.1 Қосымша заттар тізбесі 

Натрий дигидрофосфаты моногидраты 

Натрий гидрофосфаты 

α,α-трегалоза дигидраты 

Полисорбат 20 

Инъекцияға арналған су 

6.2. Үйлесімсіздігі 

Аталған дәрілік препаратты 6.6 бөлімінде көрсетілгеннен басқа дәрілік препараттармен 

араластыруға болмайды. 



    
 

Бевацизумабтың концентрациясына тәуелді ыдырау бейіні глюкоза ерітінділерімен (5%) 

сұйылту кезінде байқалған.  

6.3 Жарамдылық мерзімі 

2 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.  

6.4 Сақтау кезіндегі ерекше сақтық шаралары 

2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада түпнұсқалық қаптамасында сақтау керек. 

Мұздатып қатыруға болмайды.  

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

6.5 Шығарылу түрі және қаптамасы 

4 мл немесе 16 мл препараттан пластмасса қақпағы бар алюминий қалпақшамен 

қаусырылған, резеңке тығынмен тығындалған І типті шыны құтыларда. 

1 құты медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге 

картон қорапқа салынған. Алғаш ашылуын бақылау мақсатында, қорапшаға 

голографиялық қорғағыш жапсырма жапсырылған. 

6.6 Пайдаланылған дәрілік препаратты немесе дәрілік препаратты қолданудан кейін 

немесе онымен жұмыс істеуден кейін алынған қалдықтарды жою кезіндегі ерекше 

сақтық шаралары 

Стерилділікті қамтамасыз ету үшін препаратты енгізуге дайындауды асептикалық 

жағдайда медициналық қызметкер жүргізуі тиіс. Авастин препаратын дайындау және 

енгізу кезінде стерильді ине мен шприцті пайдалану керек.  

Инфузияға арналған ерітіндіні дайындау жөніндегі нұсқаулар 

Құтыдан бевацизумабтың қажетті мөлшерін шығарып алады және 0.9% инъекцияға 

арналған натрий хлориді ерітіндісімен 100 мл көлемге дейін сұйылтады. Бевацизумабтың 

дайын ерітіндісінің номиналды концентрациясы 1.4-16.5 мг/мл ішінде болуы қажет.  

Парентеральді енгізуге арналған ерітінділерді пайдаланар алдында көрінетін 

бөлшектерінің және түс өзгерісінің бар-жоғын тексеру керек. 

Авастин препараты мен поливинилхлоридті немесе полиолефинді пакеттер немесе 

инфузиялық түтікшелер арасында үйлесімсіздік байқалмаған. 

Авастин препараты құрамында консервант жоқ болғандықтан, тек бір рет пайдалануға 

арналған. Дәрілік препараттың кез келген пайдаланылмаған мөлшерін немесе 

қалдықтарын белгіленген тәртіппен жою керек. 

Қалпына келтірілген ерітіндінің жарамдылық мерзімі 

Пайдалану процесінде қалпына келтірілген ерітіндінің химиялық және физикалық 

тұрақтылығы 30 тәулік ішінде 2 °C-ден 8 °C-ге дейін температурада және инъекцияға 

арналған 0.9% натрий хлоридінің ерітіндісінде 2 °C-ден 30 °C-ге дейін температурада 

қосымша 48 сағат ішінде көрсетілді. Микробиологиялық тұрғыдан, дайын ерітіндіні тез 

арада пайдалану керек. Егер ерітінді тез арада енгізілмесе, қолдануға дайын препаратты 

сақтау мен енгізуге дейінгі шарттарды сақтау пайдаланушының міндеті болып табылады, 

жалпы алғанда, ерітіндіні дайындау асептиканың бақыланған және валидацияланған 

шарттарында жүргізілген жағдайлардан басқа, 2 °C – 8 °C температурада 24 сағаттан 

аспауы керек. 

6.7 Дәріханалардан босатылу шарттары  

Рецепт арқылы 

 

7. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ҰСТАУШЫСЫ 

Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel Switzerland  

Тел. + 41 61 688 11 11 

Факс + 41 61 691 93 91 

info@roche.com 

 



    
 

7.1 ТІРКЕУ КУӘЛІГІ ҰСТАУШЫСЫНЫҢ ӨКІЛІ 

Тұтынушылардың шағымдарын мына мекен жайға жолдау керек: 

«Рош Қазақстан» ЖШС 

Қазақстан Республикасы  

050020, Алматы қ., Луганский к-сі, 137 үй 

Тел. +7 (727) 321 24 24 

kz.safety@roche.com, kz.quality@roche.com 

 

8. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ НӨМІРІ 

ҚР-ДЗ-5№019083 

ҚР-ДЗ-5№019084 

 

9. АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН (ТІРКЕЛГЕНІН, ҚАЙТА ТІРКЕЛГЕНІН РАСТАУ) 

КҮНІ 

Алғашқы тіркелген күні: 16 шілде 2012 жыл 

Тіркеу (қайта тіркеу) соңғы рет расталған күн: 29 маусым 2017 жыл 

 

10. МӘТІННІҢ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН КҮНІ 

Дәрілік препараттың жалпы сипаттамасын www.ndda.kz ресми сайтынан көруге болады 


