
Податоци од клиничката студија 
SPARKTHERA (BP22333) 
 



Овој материјал има промотивен 
карактер и е наменет само за 
здравствени работници. 
 
 



• SPARKTHERA е интернационална фаза Ib студија во два стадиуми 

во која се споредуваат SC и IV формулација на MabThera во 

смисла на нивната фармакокинетика и безбедносен профил во тек 

на терапија на одржување кај пациенти со фоликуларен лимфом 

• Во првиот стадиум била одредена дозата, додека во вториот 

стадиум, селектираната доза на MabThera SC од 1400 mg била 

потврдена после рандомизацијата на пациентите да примаат SC 

или IV администрирана MabThera во тек на терапијата на 

одржување 

 

 

Што претставува студијата SPARKTHERA 

ClinicalTrials.gov (2013) Roche Protocol BP22333/D (Ro 45-2294.  Достапно на:  http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00930514. Пристапено на: 26.07.2017. 

SC = субкутана; IV = интравенска.  



Дизајн на клиничката студија SPARKTHERA  

• Резултатите од студијата SPARKTHERA (BP22333) фаза Ib покажале  

фармакокинетска не-инфериорност и сличен безбедносен профил при субкутана 

администрација на MabThera во однос на интравенска администрација кај пациенти 

со фоликуларен лимфом на терапија на одржување 

1. Salar A, et al. Blood 2010; 116: Апстракт 2858. Постер презентација. 

2. NCT00930514. Достапно на: www.Cinicaltrials.gov. Пристапено јули 2017. 
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≥ 1 доза на 

MabThera IV 

(375 mg/m2) 

1 x MabThera SC  

(375 mg/m2) 

1 x MabThera SC 

(625 mg/m2) 

1 x MabThera IV 

(375 mg/m2) 

Терапија на 

одржување  

MabThera IV 

(375 mg/m2) 

Терапија на 

одржување  

MabThera SC 

(на оптимална доза) 

1 x MabThera SC 

(800 mg/m2) 

Стадиум 1: 

селекција на дозата 

Стадиум 2: 

потврдување на дозата 

CR =  комплетен одговор, PR = парцијален одговор. 

Доза на одржување на секои 2 или 3 месеци 

во период до 2 години. 

n = 279  

Прва линија или 

релапсни 

фоликуларни 

лимфоми 

Постигнат CR 

или PR после 

индукција со 

MabThera IV 

± хемотерапија 



Линеарни фармакокинетски параметри биле забележани водејќи до споредливи серумски 

нивоа  

Концентрациите на rituximab на Ctrough и степенот на серумска експозиција (AUC 0–57) кај 

пациенти кај кои е администрирана субкутана доза од 625 mg/m2 и 800 mg/m2 биле во опсег 

на оние концентрации видени кај пациентите кај кои е администрирана 375 mg/m2 

интравенски 

• Во студијата SPARKTHERA бил евалуиран опсегот на различни дози на MabThera SC  

Ctrough = concentration at the end of the dosage interval; 
AUC = Area under the curve. 

Salar A, et al. Blood 2010; 116: Апстракт 2858. Постер презентација.  

375 mg/m2 

MabThera IV 

MabThera SC 

375 mg/m2 625 mg/m2 800 mg/m2 

SPARKTHERA одредила дека фиксната доза на 

MabThera SC 1400 mg е не-инфериорна во однос на IV 

доза од 375 mg/m2 



• MabThera Ctrough на 28 ден и AUC кај пациентите кај кои е администрирана 625 mg/m2 

MabThera SC биле споредливи со оние кај пациентите на кои им е дадено MabThera 

интравенски  (375 mg/m2) 

Salar A, et al. ASH 2010; Апстракт 2858 (постер). 

SPARKTHERA:  Стадиум 1 ФК податоци 

ФК параметар, средна ± стандардна девијација (n) 

Група режим Ctrough (µg/ml) AUC0–57 (ден •µg/ml) AUC0–85 (ден •µg/ml) 

375 mg/m2 IV q2mо 45.2 ± 32.5 (8) 4,830 ± 1,550 (9) – 

q3mо 14.6 ± 6.76 (5) – 4,300 ± 946 (7) 

375 mg/m2 

SC 
q2mо 19.1 ± 11.7 (15) 2,380 ± 944 (17) – 

q3mо 13.8 ± 10.0 (11) – 2,880 ± 1,240 (16) 

625 mg/m2 

SC 
q2mо 42.5 ± 18.0 (15) 4,530 ± 1,580 (18) – 

q3mо 15.6 ± 9.76 (9) – 4,130 ± 1,700 (15) 

800 mg/m2 

SC 
q2mо 52.1 ± 21.0 (16) 5,120 ± 2,010 (20) – 

q3mо 19.9 ± 11.8 (7) – 5,740 ± 1,710 (18) 

q2mо = двапати месечно 

q3mо = трипати месечно 



• Модел базираните симулации предвиделе дека фиксната доза од 1400 mg 

MabThera SC има не-инфериорна Ctrough и AUCtau во однос на 375 mg/m2 

MabThera администрирана интравенски и во индукција и во терапија на 

одржување 

• MabThera SC покажалa дека има прифатлив безбедносен профил  

– Безбедносниот профил е споредлив со интравенската формулација 

– Нема дозно зависно зголемување на  инциденцата или сериозноста на 

несаканите ефекти  

• Режимот на фиксно дозирање има предности во однос на дозирањето базирано 

на телесната површина:1 

– Скратено време за подготовка на лекот 

– Намалување на ризикот од грешки при дозирање  

• Базирано на ФК моделирање, фиксната доза од 1400 mg MabThera SC била 

селектирана за администрација во следни фаза III студии 

Salar A, et al. EHA 2012; Апстракт 0794 (постер). 

Стадиум 1 SPARKTHERA: Заклучоци 

ФК = фармакокинетика. 



Индукција 

прва-линија/релапсни ФЛ, со 

CR/PR после индукција со 

MabThera IV ± хемотерапија + ≥ 1 

циклус на MabThera IV терапија на 

одржување 

Терапија на одржување   

MabThera IV   

(375 mg/m2),  

q2mo x 2 години 

Терапија на одржување 

MabThera SC (1400 mg),  

q2mo/q3mo x 2 години 

Salar A, et al. ASH 2010, Апстракт 2858;  Salar A, et al. ASH 2012; Апстракт 1641 (постер). 

Стадиум 2:  

Потврда на дозата 
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 Стадиум 1 ја идентификувал дозата од 1400 mg MabThera SC за тестирање на не-

инфериорноста  

 Стадиум 2, n = 154 (IV, n = 77; SC, n = 77) 

 Стадиум 2 примарна цел: не-инфериорност на Ctrough кај пациенти кои примаат MabThera 

субкутано во споредба со IV инфузија 

 Протокол специфична граница на не-инфериорност била однос на Ctrough SC:IV од 0.8 

 Секундарни цели вклучуваат: ФК, area under the curve [AUC] и безбедност  

Стадиум 2 SPARKTHERA:  Потврда на дозата 



SPARKTHERA: Фармакокинетски цели 

o Примарната ФК цел (SC:IV Ctrough однос) била исполнета 

– Долните граници на two-sided 90% CIs го надминаа прагот на не-инфериорност (0.8) 

за режими на дозирање еднаш на 2 месеци (1.02) и еднаш на 3 месеци (0.86) 

o Дозата од 1400 mg на MabThera SC беше потврденa дека е не-инфериорна во однос на 

дозата од 375 mg/m2 употребена во IV инфузија 

o Секундарната ФК цел (SC:IV AUC однос > 0.8) беше исполнета 

Salar A, et al. ASH 2012; Апстракт 1641 (постер).). 
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Upper 90% CI 

Ratio 

Lower 90% CI 

Ctroughh AUCt 

CI = Confidence interval. 



Стадиум 2 SPARKTHERA: безбедност 

MabThera  

 Пациенти, n (%) IV инфузија (n = 77) SC инјекција (n = 77) 

Било кој несакан ефект 61 (79) 61 (79) 

      Води кон прекин на третманот  4 (5) 4 (5) 

      Води кон модификација на доза/третман 7 (9) 8 (10) 

Несакан ефект поврзан со третманот 19 (25) 37 (48) 

      Води кон прекин на третманот  2 (3) 2 (3) 

      Води кон модификација на доза/третман  3 (4) 5 (6) 

Сериозен несакан ефект 11 (14) 9 (12) 

      Води кон прекин на третманот  2 (3) 2 (3) 

      Води кон модификација на доза/прекин 0 2 (3) 

      Поврзан со третманот 1 (1) 2 (3) 

      Градус 3 (тежок) несакан ефект  13 (17) 14 (18) 

Несакан ефект кој предизвикува смрт  0 0 

Salar A, et al. ICML 2013; Апстракт 195 (постер). 



SPARKTHERA: Реакции поврзани со  

администрацијата и анафилактични реакции  

MabThera 

 Пациенти, n (%) IV инфузија (n = 77) SC инјекција (n = 77) 

ARRs кај ≥ 5% кај било која гранка  3 (4) 24 (31) 

      Еритем 0 10 (13) 

      Еритем на местото на инјектирање 0 4 (5) 

      Миалгија 0 4 (5) 

Анафилактични реакции SMQ кај ≥ 10% кај било 

која гранка  
17 (22) 24 (31) 

      Кашлица 11 (14) 4 (5) 

      Еритем 0 12 (16) 

      Осип 1 (1) 9 (12) 

Несакани ефекти кои се појавиле само еднаш биле вклучени во > 1 категорија во оваа 

табела (на пр. пациент со осип може да биде сместен и под  ‘Реакции поврзани со 

администрацијата’ и под ‘Анафаликатични реакции SMQ’). 

 
ARR = administration-related reaction; SMQ = Standardised Medical  

Dictionary for Regulatory Activities Query. 

Salar A, et al. ICML 2013; Апстракт 195 (постер). 



SPARKTHERA: MabThera SC генерално добро се 

поднесува 

• Пациентите кои примале MabThera SC имале сличен  безбедносен профил со оној кај 

пациенти кои примале IV, без значајно зголемување на инциденцата или сериозноста 

на несаканите ефекти со зголемување на дозата на MabThera SC. 

• Вкупно биле пријавени 157 несакани ефекти кај 65 пациенти (52.4%) 

– Најчесто пријавени несакани ефекти биле локални реакции поврзани со  

администрацијата (n = 30), вклучувајќи осип, еритем и лесна нелагодност  

– Реакциите биле реверзибилни и предоминантно со лесен интензитет, и само кај 

една реакција имало потреба за третман (metoclopramide за гадење). 

• После овие реакции, најчести несакани реакции биле умерени инфекции (n = 18) и 

гастроинтестинални нарушувања (n = 17). 

– Сите несакани ефекти од градус 3 биле санирани  

• Биле пријавени четири сериозни несакани ефекти кај 4 пациенти; ниту еден не бил 

поврзан со третманот.  

• Немало несакани ефекти кои воделе кон смрт, откажување или прекин на третманот. 

  
Salar A, et al. Blood 2010; 116: Апстракт  2858. Постер презентација;  

Salar A, et al. Haematologica 2012; 97 (S1): Апстракт  0794. Постер презентација. 



SPARKTHERA: Заклучоци 

• Фармакокинетските податоци ја потврдиле не-инфериорноста на MabThera 

администриран субкутано (1400 mg) во споредба со IV инфузија (375 mg/m2) во 

терапија на одржување администрирана еднаш на 2 месеци и еднаш на 3 месеци. 

• MabThera SC може да се аплицира лесно и безбедно за време од околу 5-7 

минути, со постигнување на серумска експозиција споредлива со онаа на 

одобрената интравенска формулација кај пациенти со ФЛ во тек на терапија на 

одржување. 

• Безбедносниот профил на двете гранки бил конзистентен со веќе докажаниот 

безбедносен профил на MabThera. 

– Реакции поврзани со администрација имале повисока инциденца во гранката 

со MabThera SC, покажувајќи ја очекуваната промена во безбедносниот 

профил со субкутаната администрација. 

• Употребата на доза од 1400 mg MabThera SC во индукција и терапија на 

одржување била испитувана во фаза II BO22334 студија (SABRINA). 

Salar A, et al. ASH 2012; Апстракт 1641 (постер). 

/content/dam/roche_macedonia/mk_MK/documents/Materijali nameneti za strucna javnost/SABRINA MabThera SC 1400 mg.pdf


Медицински информации 

Одделот за медицински информации 

обезбедува одговори на медицински 

прашања адресирани до Roche 

исклучиво од страна на здравствени 

работници и е наменет само за 

здравствени работници. 

 

Одделот обезбедува: 

• Детални одговори подготвени врз 

основа на принципите на медицина 

базирана на докази 

• Прегледи на научна литература 

• Селекција на научни публикации 

• Најнови објавени резултати од 

клиничките студии со лекови на 

Roche 

тел.          02 3103 500 

факс        02 3103 505 

macedonia.medinfo@roche.com 

Контакт детали 

mailto:macedonia.medinfo@roche.com
mailto:macedonia.medinfo@roche.com


Doing now what patients need next 


