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Конечно, терапија за 
индивидуално лекување на 
пациентите со метастатски меланом

Конечно, терапија за 
индивидуално лекување 
на пациентите со 
метастатски меланом1

За терапија на нересектабилен или метастатски 
меланом позитивен на BRAFV600 мутација1

•  Сега е можно откривање и таргетирање на BRAFV600 мутацијата со цел 
постигнување оптимален исход од терапијата.1

•  Zelboraf ® досега покажува невидени стапки на одговор кај претходно 
лекувани и претходно нелекувани пациенти.1,21,22

•  Zelboraf ® е придружен со статистички значајно високо подобрување на 
вкупното преживување (ВП) и преживувањето без прогресија на 
заболувањето (ПБП).1,21-23

•  Zelboraf ® има безбедносен профил кој се менаџира лесно.1

Zelboraf 
®

960 mg,
двапати дневно, перорално

Третман до прогресија на 
заболувањето или до 
неприфатлива токсичност1

Zelboraf ®: терапија од избор за Вашите 
пациенти со метастатски меланом што 
се позитивни на BRAFV600 мутација1
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Единствен BRAF инхибитор со докажано 
вкупно преживување и илјадници 
пациенти кои го докажуваат тоа1-3 

Самодоверба која можете да им ја влеете на вашите пациенти

чисто од илустративни причини т.е. тие не се вистински заболениЛуѓето на сликата прикажуваат пациенти со метастатски меланом,
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Сега можете точно да ги откриете пациентите со метастатски 
меланом што можат да имаат корист од целната терапија

Метастатскиот меланом е агресивно заболување со лоша прогноза4

•  Досега, тераписките опции биле ограничени, без достапна целна терапија.5 

*Одобрен за терапија на метастатски меланом во Европа и во САД ; †Одобрен за терапија на метастатски меланом во САД; 17

  PR=Парцијален одговор, CR=Комплетен одговор

Идентификувањето на BRAFV600 мутациите е клуч во донесувањето 
оптимална тераписка одлука и исход од терапијата4

•

•

  Молекуларните тестови за мутации BRAF V600 ги откриваат пациентите погодни за терапија со 
Zelboraf

 ®4**

 

 

Молекуларната биологија помогна во откривањето на можностите за целни 
тераписки опции кај пациентите со метастатски меланом.

Терапија % Стапка на одговор (PR + CR)

dacarbazine (DTIC)* 5.3–28 6

temozolomide 13.5–247,8

fotemustine 15.5–24.29,10

paclitaxel 3.611

vindesine 12–2612,13

ipilimumab* 10.9 14

interleukin-2† 16–22 15,16

ИДЕНТИФИКУВАЈ

** Пациентите со немутиран BRAF не се вклучени во клинички студии фаза 2 и фаза 3
    

BRAF киназата е важен посредник во клеточната пролиферација18,19

•   BRAF киназата е дел од сигналниот пат RAS-RAF, кој ја контролира клеточната пролиферација, 
диференцијација и преживување.18,19

•   Мутациите на BRAF генот резултираат со прекумерно активен, онкоген протеин.1

•  Мутациите на BRAFV600 се присутни кај приближно половина од сите меланоми.18

Zelboraf
 ® е прв во класата потентен и високоселективен инхибитор на 

онкогената BRAF киназа.20

Тирозин киназа рецептор
Фактор на раст

BRAFV600

MEK

ERK

Клеточна 
пролиферација

RAS

ATP

ATP

Zelboraf ® се врзува за 
онкогената BRAF 
киназа и ги инхибира 
клеточниот раст и 
пролиферацијата1,20,21  

ТАРГЕТИРАЈ

Ефикасност. Доказ. Искуство. 



Zelboraf ® покажа значително подобрување на преживувањето без 
прогресија на болеста (ПБП) споредено со dacarbazine.22

   Лекувањето со Zelboraf ® го продолжува средното преживување без прогресија на болеста за 5,3 месеци
   споредено со dacarbazine.22

   6,9 месеци средно ПБП со Zelboraf ® наспроти 1,6 месеци со dacarbazine.22
 

• 
 

 

•
•   

•
  

ЛЕКУВАЈ

 

Zelboraf ®

dacarbazine

HR 0.38, 95%  CI:0,32-0,46
p< 0,001

6,9

1,6

62%
намалување

на ризикот од прогресија на туморот 22

5,3 месеци продолжување на средното ПБП

з вање 

2 4 6 80

Месеци

Ефикасност. Доказ. Искуство. 

Zelboraf ® е перорална терапија која покажува досега невиден
бенефит во преживувањето кај пациентите со метастатски
меланом што се позитивни на BRAFV600

 мутацијата1,22   
 

Zelboraf ® го продолжува вкупното преживување (ВП) 
кај претходно нелекувани пациенти споредено со 
dacarbazine22 

Студија 
BRIM3:

Средно ВП=
9,7 месеци

Средно ВП=
13,6 месеци
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Zelboraf ® (n=337)

dacarbazine (n=338)

Пост хок-анализа на преживувањето, обнова:22 
ВП кај претходно нелекувани пациенти со метастатски меланом (BRIM3)22 
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Месеци

Срeдно следење 12,5 месеци 

HR 0.7, 95% CI: 0,57-0,87 
p<0,001

•

•
•

•

 

13,6 месеци средно ВП наспроти 9,7 месеци22 

BRIM3 – Фаза 3 студија за прволиниска терапија на пациенти со
метастатски меланом

Глобална, мултицентрична, рандомизирана, отворена Фаза 3 студија која го испитува Zelboraf во споредба со 
dacarbazine кај претходно нелекувани пациенти позитивни на BRAFV600 мутацијата. 22

Статусот на мутации беше определен со тестот за мутации cobas 4800 BRAFV600.22

Учесниците во студијата (n=675) беа рандомизирани во две групи: првата група примаше Zelboraf 960mg перорално, 
двапати дневно, а втората група примаше dacarbazine 1000mg/m2 интравенски, на секои 3 недели.22

Високата ефикасност на Zelboraf, која е забележана при интерим анализата на студијата BRIM3, резултираше со 
рано објавување на резултатите од студијата и со одобрување пациентите што се лекувани со dacarbazine да 
преминат во групата пациенти лекувани со Zelboraf.22

Пост хок-анализа на ПБП, обнова22: 

 

HR = однос на ризик  CI = confidence interval 



 

Zelboraf ® претставува единствена монотерапија 
која покажува одржлив бенефит во вкупното 
преживување кај претходно лекувани пациенти1,21 

Вкупното преживување по терапија со 
Zelboraf ® кај претходно лекувани пациенти 
изнесуваше 15,9 месеци.1,21

Студија 
BRIM2:

Претходно 
лекувани 
пациенти

Месеци
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Средно ВП=15,9 месеци

Средно следење 12,9 месеци

Адаптирано според Sosman N Eng J Med 2011.

Zelboraf ® (n=132)

ВП кај претходно лекувани пациенти со метастатски меланом (BRIM2)21 

Ефикасност. Доказ. Искуство. 

Кај пациентите кои се позитивни на BRAFV600 мутации, Zelboraf  
® поставува

нов стандард во исходот од ефикасноста на прволиниската терапија1,22  
 

1,45
месеци23

Одговорот на Zelboraf ® е брз, 
со средно време на одговор од

Zelboraf ®  е придружен со статистички значајно високо
подобрување на стапката на одговор споредено со dacarbazine.22
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Пациенти (%)

BORR = најдобра стапка на вкупен одговор

dacarbazine 5.5%

Zelboraf® 48.4%

Стапка на парцијален или комплетен одговор кај пациенти
со метастатски меланом лекувани во прва линија (BRIM3)22

8,8 кратно зголемување на BORR

Zelboraf ®  покажува сигнификантно подобрување на 
најдобрата стапка на вкупен одговор (BORR=CR + PR) споредено
со dacarbazine кај предходно нелекувани пациенти (p<0,0001).22

•
 



 

Zelboraf ® има безбедносен профил кој се менаџира лесно1

Клинички значајни несакани реакции од Zelboraf ® кои се појавуваат кај 
претходно нелекувани и претходно лекувани пациенти (BRIM2 и BRIM3) 1

Zelboraf ® се толерира добро 1

• Најчестите несакани реакции на лекот (>30%) што се пријавени при терапија со Zelboraf ® се: 1

 − болки во зглобовите, изнемоштеност, осип, фотосензитивна реакција, гадење, алопеција и јадеж;

 − кожниот сквамоцелуларен карцином (cuSCC) многу често беше пријавува и најчесто се лекуваше   
    со локална ексцизија без потреба од модификација на дозата.

Систем орган класа Многу чести 
(≥1/10) 

Чести  
(≥1/100 до <1/10)

Ретки 
(≥1/1000 до <1/100)

Инфекции и инфестации Фоликулитис

Бенигни, малигни или 
некласифицирани неоплазми 
(вклучително цисти и полипи)  

Сквамоцелуларен карцином 
на кожата, себорeична 
кератоза, кожни папиломи 

Базоцелуларен карцином  

Нарушувања на метаболизмот и 
исхраната 

Намален апетит

Нарушувања на нервниот систем Главоболка, дисгезија Парализа на n. facialis Периферна невропатија

Нарушувања на очите Увеитис Оклузија на ретиналната вена

Васкуларни нарушувања Васкулитис

Респираторни, торакални и 
медијастинални нарушувања

Кашлица  

Гастроинтестинални нарушувања Дијареа, гадење, повраќање, 
опстипација

 

Нарушувања на кожата и поткожното 
ткиво

Фотосензитивна реакција, 
актинична кератоза, осип, 
макулопапуларен осип, 
папуларен осип, јадеж, 
хиперкератоза, црвенило, 
алопеција, сува кожа, 
сончеви изгореници

Палмарен-плантарен 
еритродизестезијален 
синдром, еритема нодозум, 
пиларна кератоза

Токсична епидермална 
некролиза, Стивенс-Џонсонов 
синдром

Мускулноскелетни нарушувања и 
нарушувања на сврзното ткиво

Артралгија, миалгија, болки 
во екстремитетите, 
мускулноскелетна болка, 
болка во грбот

Артритис

Општи симптоми и состојби на 
местото на администрација

Изнемоштеност, покачена 
телесна температура, 
периферен едем

 
 

Лабораториски тестови Покачување на GGT Покачување на ALT, 
покачување на алкалната 
фосфатаза, покачување на 
билирубинот, намалување 
на телесната тежина

Покачување на AST

Степен (CTC-
AE)*

Препорачано прилагодување на дозата на 
Zelboraf ® 

Степен 1 или Степен 
2 (прифатливи) Одржување на дозата од 960 mg двапати на ден

Степен 2 (неприфатливи) или Степен 3

1-во појавување
Прекин на терапијата сè до степен 0-1.

Враќање на дозата од вкупно
720 mg двапати на ден.

2-ро појавување
Прекин на терапијата сè до степен 0-1. 

Враќање на дозата од вкупно
480 mg двапати на ден.

3-то појавување Прекин на терапијата.

Степен 4

1-во појавување
Траен прекин на терапијата или прекин на терапијата со 

Zelboraf ® сè до степен 0-1.

Враќање на дозата од вкупно 480 mg двапати на ден.

2-ро појавување Прекин на терапијата.

Несаканите реакции од Zelboraf ®, главно, се менаџираат со 
модификација на дозата1

• Пациентите се лекуваат со Zelboraf ® до прогресија на заболувањето или до појава на неприфатлива  
   токсичност. 1

*Градацијата на интензитетот на клиничките несакани појави е извршена според Општиот критериум за термини кај несакани појави v4.0 (CTC-AE).
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Начин на чување:
Лекот да се чува на температура до 30оC, во оригинално пакување, заштитено од влага. 

Пакување:
56 филм обложени таблети x 240 mg/кутија.

За дополнителни информации во врска со лекот обратете се во 
РОШ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

ХОФФМАНН-ЛА РОШЕ ЛТД од ШВАЈЦАРИЈА-ПРЕTСТАВНИШТВО во Р. Македонија 
Број на одобрението за ставање на лек во промет: 15-8996/12 од 29.11.2012 година.
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Конечно, терапија за 
индивидуално лекување 
на пациентите со 
метастатски меланом1

За терапија на нересектабилен или метастатски 
меланом позитивен на BRAFV600 мутација1

•  Сега е можно откривање и таргетирање на BRAFV600 мутацијата со цел 
постигнување оптимален исход од терапијата.1

•  Zelboraf ® досега покажува невидени стапки на одговор кај претходно 
лекувани и претходно нелекувани пациенти.1,21,22

•  Zelboraf ® е придружен со статистички значајно високо подобрување на 
вкупното преживување (ВП) и преживувањето без прогресија на 
заболувањето (ПБП).1,21-23

•  Zelboraf ® има безбедносен профил кој се менаџира лесно.1

Zelboraf 
®

960 mg,
двапати дневно, перорално

Третман до прогресија на 
заболувањето или до 
неприфатлива токсичност1

Zelboraf ®: терапија од избор за Вашите 
пациенти со метастатски меланом што 
се позитивни на BRAFV600 мутација1

РОШ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Бул. Св. Кирил и Методиј бр. 7 
1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 3103 500
факс. +389 2 3103 505
www.roche.mk

* наменето само за здравствени работници
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