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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Pravafenix 
правастатин/фенофибрат 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 

Pravafenix. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна 

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на 

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Pravafenix. 

 

Какво представлява Pravafenix? 

Pravafenix е лекарство, което съдържа активните вещества правастатин (pravastatin) и 

фенофибрат (fenofibrate). Предлага се под формата на зелени и маслиненозелени капсули, 

съдържащи 40 mg правастатин и 160 mg фенофибрат. 

За какво се използва Pravafenix? 

Pravafenix се използва при възрастни с висок риск от сърдечносъдови заболявания, чиито 

„липопротеини с ниска плътност“ (LDL или „лош“ холестерол) вече се контролират чрез 

монотерапия с правастатин, но които все още се нуждаят от допълнително понижаване на нивата 

на холестерола и намаляване на нивата на триглицеридите (вид мазнини). 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание. 

Как да използвате Pravafenix? 

Преди започване на лечение с Pravafenix лекарят трябва най-напред да проучи всички възможни 

причини за отклонения в нивата на холестерола и триглицеридите на пациента и да постави 

пациента на подходяща диета. 

Препоръчителната доза е една капсула дневно, приемана по време на вечеря. Лекарството трябва 

да се приема с храна, тъй като се абсорбира по-слабо на празен стомах. За да се определи как 



действа лекарството, кръвната картина на пациента трябва да се следи редовно. Ако в рамките на 

три месеца не се наблюдава адекватен отговор, лекарят трябва да спре лечението.  

Как действа Pravafenix? 

Активните вещества в Pravafenix, правастатин и фенофибрат, имат различни начини на действие, 

които се изразяват в адитивен ефект. 

Правастатин принадлежи към група лекарства, наречена „статини“. Той понижава общия 

холестерол в кръвта, като блокира действието на HMG-CoA редуктазата, ензим в черния дроб, 

участващ в производството на холестерола. Тъй като, за да произвежда жлъчна течност, черният 

дроб се нуждае от холестерол, пониженото ниво на холестерол в кръвта кара чернодробните 

клетки да произвеждат рецептори, които извличат холестерола от кръвта, с което неговото ниво 

намаляване още повече. Извлеченият по този начин холестерол е LDL или „лош“ холестерол. 

Фенофибрат е „PPAR агонист“. Той активира вид рецептор, наречен „пероксизомен пролифератор-

активиран рецептор алфа“, който участва в разграждането на мазнините от храната, по-

специално на триглицеридите. Когато рецепторите се активират, разграждането на мазнини се 

ускорява, а това спомага за изчистване на кръвта от холестерола и триглицеридите. 

Как е проучен Pravafenix? 

Тъй като правастатин и фенофибрат се използват отдавна в лекарствени придукти, компанията 

представя информация от научната литература в допълнение към резултатите от собствените 

проучвания.  

Компанията провежда едно основно проучване, в което Pravafenix е сравнен с монотерапия с 

правастатин при 248 пациенти с висок риск от сърдечни заболявания, които са имали завишени 

нива на холестерола и триглицеридите. Основната мярка за ефективност е намаляването на 

нивото на холестерола след 12 седмици (с изключение на HDL или „добър“ холестерол).  

Какви ползи от Pravafenix са установени в проучванията? 

В основното проучване е доказано, че Pravafenix е по-ефективен от монотерапия с правастатин за 

намаляване нивата на не-HDL-холестерола. Нивата на не-HDL-холестерола са били понижени 

средно с около 14 % при пациенти, приемащи Pravafenix, в сравнение с 6 % при пациенти, 

приемащи правастатин като монотерапия. 

Какви са рисковете, свързани с Pravafenix? 

Най-честите нежелани реакции при Pravafenix (наблюдавани при 1 до 10 пациенти от 100) са 

подуване на корема, коремна болка (болки в стомаха), запек, диария, сухота в устата, диспепсия 

(киселини), еруктация (оригване), образуване на газове (газ), гадене (позиви за повръщане), 

дискомфорт в коремната област, повръщане и повишени нива на чернодробните ензими в кръвта. 

За пълния списък на всички наблюдавани при Pravafenix нежелани реакции – вижте листовката. 

Pravafenix е противопоказан за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност 

(алергични реакции) към активните вещества или някоя от другите съставки. Pravafenix не трябва 

да се прилага при пациенти на възраст под 18 години или при пациенти с тежки чернодробни 

увреждания, умерени до тежки бъбречни заболявания, фотоалергия или фототоксична реакция 

(алергична реакция или увреждане на кожата поради излагането на слънчева светлина) по време 

на лечението с фибрати или кетопрофен. Не трябва да се прилага също при пациенти със 

заболяване на жлъчния мехур, хроничен или остър панкреатит (възпаление на панкреаса) или 
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анамнеза за миопатия (мускулни увреждания) или рабдомиолиза (разрушаване на мускулните 

влакна) след лечение със статин или фибрат. Не трябва да се прилага при жени, които са 

бременни или кърмят. 

Какви са основанията за одобряване на Pravafenix? 

СНМР разглежда наскоро публикувани данни относно ползите от комбинацията на статини с 

фенофибрат. Комитетът отбеляза също, че ползите от Pravafenix са главно при пациенти, които 

имат високи нива на триглицеридите и ниски нива на HDL холестерола. Поради това СНМР 

решава, че ползите от Pravafenix са по-големи от рисковете при тази група пациенти, и 

препоръчва да му бъде издадено разрешение за употреба. 

Допълнителна информация за Pravafenix: 

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския съюз, за 

Pravafenix на Laboratoires SMB s.a. на 14 Април 2011 г. Разрешението за употреба е валидно за 

срок от пет години, след което подлежи на подновяване. 

Пълният текст на EPAR за Pravafenix може да се намери на уебсайта на Агенцията: 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече 

информация относно лечението с Pravafenix – прочетете листовката (също част от EPAR) или се 

свържете с Вашия лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста 02-2011. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001243/human_med_001429.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125

