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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Cresemba 
isavuconazole 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 
Cresemba. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча 
разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да 
предоставя практически съвети относно употребата на Cresemba. 

За практическа информация относно употребата на Cresemba пациентите следва да прочетат 
листовката или да попитат своя лекар или фармацевт. 

 

Какво представлява Cresemba и за какво се използва? 

Cresemba е противогъбично лекарство, използвано за лечение на възрастни с една от 
животозастрашаващите гъбични инфекции: инвазивна аспергилоза и мукормикоза. За лечение на 
мукормикоза Cresemba се използва, когато амфотерицин B не е подходящ.  

Тъй като броят на пациентите е малък, тези болести се считат за „редки“ и Cresemba е определен 
като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 4 юни 2014 г. (за 
мукормикоза) и 4 юли 2014 г. (за аспергилоза). 

Cresemba съдържа активното вещество изавуконазол (isavuconazole). 

Как се използва Cresemba? 

Cresemba се предлага под формата на прах за приготвяне на инфузионен (капков) разтвор за 
вливане във вената и под формата на капсули, които се приемат през устата. 

Дозировките за инфузиите и капсулите са еднакви: 6 дози от 200 mg на всеки 8 часа в 
продължение на 48 часа, последвани от 200 mg поддържаща доза веднъж дневно. 
Продължителността на лечението зависи от повлияването на пациента. 
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Преминаването от интравенозно към перорално приложение е възможно, ако е необходимо. 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 

Как действа Cresemba? 

Активното вещество в Cresemba, изавуконазол, е противогъбично лекарство от групата на 
триазолите. То действа, като спира образуването на ергостерол — важен компонент от клетъчните 
мембрани на гъбичките. Без функционална клетъчна мембрана гъбичките загиват или се спира 
тяхното разпространение. 

Какви ползи от Cresemba са установени в проучванията? 

Проучванията показват, че преживяемостта след лечение с Cresemba е подобна на тази, 
наблюдавана с други лечения. 

В основно проучване, обхващащо 516 пациенти с инвазивна аспергилоза, процентът на смъртност 
на ден 42 при пациентите, лекувани с Cresemba (19%), и при пациентите, лекувани с друго 
противогъбично лекарство, вориконазол (20%), е сходен. 

Друго основно проучване обхваща 146 пациенти с инвазивна аспергилоза или мукормикоза, сред 
които 37 пациенти са имали мукормикоза и са лекувани с Cresemba; при пациентите с 
мукормикоза процентът на смъртност след 84 дни е 43%. Процентът на смъртност, наблюдаван в 
това проучване, е сходен с процентите, описани в публикуваната литература за стандартните 
лечения. Освен това Cresemba притежава предимството, че може да се прилага при пациенти с 
намалена бъбречна функция. 

Какви са рисковете, свързани с Cresemba? 

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Cresemba (наблюдавани при по-малко от 10% от 
проучваните пациенти) са: абнормни резултати от чернодробните изследвания, гадене, 
повръщане, затруднено дишане, абдоминална болка, диария, реакции на мястото на инжектиране, 
главоболие, ниско ниво на калий в кръвта и кожен обрив. За пълния списък на всички нежелани 
лекарствени реакции, съобщени при Cresemba, вижте листовката. 

Cresemba не трябва да се прилага при пациенти, които приемат някои от следните лекарства: 

• кетоконазол (противогъбично лекарство) 

• висока доза ритонавир (лекарство за ХИВ) 

• някои лекарства, които засилват разграждането на изавуконазол в организма (силни 
индуктори на CYP3A4/5, вж. листовката). 

Cresemba също така не трябва да се използва при пациенти с фамилен синдром на скъсен QT-
интервал, проблем със сърдечния ритъм. 

Защо Cresemba е разрешен за употреба? 

Инвазивната аспергилоза и мукормикозата са животозастрашаващи инфекции, свързани с висока 
смъртност. В проучванията ефектът на Cresemba е сравним с този на вориконазол за лечение на 
инвазивна аспергилоза. Въпреки че амфотерицин B е лечението от първа линия за мукормикоза, 
налице е необходимост от алтернативни лечения и Cresemba ще бъде от полза за пациентите, за 
които амфотерицин B не е подходящ. По отношение на безопасността Cresemba като цяло се 
понася добре. 
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Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че 
ползите от Cresemba са по-големи от рисковете, и препоръча Cresemba да бъде разрешен за 
употреба в ЕС. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Cresemba? 

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Cresemba се използва 
възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в 
кратката характеристика на продукта и в листовката за Cresemba, включително подходящи 
предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите. 

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска. 

Допълнителна информация за Cresemba: 

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Cresemba 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 Cresemba прочетете листовката 
(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Cresemba може да се намери на 
уебсайта на Агенцията:  

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (инвазивна аспергилоза) 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (мукормикоза) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002734/WC500190179.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001371.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001358.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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