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Kokkuvõte üldsusele 

Zinplava 
bezlotoksumaab 

See on ravimi Zinplava Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes 
ei anta Zinplava kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui vajate Zinplava kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti 
või apteekri poole. 

 

Mis on Zinplava ja milleks seda kasutatakse? 

Zinplava on ravim, mida kasutatakse rasket kõhulahtisust põhjustavate bakterite Clostridium difficile 
tekitatud infektsioonide raviks täiskasvanutel. Seda kasutatakse kõhulahtisuse kordusepisoodide 
ennetamiseks patsientidel, kes võtavad C. difficile infektsiooni vastu antibiootikume ning kellel on 
infektsiooni kordumise suur risk. 

Kuidas Zinplavat kasutatakse? 

Zinplavat turustatakse infusioonilahuse (veeni tilgutatava lahuse) kontsentraadina. Zinplavat 
manustatakse ligikaudu 1 tund kestva ühekordse infusioonina. Soovitatav annus on 10 mg kehamassi 
kg kohta. 

Zinplava on retseptiravim. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Zinplava toimib? 

C. difficile bakterid tekitavad soole limaskesta kahjustavaid toksiine, mistõttu tekib kõhulahtisus, mis 
võib olla raske. Pärast algset infektsiooni võivad bakterite mõned suikeseisundis vormid (eosed) 
organismis säilida ning hakata taas toksiine tekitama, nii et sümptomid taastuvad. Bezlotoksumaab on 
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monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis kinnitub nimetatud toksiinidele, blokeerib nende toime ja 
ennetab seeläbi edasist kahjustumist ja kõhulahtisuse kordumist. 

Milles seisneb uuringute põhjal Zinplava kasulikkus? 

Kahes põhiuuringus, milles osales kokku 2655 patsienti, tõendati, et antibiootikumiravile lisatuna oli 
Zinplava C. difficile infektsioonist põhjustatud kõhulahtisuse kordusepisoodide ennetamisel efektiivsem 
kui platseebo (näiv ravim). Kõhulahtisuse kordusepisoodiks peeti vähemalt 3 vedela, vormitu 
väljaheite esinemist kuni 24 tunni jooksul. 

Esimeses uuringus esines 12 ravijärgse nädala jooksul kõhulahtisuse kordusepisood Zinplava 
ravirühmas 17%-l (67 patsiendil 386st) ning platseeborühmas 28%-l (109 patsiendil 395st). Teises 
uuringus olid vastavad näitajad Zinplava rühmas 16% (62 patsienti 395st) ja platseeborühmas 26% 
(97 patsienti 378st). Toimet täheldati peamiselt patsientidel, kellel oli C. difficile infektsiooni kordumise 
suurem risk (nt eakad või nõrgenenud immuunsüsteemiga patsiendid). 

Mis riskid Zinplavaga kaasnevad? 

Zinplava kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 4 patsiendil 100st) on iiveldus, 
kõhulahtisus, palavik ja peavalu. Sarnaseid nähtusid täheldati platseebot saanud patsientidel. 

Zinplava kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Zinplava heaks kiideti? 

Tõendati, et Zinplava ennetab C. difficile infektsiooni kordumist (esineb ligikaudu 15–35%-l juhtudest 
ja ravi on iseäranis keeruline) efektiivselt eelkõige suure riskiga patsientidel. Zinplava talutakse üldiselt 
hästi ning selle kõrvalnähud sarnanevad platseebot saanud patsientidel täheldatud kõrvalnähtudega. 

Inimravimite komitee otsustas, et Zinplava kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Zinplava ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Zinplava ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Muu teave Zinplava kohta 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Zinplava kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Zinplavaga toimuva ravi 
kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) 
või pöörduge oma arsti või apteekri poole. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004136/human_med_002062.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004136/human_med_002062.jsp

	Mis on Zinplava ja milleks seda kasutatakse?
	Kuidas Zinplavat kasutatakse?
	Kuidas Zinplava toimib?
	Milles seisneb uuringute põhjal Zinplava kasulikkus?
	Mis riskid Zinplavaga kaasnevad?
	Miks Zinplava heaks kiideti?
	Mis meetmed võetakse, et tagada Zinplava ohutu ja efektiivne kasutamine?
	Muu teave Zinplava kohta

