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Kokkuvõte üldsusele 

Prevymis 
letermoviir 

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

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

 

Mis on Prevymis ja milleks seda kasutatakse? 

Prevymis on viirusevastane ravim, mida kasutatakse tsütomegaloviiruse põhjustatud haiguse 
ennetamiseks täiskasvanutel, kellele tehakse luuüdi asendamiseks allogeenne vereloome tüvirakkude 
siirdamine. Allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine hõlmab doonorilt (rakkude andja) pärit 
tüvirakkude kasutamist retsipiendi (rakkude saaja) luuüdirakkude asendamiseks, et areneks terveid 
vererakke tootev uus luuüdi. 

Paljudel inimestel on tsütomegaloviirus organismis, kuid tavaliselt on see inaktiivne ega kahjusta 
inimest. Tsütomegaloviirus võib aktiveeruda nõrgestatud immuunsüsteemiga patsientidel, näiteks 
tüvirakkude siirdamise patsientidel. 

Et tsütomegaloviiruse põhjustatud haigusega patsientide arv on väike ja see haigus esineb harva, 
nimetati Prevymis 15. aprillil 2011 harvikravimiks. 

Prevymis sisaldab toimeainena letermoviiri. 

Kuidas Prevymist kasutatakse? 

Prevymis on retseptiravim ja ravi peab alustama allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise 
patsientide ravis kogenud arst. Arst peab Prevymise kasutamisel lähtuma viirusevastaste ravimite 
kasutamise ametlikest suunistest. 
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Prevymist turustatakse suukaudsete tablettidena ja kontsentraadina, millest valmistatakse 
infusioonilahus ligikaudu ühe tunni jooksul (tilgutiga) veeni manustamiseks. Tavapärane soovitatav 
suukaudne või infusioonina manustatav annus on 480 mg üks kord ööpäevas. Kui samaaegselt 
kasutatakse tsüklosporiini (siiriku äratõuget ennetavat ravimit), vähendatakse Prevymise annust 
240 mg-ni ööpäevas. Ravi Prevymisega alustatakse siirdamise päeval või mis tahes päeval kuni 
28 päeva jooksul pärast siirdamist ja jätkatakse 100 päeva jooksul pärast siirdamist. Mõnel patsiendil 
võib kaaluda ka pikemaajalist ravi. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Prevymis toimib? 

Tsütomegaloviiruse paljunemiseks on vajalik selle geneetilise materjali (DNA) kopeerimine ja 
valgulistesse ümbristesse pakkimine, et tekiks rohkem seejärel teisi rakke nakatavaid viiruseid. 
Prevymise toimeaine letermoviir blokeerib viiruse ensüümi terminaasi. Terminaas osaleb DNA 
pakkimisel viiruse valgulisse ümbrisesse. Ensüümi blokeerides ennetab ravim viiruse õiget teket, et 
tsütomegaloviirus ei suudaks paljuneda ja teisi rakke nakatada. Eeldatavalt ennetab see 
tsütomegaloviiruse haiguse levikut tsütomegaloviiruse kandlusega siiriku saaja organismis. 

Milles seisneb uuringute põhjal Prevymise kasulikkus? 

Ühes põhiuuringus, milles osales 570 täiskasvanut, leiti, et Prevymis on allogeense vereloome 
tüvirakkude siirdamise järel tsütomegaloviiruse infektsiooni ennetamisel efektiivsem kui platseebo 
(näiv ravim). Prevymist saanud patsientidest esines tsütomegaloviiruse aktivatsiooni tunnuseid 
24 nädalat pärast tüvirakkude siirdamist ligikaudu 38%-l (122 patsienti 325st), samas kui platseebot 
kasutanud patsientidest esines tsütomegaloviiruse aktivatsiooni tunnuseid 61%-l (103 patsienti 170st). 

Kõik selles uuringus osalenud patsiendid olid tsütomegaloviiruse suhtes seropositiivsed, mis tähendab, 
et patsiendid olid selle viirusega varem kokku puutunud ning tõenäoliselt esines neil mitteaktiivse 
vormi kandlus. 

Mis riskid Prevymisega kaasnevad? 

Prevymise kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st) on iiveldus, 
kõhulahtisus ja oksendamine. Prevymise kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi 
infolehel. 

Prevymist ei tohi kasutada koos ravimiga pimosiid või ergotamiini analoogidega, nagu ergotamiin ja 
dihüdroergotamiin. Prevymise ja tsüklosporiini kombinatsiooni ei tohi kasutada koos dabigatraani, 
atorvastatiini, pitavastatiini, rosuvastatiini ja simvastatiiniga. Piirangute täielik loetelu on pakendi 
infolehel. 

Miks Prevymis heaks kiideti? 

Prevymis ennetab efektiivselt tsütomegaloviiruse aktivatsiooni ja haiguse põhjustamist täiskasvanud 
patsientidel, kellele tehakse luuüdi asendamiseks tüvirakkude siirdamine. Erinevalt teistest 
tsütomegaloviiruse haiguse raviks kasutatavatest ravimitest, mis võivad kahjustada luuüdi ja mõjutada 
vererakke, on sellel ravimil vähe kõrvaltoimeid. Seetõttu otsustas Euroopa Ravimiamet, et Prevymise 
kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks 
kiita. 
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Mis meetmed võetakse, et tagada Prevymise ohutu ja efektiivne 
kasutamine? 

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

Muu teave Prevymise kohta 

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

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Prevymise kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004536/human_med_002200.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004536/human_med_002200.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2011/04/human_orphan_000908.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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