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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Pravafenix 
Pravastatiini/fenofibraatti 

Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 

lääkevalmistetta nimeltä Pravafenix. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on 

arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon ja suosituksiin 

Pravafenixin käytön ehdoista. 

 

Mitä Pravafenix on? 

Pravafenix on lääkevalmiste, jonka vaikuttavia aineita ovat pravastatiini ja fenofibraatti. Sitä on 

saatavana vihreän ja oliivinvihreän värisinä kapseleina, jotka sisältävät 40 mg pravastatiinia ja 160 mg 

fenofibraattia. 

Mihin Pravafenixiä käytetään? 

Pravafenix-hoitoa käytetään aikuisilla, joilla on kohonnut sydäntautien riski ja joiden LDL-kolesteroli 

(”huono” kolesteroli) on tavoitealueella käytettäessä pravastatiinia yksinään mutta joiden veren 

kolesteroliarvoja on syytä parantaa ja triglyseridiarvoja (eräs rasvatyyppi) pienentää. 

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä. 

Miten Pravafenixiä käytetään? 

Ennen Pravafenix-hoidon aloittamista lääkärin on tutkittava tavoitetasosta poikkeavien kolesteroli- ja 

triglyseridiarvojen muut mahdolliset syyt ja potilaan on aloitettava soveltuva ruokavalio. 

Suositeltu annos on yksi kapseli vuorokaudessa iltaisin aterian yhteydessä. Koska lääkeaineiden 
imeytyminen tyhjästä mahasta ei ole yhtä tehokasta, lääke on aina otettava aterian yhteydessä. 
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Lääkkeen tehoa on seurattava säännöllisin verikokein. Lääkärin on lopetettava hoito, jos riittävää 

vastetta ei saavuteta kolmessa kuukaudessa.  

 

Miten Pravafenix vaikuttaa? 

Pravafenixin vaikuttavat aineet, pravastatiini ja fenofibraatti, vaikuttavat eri tavoilla ja täydentävät 

toistensa vaikutusta. 

Pravastatiini kuuluu statiinien ryhmään. Se pienentää veren kokonaiskolesterolia estämällä kolesterolin 
tuotantoon osallistuvan maksan entsyymin, HMG-CoA reduktaasin, toimintaa. Koska maksa tarvitsee 

kolesterolia sappinesteen tuottamiseen, veren kolesterolitason pienentymisen seurauksena maksan 

solut tuottavat reseptoreita, jotka ottavat kolesterolia verestä, mikä pienentää kolesterolitasoa 

entisestään. Verestä tällä tavalla otettu kolesteroli on LDL-kolesterolia eli ”huonoa” kolesterolia. 

Fenofibraatti on niin kutsuttu PPAR-agonisti. Se aktivoi reseptorin, jota kutsutaan peroksisomien 

proliferaatiossa aktivoituvaksi reseptori alfaksi, joka osallistuu ravinnosta peräisin olevan rasvan, 

erityisesti triglyseridien, pilkkomiseen. Kun nämä reseptorit ovat aktivoituneina, rasvojen 

pilkkoutuminen nopeutuu, mikä auttaa poistamaan kolesterolia ja triglyseridejä verestä. 

Miten Pravafenixiä on tutkittu? 

Koska pravastatiinia ja fenofibraattia on käytetty lääkkeissä jo useiden vuosien ajan, yhtiö toimitti 

omien tutkimustensa lisäksi tieteellisestä kirjallisuudesta peräisin olevia tietoja.  

Yhtiön suorittamassa päätutkimuksessa Pravafenix-hoitoa verrattiin pelkkään pravastatiinihoitoon 248 

potilaalla, joilla oli suuri sydänsairauksien riski ja joiden kolesterolin ja triglyseridien arvot olivat 

tavoitetasosta poikkeavia. Tehon pääasiallisena mittana oli kolesterolitasojen (lukuun ottamatta HDL-

kolesterolia eli ”hyvää” kolesterolia) pieneneminen 12 viikon hoidon jälkeen.  

Mitä hyötyä Pravafenixistä on havaittu tutkimuksissa? 

Päätutkimuksessa Pravafenix osoittautui pelkkää pravastatiinihoitoa tehokkaammaksi muiden kuin 

HDL-kolesterolin pitoisuuksien pienentämisessä. Muiden kuin HDL-kolesterolin pitoisuudet vähenivät 

keskimäärin noin 14 prosenttia Pravafexiniä saaneilla, kun pelkkää pravastatiinia saaneilla luku oli 6 

prosenttia. 

Mitä riskejä Pravafenixiin liittyy? 

Yleisimmät Pravafenixin haittavaikutukset (1–10 potilaalla 100:sta) ovat vatsan alueen turvotus, 

vatsakipu, ummetus, ripuli, suun kuivuminen, dyspepsia (närästys), röyhtäily, ilmavaivat, pahoinvointi, 

epämiellyttävä tunne vatsan alueella, oksentelu ja veren maksaentsyymipitoisuuksien kohoaminen. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Pravafenixin ilmoitetuista sivuvaikutuksista. 

Pravafenixiä ei saa antaa potilaille, jotka saattavat olla yliherkkiä (allergisia) sen vaikuttaville aineille 

tai muulle valmisteen sisältämälle aineelle. Pravafenixiä ei myöskään saa antaa alle 18-vuotiaille 

potilaille tai potilaille, joilla on vakava maksasairaus, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta 

tai joilla on esiintynyt valoallergiaa tai fototoksisia reaktioita (valoaltistuksesta johtuva allerginen 

reaktio tai ihovaurio) fibraatti- tai ketoprofeenihoidon aikana. Sitä ei myöskään pidä antaa potilaille, 

joilla on sappirakon sairaus, krooninen tai akuutti pankreatiitti (haimatulehdus) tai joilla on aiemman 
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statiini- tai fibraattihoidon aikana ilmennyt myopatia (lihassairaus) tai rabdomyolyysi (lihaskudoksen 

tuhoutuminen). Sitä ei saa antaa raskaana oleville tai imettäville naisille. 

Miksi Pravafenix on hyväksytty? 

Lääkevalmistekomitea (CHMP) tarkasteli statiinien ja fenofibraatin yhdistelmän eduista julkaistuja 

uusia tietoja. Komitea totesi lisäksi, että Pravafenix-hoidon edut ilmenivät pääasiassa potilailla, joiden 

triglyseriditasot olivat korkeat ja HDL-kolesterolitasot matalat. Siksi komitea katsoi, että Pravafenixin 

etu on sen riskejä suurempi tässä potilasryhmässä, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Pravafenixiä 

varten. 

Muita tietoja Pravafenixistä 

Euroopan komissio myönsi Laboratoires SMB s.a. -yhtiölle koko Euroopan unionin alueella voimassa 

olevan myyntiluvan Pravafenixiä varten 14. huhtikuuta 2011. Myyntilupa on voimassa viisi vuotta, 

minkä jälkeen se voidaan uusia. 

Pravafenixiä koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan Euroopan lääkeviraston 

verkkosivustolla tässä osoitteessa: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public 
Assessment Reports. Lisätietoja Pravafenix-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-

lausuntoon) tai lääkäriltä tai apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 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
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

