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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Zinplava 
betslotoksumabi 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Zinplava-
lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt 
suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä ja valmisteen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa 
käytännön neuvoja Zinplavan käytöstä. 

Potilas saa Zinplavan käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

 

Mitä Zinplava on ja mihin sitä käytetään? 

Zinplavaa käytetään aikuisilla, jotka kärsivät vaikeaa ripulia aiheuttavan Clostridium difficile -bakteerin 
aiheuttamista infektioista. Sitä käytetään ripulin uusiutumisen ehkäisyyn potilailla, joiden 
C. difficile -infektiota hoidetaan antibiooteilla ja joilla infektion uusiutumisriski on suuri. 

Miten Zinplavaa käytetään? 

Zinplava on saatavana konsentraattina, josta valmistetaan liuos laskimonsisäistä infuusiota (tiputusta) 
varten. Se annetaan noin tunnin kestävänä kertainfuusiona. Suositeltu annos on 10 mg painokiloa 
kohti. 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Zinplava vaikuttaa? 

C. difficile -bakteeri tuottaa toksiineja, jotka vaurioittavat suoliston limakalvoja aiheuttaen ripulia, joka 
voi olla vaikeaa. Ensimmäisen infektion jälkeen elimistössä voi yhä olla bakteerin lepoasteita (itiöitä), 
jotka voivat edelleen tuottaa toksiineja ja aiheuttaa oireiden uusiutumisen. Betslotoksumabi on 
monoklonaalinen vasta-aine (eräänlainen proteiini), jonka tarkoituksena on sitoutua toksiineihin, estää 
niiden toimintaa ja näin ehkäistä lisävaurioita ja ripulia. 
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Mitä hyötyä Zinplavasta on havaittu tutkimuksissa? 

Antibioottihoidon aikana annettuna Zinplava osoittautui lumelääkettä tehokkaammaksi 
C. difficile -infektiosta aiheutuvan ripulin uusiutumisen ehkäisyssä kahdessa päätutkimuksessa, joihin 
osallistui yhteensä 2 655 potilasta. Ripulin katsottiin uusiutuneen, kun potilaalla oli vähintään kolme 
löysää ulostetta enintään 24 tunnin aikana. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa 17 prosentilla Zinplavaa saaneista potilaista (67 potilaalla 386:sta) ripuli 
uusiutui hoidon jälkeisten 12 viikon kuluessa, kun taas lumelääkeryhmässä ripuli uusiutui 
28 prosentilla potilaista (109 potilaalla 395:stä). Toisessa tutkimuksessa osuudet olivat Zinplavan 
osalta 16 prosenttia (62 potilasta 395:stä) ja lumelääkkeen osalta 26 prosenttia (97 potilasta 378:sta). 
Teho oli paras potilailla, joilla C. difficile -infektion uusiutumisriski oli suuri (muun muassa iäkkäät 
potilaat ja potilaat, joiden vastustuskyky on heikentynyt). 

Mitä riskejä Zinplavaan liittyy? 

Zinplavan yleisimmät sivuvaikutukset (joita saattaa esiintyä useammalla kuin neljällä potilaalla 
sadasta) ovat pahoinvointi, ripuli, kuume ja päänsärky. Samanlaisia vaikutuksia on havaittu 
lumelääkettä saaneilla potilailla. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Zinplavan sivuvaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Zinplava on hyväksytty? 

Zinplava on osoittautunut tehokkaaksi C. difficile -infektion uusiutumisen ehkäisyssä erityisesti 
potilailla, joilla infektion uusiutumisen riski on suuri (infektio uusiutuu noin 15–35 prosentilla potilaista, 
ja sitä on vaikea hoitaa). Zinplava on yleensä hyvin siedetty, ja sen sivuvaikutukset ovat samanlaiset 
kuin lumelääkettä saaneilla potilailla havaitut vaikutukset. 

Viraston lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Zinplavan hyöty on sen riskejä suurempi ja 
suositteli myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Zinplavan turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Zinplavan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Muita tietoja Zinplavasta 

Zinplavaa koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
Lisää tietoa Zinplavalla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-
lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista. 

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