
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom

Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416  

E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union  

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/483426/2013
EMEA/H/C/1245

EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára

Trobalt
retigabin

Ez a Trobalt-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, 

hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CHMP) a gyógyszerre vonatkozó 

értékelése miként vezetett a forgalomba hozatali engedély kiadását támogató véleményéhez és a 

Trobalt alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz.

Milyen típusú gyógyszer a Trobalt?

A Trobalt egy retigabin nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Tabletta formájában kapható (50, 

100, 200, 300 és 400 mg).

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Trobalt?

A Trobalt-ot más epilepszia elleni gyógyszerekkel kombinálva, felnőtteknél alkalmazzák egyéb 

gyógyszerek kombinálásával nem kezelhető, gyógyszerrezisztens parciális epilepsziás rohamok 

kezelésére. Ez az epilepszia olyan formája, amelynek során az agynak az egyik részében létrejövő, 

túlzott elektromos aktivitás olyan tüneteket okoz, mint például a hirtelen rángó mozgások a test egyik 

részében, torzult hallás, szaglás vagy látás, zsibbadtság, illetve hirtelen félelemérzet. A gyógyszert ún. 

„másodlagos generalizációval” (azaz a túlzott elektromos aktivitás egész agyra való átterjedésével) 

járó vagy anélkül fellépő epilepszia esetén is alkalmazzák.

A gyógyszer csak receptre kapható.

Hogyan kell alkalmazni a Trobalt-ot?

A Trobalt-kezelést egy héten át napi háromszor egy darab 100 mg-os tablettával kell elkezdeni; a 

dózis heti 50 mg-os lépésekben növelhető a beteg gyógyszerválaszának megfelelően. A javasolt 

fenntartó dózis napi 600 mg és a maximális 1200 mg között van.

Alacsonyabb dózist kell alkalmazni idősebb betegeknél, valamint mérsékelten súlyos vagy súlyos máj-, 

illetve veseproblémákban szenvedő betegeknél. A Trobalt alkalmazására vonatkozó további 
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információkat, beleértve a különféle betegcsoportokra vonatkozó részletes javallatokat, lásd a (szintén 

az EPAR részét képező) alkalmazási előírásban!

Hogyan fejti ki hatását a Trobalt?

A Trobalt hatóanyaga, a retigabin, egy epilepszia elleni gyógyszer. Az epilepsziát az agyi idegsejtek 

túlzott elektromos aktivitása okozza. A Trobalt az agyi idegsejteken található káliumcsatornákra 

gyakorol hatást. Ezek olyan pórusok, amelyek a sejtbe érkező és onnan távozó kálium mennyiségét 

szabályozzák, és szerepet játszanak az elektromos impulzusok lezárásában. A Trobalt a 

káliumcsatornák nyitva tartásával fejti ki hatását. Ezzel megakadályozza az elektromos impulzusok 

továbbítását, így megelőzi az epilepsziás rohamokat.

Milyen módszerekkel vizsgálták a Trobalt-ot?

A Trobalt-ot placebóval (hatóanyag nélküli kezeléssel) hasonlították össze három fő vizsgálatban, 

amelyekben összesen 1 244 olyan beteg vett részt, akiknél a rohamokat más epilepszia-gyógyszerrel 

nem sikerült megfelelően kontrollálni. A Trobalt napi 600, 900 vagy 1 200 mg-os fenntartó dózisát, 

illetve a placebót az első vizsgálatban 8 héten keresztül, a másik két vizsgálatban pedig 12 héten 

keresztül alkalmazták. Az első vizsgálatban a hatásosság fő mértéke a rohamok havi gyakoriságában 

bekövetkezett változás volt. A másik két vizsgálatban a hatásosság fő mértéke azon betegek száma 

volt, akiknél a rohamok száma legalább a felére csökkent.

Milyen előnyei voltak a Trobalt alkalmazásának a vizsgálatok során?

A Trobalt hatásosabbnak bizonyult a placebónál a rohamok számának csökkentésében. Az első 

vizsgálatban a Trobalt napi 900 mg-os és 1200 mg-os adagban alkalmazva hatásosabbnak bizonyult a 

placebónál, és a rohamok havi gyakoriságát 29%-kal, illetve 35%-kal csökkentette. A placebóval 

kezelt betegcsoportnál a csökkenés 13%-os volt. A napi 600 mg-os adagban alkalmazott Trobalt 

hatása ebben a vizsgálatban nem volt egyértelmű. A második vizsgálat során a Trobalt napi 600 mg-os 

dózisa esetében a betegek 39%-ánál (158-ból 61-nél), a napi 900 mg-os dózis esetében pedig a 

betegek 47%-ánál (149-ből 70-nél) csökkent legalább felére a rohamok száma, szemben a placebóval 

kezelt betegeknél mért 19%-os aránnyal (164-ből 31). A harmadik vizsgálatban a napi 1 200 mg 

Trobalt-ot kapó betegek 56%-ánál (119-ből 66-nál) csökkent legalább felére a rohamok száma, 

szemben a placebóval kezelt betegeknél mért 23%-os aránnyal (137-ből 31).

Milyen kockázatokkal jár a Trobalt alkalmazása?

A Trobalt leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint egynél jelentkezik) a szédülés, az 

aluszékonyság, a fáradékonyság, a szem egyes részeinek (beleértve a retinát, a szem hátsó részén 

található fényérzékeny membránt) pigmentelváltozásai (azaz színváltozása), illetve a körmök, ajkak és 

bőr színváltozása, amelyről több évnyi kezelést követően számoltak be. A Trobalt alkalmazásával 

kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolását lásd a betegtájékoztatóban!

A Trobalt nem alkalmazható olyan személyeknél, akik túlérzékenyek (allergiásak) a retigabinnal vagy a 

készítmény bármely más összetevőjével szemben.

Miért engedélyezték a Trobalt forgalomba hozatalát?

A CHMP úgy döntött, hogy a Trobalt előnyei meghaladják a kockázatokat, és javasolta a gyógyszer 

forgalomba hozatalának engedélyezését. A CHMP megállapította, hogy a Trobalt hatásos a rohamok 

számának csökkentésében. Tekintettel azonban a retina színváltozásának kockázatára, amely akár 
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látászavart is okozhat, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a Trobalt alkalmazását az olyan 

betegekre kell korlátozni, akiknél más epilepszia elleni gyógyszerek eredménytelennek bizonyultak, 

vagy azokat nem tolerálták. 

Milyen intézkedéseket hoztak a Trobalt biztonságos használatának 
biztosítása céljából?

A Trobalt-ot gyártó vállalatnak gondoskodnia kell arról, hogy a Trobalt-ot várhatóan felíró orvosok egy 

tájékoztató csomagot kapjanak, amely fontos biztonsági információkat tartalmaz többek között a szem

pigmentelváltozásainak és a körmök, ajkak és bőr színváltozásának kockázatáról, illetve arról, hogy a 

kezelés kezdetén, valamint a kezelés során legalább félévente teljes körű szemvizsgálatot kell végezni.

Ezenkívül tájékoztatást kell tartalmaznia a gyógyszerrel kapcsolatban jelentett olyan, kevésbé gyakori 

mellékhatásokról is, mint például a vizelési problémák, a megnyúlt QT-intervallum (a szív elektromos 

aktivitásának megváltozása) és a hallucinációk.

A Trobalt-tal kapcsolatos egyéb információ:

2011. március 28-án az Európai Bizottság a Trobalt-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 

területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt.

A Trobalt-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Amennyiben a Trobalt-tal történő 

kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 

képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 07-2013.
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