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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Entacapone Teva 
entakapon 

Ez a dokumentum az Entacapone Teva-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 az Entacapone Teva alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz. 

 

Milyen típusú gyógyszer az Entacapone Teva? 

Az Entacapone Teva egy entakapon nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Tabletta (200 mg) 
formájában kapható.  

Az Entacapone Teva „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy az Entacapone Teva hasonló egy, az 
Európai Unióban (EU) már engedélyezett, Comtess nevű „referencia-gyógyszerhez”. A generikus 
gyógyszerekkel kapcsolatban további információ ebben a kérdés-válasz dokumentumban található. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Entacapone Teva? 

Az Entacapone Teva-t Parkinson-kórban szenvedő betegek kezelésére alkalmazzák. A Parkinson-kór 
remegéssel, lassú mozgással és izommerevséggel járó progresszív agyi rendellenesség. Az Entacapone 
Teva-t levodopával (levodopa és benzerazid kombinációval vagy levodopa és karbidopa kombinációval) 
együtt alkalmazzák, amikor a betegeknél a gyógyszerük két dózisa közötti időszak vége felé 
„fluktuációk” jelentkeznek. Fluktuációk akkor következnek be, amikor a gyógyszer hatása elmúlik és a 
tünetek kiújulnak. A fluktuációk a levodopa hatásának csökkenésével vannak összefüggésben, amikor a 
beteg hirtelen váltást tapasztal az „on” (be), mozgásképes, és az „off” (ki), mozgási nehézségekkel járó 
állapot között. Az Entacapone Teva–t akkor alkalmazzák, ha a fluktuációk nem kezelhetők egyedül a 
standard levodopát tartalmazó kombinációval. 

A gyógyszer csak receptre kapható. 

http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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Hogyan kell alkalmazni az Entacapone Teva-t? 

Az Entacapone Teva-t kizárólag levodopával és benzeraziddal vagy levodopával és karbidopával 
kombinációban alkalmazzák. A másik gyógyszer minden adagjával együtt egy tablettát kell bevenni, 
maximum 10 tablettát naponta. Amikor az Entacapone Teva-t már folyamatban lévő kezelés 
kiegészítéseként először alkalmazzák a betegeknél, a levodopa napi adagjának csökkentésére lehet 
szükség: vagy az adagolás gyakoriságának megváltoztatásával, vagy a levodopa adagonkénti 
mennyiségének csökkentésével. Az Entacapone Teva-t csak a levodopa hagyományos kombinációival 
lehet együtt alkalmazni. A gyógyszer „módosított hatóanyag leadású” (amikor a levodopa lassan, 
néhány óra alatt szabadul fel) kombinációkkal nem alkalmazható együtt. 

Hogyan fejti ki hatását az Entacapone Teva? 

A Parkinson-kórban szenvedő betegeknél az agyban található dopamin neurotranszmittert termelő 
sejtek pusztulni kezdenek, így csökken az agyban a dopamin mennyisége. Ekkor a betegek elveszítik 
azt a képességüket, hogy mozdulataikat megbízhatóan irányítsák. Az Entacapone Teva hatóanyaga, az 
entakapon hatását a dopaminszintnek az agy azon részeiben történő helyreállításával fejti ki, amelyek a 
mozgást irányítják és összehangolják. Csak akkor fejti ki a hatását, ha levodopával, a dopamin 
neurotraszmitter egy szájon át bevehető másolatával, együtt szedik. Az entakapon a levodopának a 
szervezetben történő lebontásában részt vevő, katechol-O-metil transzferáznak (COMT) nevezett enzim 
gátlásával fejti ki a hatását. Ennek eredményeként a levodopa hosszabb ideig marad hatásos. Ez 
elősegíti a Parkinson-kór néhány olyan tünetének a javulását, mint a merevség és a lassú mozgás. 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Entacapone Teva-t? 

Mivel az Entacapone Teva generikus gyógyszer, a betegeknél végzett vizsgálatok csupán annak 
megállapítására irányultak, hogy a gyógyszer biológiailag egyenértékű-e a Comtess nevű referencia-
gyógyszerrel. Két gyógyszer akkor biológiailag egyenértékű, ha ugyanolyan hatóanyagszintet 
eredményeznek a szervezetben. 

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár az Entacapone Teva alkalmazása? 

Mivel az Entacapone Teva generikus gyógyszer és biológiailag egyenértékű a referencia-gyógyszerrel, 
előnyei és kockázatai azonosnak tekinthetők a referencia-gyógyszer előnyeivel és kockázataival. 

Miért engedélyezték az Entacapone Teva forgalomba hozatalát? 

A CHMP megállapította, hogy az EU követelményeinek megfelelően az Entacapone Teva minőségi 
szempontból összehasonlíthatónak és biológiailag egyenértékűnek bizonyult a Comtess-szel. Ezért a 
CHMP-nek az volt a véleménye, hogy a Comtess-hez hasonlóan az alkalmazás előnyei meghaladják 
annak azonosított kockázatait. A bizottság javasolta az Entacapone Teva-ra vonatkozó forgalomba 
hozatali engedély kiadását. 

Az Entacapone Teva-ra vonatkozó egyéb információ 

2011. február 18-án az Európai Bizottság az Entacapone Teva-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió 
egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt.  
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Az Entacapone Teva-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Amennyiben az Entacapone Teva-val 
történő kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 
képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

A referencia-gyóygszerre vonatkozó teljes EPAR szintén megtalálható az Ügynökség weboldalán. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 11-2015. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002075/human_med_001414.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002075/human_med_001414.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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