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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Cresemba 
izavukonazol 

Ez a dokumentum a Cresemba-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. 
Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek a gyógyszerre vonatkozó értékelése miként vezetett az EU-ban 
érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató véleményéhez és az alkalmazási feltételekre 
vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető gyakorlati útmutatónak a Cresemba 
alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben a Cresemba alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati információra van szüksége, olvassa el 
a betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

 

Milyen típusú gyógyszer a Cresemba, és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Cresemba egy gombaellenes szer, amelyet az invazív aszpergillózis, illetve a mukormikózis nevű, 
életveszélyes gombás fertőzések kezelésére alkalmaznak felnőtteknél. Mukormikózis esetén a 
Cresemba-t akkor alkalmazzák, amikor az amfotericin B nem megfelelő.  

Mivel az említett betegségekben szenvedő betegek száma alacsony, a betegségek „ritkának” 
minősülnek, ezért a Cresemba-t 2014. június 4-én (a mukormikózis esetében), illetve 2014. július 4-én 
(az aszpergillózis esetében) „ritka betegségek elleni gyógyszerré” (orphan drug) minősítették. 

A Cresemba hatóanyaga az izavukonazol. 

Hogyan kell alkalmazni a Cresemba-t? 

A Cresemba vénába adandó oldatos infúzió készítésére szolgáló por, valamint szájon át alkalmazott 
kapszula formájában kapható. 
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Az adagolás az infúzió és a kapszula esetében azonos: Hat 200 mg-os adag 8 óránként, 48 órán át, 
amelyet naponta egyszer egy 200 mg-os fenntartó adag követ. A kezelés időtartama attól függ, hogy a 
beteg hogyan reagál a kezelésre. 

Szükség esetén lehetőség van az infúzióról a szájon át alkalmazott kapszulára történő váltásra. A 
gyógyszer csak receptre kapható. 

Hogyan fejti ki hatását a Cresemba? 

A Cresemba hatóanyaga, az izavukonazol, a gombaellenes gyógyszerek „triazol” osztályába tartozik. 
Hatását az ergoszterol képződésének megszakításával fejti ki, amely a gombák sejtmembránjának 
fontos alkotórésze. Működő sejtmembrán nélkül a gomba elpusztul, vagy nem tud tovább terjedni. 

Milyen előnyei voltak a Cresemba alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Vizsgálatok igazolják, hogy a Cresemba-val végzett kezelést követően a túlélés hasonló a más 
kezelések esetében tapasztalt túléléshez. 

Egy 516, invazív aszpergillózisban szenvedő beteg bevonásával végzett fő vizsgálatban a halálozási 
arány a 42. napon hasonló volt a Cresemba-val (19%) és egy másik gombaellenes gyógyszerrel, a 
vorikonazollal (20%) kezelt betegeknél tapasztalthoz. 

Egy másik fő vizsgálatban 146, invazív aszpergillózisban vagy mukormikózisban szenvedő beteg vett 
részt, akik közül 37 betegnek volt mukormikózisa, és őket Cresemba-val kezelték; a mukormikózisban 
szenvedő betegeknél a halálozási arány a 84. napot követően 43% volt. Az ebben a vizsgálatban 
tapasztalt halálozási arány hasonló a publikált szakirodalomban a standard kezelésekre vonatkozó 
arányokkal. Ezenkívül a Cresemba-nak megvan az az előnye, hogy a beszűkült vesefunkcióval 
rendelkező betegeknél is alkalmazható. 

Milyen kockázatokkal jár a Cresemba alkalmazása? 

A Cresemba leggyakoribb mellékhatásai (a vizsgált betegek kevesebb mint 10%-ánál jelentkezett) a 
kóros májfunkciós értékek, hányinger, hányás, légzési nehézség, hastáji fájdalom, hasmenés, az 
injekció beadási helyén jelentkező reakciók, fejfájás, alacsony káliumszint a vérben, valamint 
bőrkiütés. A Cresemba alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a 
betegtájékoztatóban található. 

Tilos a Cresemba alkalmazása olyan betegeknél, akik az alábbi gyógyszerek valamelyikét szedik: 

• ketokonazol (gombaellenes gyógyszer); 

• magas dózisú ritonavir (egy HIV gyógyszer); 

• bizonyos gyógyszerek, amelyek fokozzák az izavukonazol lebontását a szervezetben (a CYP3A4/5 
erős induktorai, lásd a betegtájékoztatót). 

Olyan betegeknél sem alkalmazható, akiknek familiáris rövid QT-szindrómájuk (szívritmuszavar) van. 

Miért engedélyezték a Cresemba forgalomba hozatalát? 

Az invazív aszpergillózis és a mukormikózis magas mortalitással járó, életveszélyes fertőzések. A 
vizsgálatokban a Cresemba hatása összevethető volt a vorikonazolnak az invazív aszpergillózis 
kezelésében mutatott hatásával. Bár az amfotericin B a mukormikózis első vonalbeli kezelése, szükség 
van alternatív kezelésekre, és a Cresemba előnyös azon betegek számára, akik esetében az amfotericin 
B nem megfelelő. A biztonságosságot illetően a Cresemba általában jól tolerált volt. 
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Az Ügynökséghez tartozó emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) megállapította, 
hogy a Cresemba alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a gyógyszer 
EU-ban való alkalmazásának jóváhagyását. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Cresemba biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Cresemba lehető legbiztonságosabb alkalmazásának biztosítása céljából kockázatkezelési tervet 
dolgoztak ki. A terv alapján a Cresemba alkalmazási előírását és betegtájékoztatóját a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

További információ a kockázatkezelési terv összefoglalójában található. 

A Cresemba-val kapcsolatos egyéb információ 

A Cresemba-ra vonatkozó teljes EPAR és kockázatkezelési terv összefoglalója az Ügynökség 
weboldalán található: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment 
reports. Amennyiben a Cresemba-val történő kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van 
szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon 
kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

A ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság Cresemba-ra vonatkozó véleményének 
összefoglalója az Ügynökség weboldalán található:  

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (invazív aszpergillózis) 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (mukormikózis) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002734/WC500190179.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001371.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001358.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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