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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Pravafenix 
pravastatinas / fenofibratas 

Šis dokumentas yra Pravafenix Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 

paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė 

nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Pravafenix rinkodaros teisę ir pateikia jo vartojimo 

rekomendacijas. 

 

Kas yra Pravafenix? 

Pravafenix yra vaistas, kurio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų pravastatino ir fenofibrato. Jis tiekiamas 

žalios ir gelsvai žalios spalvos kapsulėmis, kuriose yra 40 mg pravastatino ir 160 mg fenofibrato. 

Kam vartojamas Pravafenix? 

Vaistu Pravafenix gydomi didelės širdies ligos rizikos grupei priskiriami suaugusieji, kurių kraujyje 

esančio mažo tankio lipoproteinų (MTL arba vadinamojo blogojo) cholesterolio kiekis jau 

kontroliuojamas taikant gydymą vienu pravastatinu, tačiau kuriems vis tiek reikia gerinti cholesterolio 

koncentraciją ir mažinti trigliceridų (riebalų rūšis) kiekį kraujyje. 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Kaip vartoti Pravafenix? 

Prieš pradėdamas gydymą Pravafenix, gydytojas visų pirma turėtų ištirti visas galimas cholesterolio ir 

trigliceridų kiekio nukrypimo nuo normos priežastis ir paskirti pacientui tinkamą dietą. 

Rekomenduojama dozė yra viena kapsulė per parą, kurią reikia išgerti valgant vakarienę. Šį vaistinį 

preparatą visuomet reikėtų vartoti su maistu, nes iš tuščio skrandžio jis absorbuojamas lėčiau. Siekiant 

įvertinti, kaip vaistinis preparatas veikia, reikėtų nuolat tikrinti paciento kraują. Jeigu per tris gydymo 

mėnesius nepasireiškia pakankamas vaistinio preparato poveikis, gydytojas gydymą turėtų nutraukti. 

 



Kaip veikia Pravafenix? 

Veikliosios Pravafenix medžiagos pravastatinas ir fenofibratas veikia skirtingai, o vartojamos kartu jos 

turi papildomą poveikį. 

Pravastatinas priskiriamas prie vadinamųjų statinų. Jis mažina bendrą cholesterolio kiekį kraujyje 

blokuodamas 3-hidroksi-3-metil-glutaril-kofermento A (HMG-CoA) – kepenyse esančio fermento, kuris 

dalyvauja cholesterolio gamyboje – veikimą. Kadangi kepenims cholesterolis būtinas tulžies gamybai, 

sumažėjus cholesterolio kiekiui kraujyje, kepenų ląstelės pradeda gaminti receptorius, kurios ištrauka 

cholesterolį iš kraujo, dar labiau sumažindamos jo kiekį. Taip iš kraujo ištraukiamas MTL arba 

vadinamasis blogasis cholesterolis. 

Fenofibratas yra PPAR agonistas. Jis aktyvina vadinamąjį peroksisomų proliferatoriaus aktyvuotą 

receptorių, kuris dalyvauja skaidant su maistu gaunamus riebalus, ypač trigliceridus. Suaktyvinus 

receptorius, riebalai skaidomi greičiau, o tai padeda išvalyti kraują nuo cholesterolio ir trigliceridų. 

Kaip buvo tiriamas Pravafenix? 

Kadangi pravastatinas ir fenofibratas naudojami medicinoje ne vienus metus, bendrovė pateikė ne tik 

atliktų savo tyrimų rezultatus, bet ir moksline literatūra pagrįstą informaciją. 

Bendrovė atliko vieną pagrindinį tyrimą, kuriame lygino Pravafenix ir vieno pravastatino poveikį 248 

didelės širdies ligos rizikos grupei priskiriamiems pacientams, kuriems nustatyta cholesterolio ir 

trigliceridų kiekio nukrypimų nuo normos. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo cholesterolio 

(išskyrus didelio tankio lipoproteinų (DTL) arba vadinamąjį gerąjį cholesterolį) kiekio sumažėjimas po 

12 savaičių. 

Kokia Pravafenix nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus pagrindinį tyrimą, nustatyta, kad Pravafenix veiksmingesnis už vieną pravastatiną siekiant 

sumažinti ne DTL cholesterolio kiekį. Ne DTL cholesterolio kiekis Pravafenix vartojusių pacientų 

kraujyje sumažėjo vidutiniškai maždaug 14 proc., o vartojusių vieną pravastatiną – 6 proc. 

Kokia rizika siejama su Pravafenix vartojimu? 

Dažniausi gydymo preparatu Pravafenix šalutiniai reiškiniai (nustatyti 1–10 pacientų iš 100) yra pilvo 

tempimas (išsipūtimas), pilvo skausmas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, burnos džiūvimas, 

dispepsija (rėmuo), eruktacija (raugėjimas), dujų kaupimasis, pykinimas, nemalonus jausmas pilve, 

vėmimas ir padidėjusi kepenų fermentų koncentracija kraujyje. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie 

kuriuos pranešta gydant Pravafenix, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Pravafenix negalima vartoti žmonėms, kurie gali būti itin jautrūs (alergiški) veikliosioms medžiagoms 

arba kitai sudėtinei vaisto medžiagai. Pravafenix draudžiama vartoti pacientams iki 18 metų arba 

pacientams, kuriems nustatyta sunkių kepenų veiklos sutrikimų, vidutinių arba sunkių inkstų veiklos 

sutrikimų, alergija šviesai arba fototoksinės reakcijos (šviesos poveikio sukeliama alerginė reakcija 

arba odos pažeidimas) taikant gydymą fibratais arba ketoprofenu. Šį preparatą taip pat draudžiama 

vartoti pacientams, kurie serga tulžies pūslės liga, lėtiniu arba ūminiu pankreatitu (kasos uždegimu) 

arba kuriems buvo diagnozuota miopatija (raumenų sutrikimai) arba rabdomiolizė (raumenų pluoštų 

irimas) po gydymo statinu arba fibratu. Preparatą draudžiama vartoti nėščioms arba žindančioms 

moterims. 
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Kodėl Pravafenix buvo patvirtintas? 

CHMP peržiūrėjo leidiniuose paskelbtus naujus duomenis apie statinų ir fenofibrato derinio teikiamą 

naudą. Komitetas taip pat atkreipė dėmesį, kad Pravafenix daugiausiai naudos teikia tiems pacientams, 

kurių kraujyje esančių trigliceridų kiekis padidėjęs, o DTL cholesterolio – sumažėjęs. Todėl komitetas 

nusprendė, kad Pravafenix teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką gydant šiai grupei 

priskiriamus pacientus ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę. 

Kita informacija apie Pravafenix 

Europos Komisija 2011 m. Balandžio 14 d. bendrovei „Laboratoires SMB s. a.“ suteikė visoje Europos 

Sąjungoje galiojančią Pravafenix rinkodaros teisę. Rinkodaros teisė suteikta penkeriems metams, po 

kurių ji gali būti atnaujinta. 

Išsamų Pravafenix EPAR galima rasti agentūros interneto svetainėje ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Daugiau informacijos apie gydymą 

Pravafenix galima rasti pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba gauti iš gydytojo ar vaistininko. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2011-02. 
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