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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Prevymis 
letermovīrs 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Prevymis. Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas 
nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Prevymis lietošanu. 

Lai saņemtu praktisku informāciju par Prevymis lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas 
instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Kas ir Prevymis un kāpēc tās lieto? 

Prevymis ir pretvīrusu līdzeklis, ko lieto, lai pieaugušajiem, kuriem kaulu smadzeņu aizstāšanai veic 
alogēnu asinsrades cilmes šūnu transplantāciju, novērstu citomegalovīrusu (CMV) izraisītu slimību. 
Alogēna asinsrades cilmes šūnu transplantācija ietver donora cilmes šūnu izmantošanu recipienta kaulu 
smadzeņu šūnu aizstāšanai, lai veidotu jaunas kaulu smadzenes, kas ražo veselas asins šūnas. 

Daudziem cilvēkiem organismā ir CMV, bet tas parasti nav aktīvs un nerada kaitējumu. Taču 
pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu, piemēram, tiem, kuriem veic cilmes šūnu transplantāciju, CMV 
var aktivizēties. 

Tā kā CMV izraisītas slimības pacientu skaits ir mazs, slimību uzskata par retu, un 2011. gada 15. aprīlī 
Prevymis apstiprināja kā zāles retu slimību ārstēšanai. 

Prevymis satur aktīvo vielu letermovīru. 

Kā lieto Prevymis? 

Prevymis var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzsāk ārstam, kuram ir pieredze, tādu 
pacientu, kuriem ir veikta alogēna asinsrades cilmes šūnu transplantācija, ārstēšanā. Lietojot 
Prevymis, ārstiem jāņem vērā oficiālās pamatnostādnes par pretvīrusu līdzekļu lietošanu. 
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Prevymis ir pieejams iekšķīgi lietojamu tablešu veidā un kā koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai ievadīšanai (pilienveidā) vēnā aptuveni stundas laikā. Parasti ieteicamā deva iekšķīgai 
lietošanai vai ievadīšanai infūzijas veidā ir 480 mg vienreiz dienā. Ja vienlaikus lieto ciklosporīnu (zāles 
transplantāta atgrūšanas novēršanai), Prevymis devu samazina līdz 240 mg vienreiz dienā. Ārstēšanu 
ar Prevymis sāk transplantācijas dienā vai jebkurā dienā 28 dienu laikā pēc transplantācijas, un turpina 
100 dienas pēc transplantācijas; dažiem pacientiem var apsvērt ilgāku ārstēšanu. Sīkāku informāciju 
skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kā Prevymis darbojas? 

Lai CMV vairotos, tā ģenētiskais materiāls (DNS) ir jānokopē un jāiepako olbaltumvielu apvalkā, 
veidojot vairāk vīrusu, kas pēc tam var inficēt citas šūnas. Prevymis aktīvā viela letermovīrs bloķē 
vīrusu enzīmu, ko dēvē par "termināzi". Termināze ir iesaistīta vīrusa DNS iepakošanā olbaltumvielu 
apvalkā. Bloķējot šo enzīmu, šīs zāles neļauj vīrusiem pilnvērtīgi attīstīties, līdz ar to CMV nespēj 
vairoties un inficēt citas šūnas. Paredzams, ka tādējādi tiks novērsta CMV izraisītas slimības rašanās 
tiem transplantāta recipientiem, kuru organismā jau ir CMV. 

Kādas bija Prevymis priekšrocības šajos pētījumos? 

Pamatpētījumā, kurā piedalījās 570 pieaugušie, konstatēja, ka Prevymis efektīvāk nekā placebo (neīsts 
ārstēšanas līdzeklis) novērš CMV infekciju pēc alogēnas asinsrades cilmes šūnu transplantācijas. No 
tiem pacientiem, kuri saņēma Prevymis, aptuveni 38 % (122 no 325) 24 nedēļas pēc cilmes šūnu 
transplantācijas bija CMV aktivizācijas pazīmes, salīdzinot ar 61 % pacientu (103 no 170), kuri saņēma 
placebo. 

Visi šajā pētījumā iekļautie pacienti bija CMV seropozitīvi, kas nozīmē, ka viņi iepriekš ir saskārušies ar 
vīrusu un nēsā to neaktīvā formā. 

Kāds risks pastāv, lietojot Prevymis? 

Visbiežākās Prevymis blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir slikta dūša 
(nelabums), caureja un vemšana. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Prevymis, skatīt 
zāļu lietošanas instrukcijā. 

Prevymis nedrīkst lietot kopā ar pimozīdu vai melnā rudzu grauda atvasinājumiem, piemēram, 
ergotamīnu un dihidroergotamīnu. Prevymis un ciklosporīna kombināciju nedrīkst lietot kopā ar 
dabigatrānu, atorvastatīnu, pitavastatīnu, rosuvastatīnu un simvastatīnu. Pilnu ierobežojumu sarakstu 
skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Prevymis tika apstiprinātas? 

Prevymis efektīvi novērš CMV aktivizēšanos un tā izraisītas slimības rašanos pieaugušajiem, kuriem 
kaulu smadzeņu aizstāšanai tiek veikta cilmes šūnu transplantācija. Atšķirībā no citām zālēm, kuras 
lieto CMV izraisītas slimības ārstēšanai, šīm zālēm ir maz blakusparādību, kas var izraisīt kaulu 
smadzeņu bojājumu un ietekmēt asins šūnas. Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, 
lietojot Prevymis, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Prevymis lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Prevymis lietošanu. 
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Cita informācija par Prevymis 

Pilns Prevymis EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par 
ārstēšanu ar Prevymis, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu 
vai farmaceitu. 

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Prevymis ir atrodams 
aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004536/human_med_002200.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004536/human_med_002200.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2011/04/human_orphan_000908.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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