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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Pravafenix 
prawastatyna/fenofibrat 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 

dla preparatu Pravafenix. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie 

preparatu Pravafenix do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania preparatu. 

 

Co to jest Pravafenix? 

Preparat Pravafenix to lek zawierający substancje czynne prawastatynę i fenofibrat. Preparat jest 

dostępny w postaci kapsułek o barwie zielonej i oliwkowej zawierających 40 mg prawastatyny i 160 mg 

fenofibratu. 

W jakim celu stosuje się Pravafenix? 

Pravafenix jest stosowany u osób dorosłych z wysokim ryzykiem choroby serca, u których stężenie 

frakcji lipoprotein niskiej gęstości (LDL, czyli tzw. złego cholesterolu) jest już odpowiednio 

kontrolowane za pomocą prawastatyny w monoterapii, ale którzy nadal wymagają poprawy stężenia 

cholesterolu i obniżenia stężenia trójglicerydów (rodzaj lipidów). 

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę. 

Jak stosować preparat Pravafenix? 

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu Pravafenix lekarz powinien zbadać wszystkie możliwe 

przyczyny nieprawidłowego stężenia cholesterolu i trójglicerydów oraz zalecić pacjentowi wdrożenie 

odpowiedniej diety. 

Zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę przyjmowana podczas posiłku wieczornego. Ponieważ lek 

gorzej się wchłania na czczo, należy go zawsze przyjmować z jedzeniem. Należy regularnie 



przeprowadzać badania krwi w celu monitorowania działania leku. Jeśli w przeciągu trzech miesięcy nie 

uzyska się właściwej odpowiedzi na leczenie, wówczas należy je przerwać.  

Jak działa preparat Pravafenix? 

Substancje czynne preparatu Pravafenix, prawastatyna i fenofibrat, mają różne sposoby działania i ich 

wpływy uzupełniają się. 

Prawastatyna należy do grupy leków o nazwie statyny. Obniża stężenie cholesterolu całkowitego 

poprzez blokowanie działania reduktazy HMG-CoA, enzymu wątrobowego biorącego udział 

w wytwarzaniu cholesterolu. Ponieważ wątroba potrzebuje cholesterolu do wytwarzania żółci, 

zmniejszone stężenie cholesterolu we krwi sprawia, że komórki wątrobowe wytwarzają receptory, które 

wychwytują cholesterol z krwi, jeszcze bardziej obniżając jego stężenie. Cholesterol w ten sposób 

wychwycony z krwi to cholesterol LDL, czyli tzw. zły cholesterol. 

Fenofibrat to agonista receptora PPAR. Pobudza on rodzaj receptorów o nazwie „receptory aktywowane 

przez proliferatory peroksysomów typu alfa”, które biorą udział w rozpadzie tłuszczów z diety, 

zwłaszcza trójglicerydów. Po pobudzeniu receptorów dochodzi do zwiększenia rozpadu tłuszczu, co to 

pomaga oczyścić krew z cholesterolu i trójglicerydów. 

Jak badano preparat Pravafenix? 

Ponieważ prawastatyna i fenofibrat są już od wielu lat stosowane w produktach leczniczych, firma – 

oprócz własnych badań – przedstawiła informacje pochodzące z literatury naukowej. 

Firma przeprowadziła jedno badanie główne, w którym porównano preparat Pravafenix z prawastatyną 

stosowaną w monoterapii u 248 pacjentów z wysokim ryzykiem choroby serca i z nieprawidłowym 

stężeniem cholesterolu i trójglicerydów. Główną miarą skuteczności było obniżenie stężenia 

cholesterolu po 12 tygodniach (z wyjątkiem cholesterolu HDL, czyli tzw. dobrego cholesterolu). 

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Pravafenix zaobserwowano 
w badaniach? 

W głównym badaniu wykazano, że skuteczność preparatu Pravafenix w obniżaniu stężenia cholesterolu 

non-HDL jest większa niż prawastatyny stosowanej w monoterapii. U pacjentów leczonych preparatem 

Pravafenix stężenie cholesterolu non-HDL obniżyło się o średnio 14% w porównaniu z 6% w grupie 

pacjentów stosujących prawastatynę w monoterapii. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Pravafenix? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Pravafenix (obserwowane 

u 1 do 10 pacjentów na 100) to: rozdęcie brzucha, bóle w nadbrzuszu, zaparcie, biegunka, suchość 

w ustach, niestrawność (zgaga), odbijanie się treści żołądkowej, wzdęcia (gazy), nudności (mdłości), 

dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, wymioty i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we 

krwi. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Pravafenix znajduje 

się w ulotce dla pacjenta. 

Preparatu Pravafenix nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość 

(uczulenie) na substancje czynne lub którykolwiek składnik preparatu. Preparatu Pravafenix nie należy 

stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, 

zaburzeniami czynności nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, nadwrażliwością na światło lub 

reakcjami fototoksycznymi (reakcje alergiczne lub uszkodzenie skóry wskutek ekspozycji na światło) 

obserwowanymi w czasie leczenia fibratami lub ketoprofenem. Leku nie należy także stosować 
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u pacjentów z chorobą pęcherzyka żółciowego, przewlekłym lub ostrym zapaleniem trzustki lub 

występowaniem w przeszłości miopatii (choroby mięśni) lub rabdomiolizy (rozpadu włókien 

mięśniowych) po leczeniu statyną lub fibratem. Leku nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub 

karmiących piersią. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Pravafenix? 

CHMP ocenił nowo opublikowane dane dotyczące korzyści z leczenia skojarzonego statynami 

i fenofibratem. Komitet zwrócił także uwagę, że korzyści ze stosowania preparatu Pravafenix 

występowały głównie u pacjentów z wysokim stężeniem trójglicerydów i niskim stężeniem cholesterolu 

HDL. Komitet uznał zatem, że korzyści związane ze stosowaniem preparatu Pravafenix przewyższają 

ryzyko w tej grupie pacjentów, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

Inne informacje dotyczące preparatu Pravafenix: 

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska przyznała firmie Laboratoires SMB s.a. pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu dla preparatu Pravafenix ważne w całej Unii Europejskiej. Pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu jest ważne przez pięć lat, a następnie może zostać przedłużone. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Pravafenix znajduje się na stronie internetowej Agencji: 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji o leczeniu preparatem Pravafenix należy zapoznać się z treścią 

ulotki dla pacjenta (także części EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 02-2011. 
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