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Crysvita (burosumab) 
Prezentare generală a Crysvita și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Crysvita și pentru ce se utilizează? 

Crysvita este un medicament utilizat pentru tratarea hipofosfatemiei X-linkate, o tulburare ereditară 
caracterizată prin concentrații mici de fosfat în sânge (hipofosfatemie). Fosfatul este esențial pentru 
formarea oaselor și a dinților și pentru menținerea rezistenței acestora, pacienții fiind deci predispuși la 
rahitism și la alte deformări ale oaselor, precum și la probleme de creștere. Crysvita se poate utiliza 
atât pentru tratarea copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 1 an și 17 ani, când se observă 
semne de boală osoasă la radiografie, cât și a adulților. 

Crysvita se utilizează și pentru tratarea osteomalaciei (înmuierea și slăbirea oaselor) cauzate de 
tumorile mezenchimale fosfaturice. Acest tip de tumoare produce hormoni, în special o substanță 
numită factor de creștere fibroblastic 23 (FGF23), care face ca organismul să piardă fosfat. Crysvita se 
utilizează la pacienți cu vârsta de cel puțin 1 an, când tumoarea nu poate fi localizată sau îndepărtată 
pe cale chirurgicală. 

Crysvita conține substanța activă burosumab. 

Aceste boli sunt rare, iar Crysvita a fost desemnat „medicament orfan” (un medicament utilizat în boli 
rare). Informații suplimentare cu privire la medicamentele desemnate orfane pot fi găsite pe site-ul 
Agenției Europene pentru Medicamente: (hipofosfatemie X-linkată: 15 octombrie 2014; tumoare 
mezenchimală fosfaturică: 16 aprilie 2018). 

Cum se utilizează Crysvita? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie inițiat de 
un medic cu experiență în gestionarea pacienților cu boli osoase cauzate de modificări în procesele 
chimice ale organismului. 

Crysvita se administrează sub formă de injecție subcutanată (sub piele) o dată la două sau patru 
săptămâni, în funcție de vârsta pacientului. Doza inițială recomandată depinde de boala tratată, 
precum și de vârsta și greutatea pacientului. Doza se ajustează și în funcție de concentrația de fosfat 
din sângele pacientului. 

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Crysvita, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3141351
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182011
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182011
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Cum acționează Crysvita? 

Concentrația de fosfat este reglată în mare parte de rinichi, care fie elimină fosfatul în exces, fie îl 
reintroduce în fluxul sanguin dacă este nevoie. Pacienții cu hipofosfatemie X-linkată sau cu 
osteomalacie indusă de tumori au niveluri anormal de mari de FGF23, care face ca rinichii să nu mai 
reintroducă fosfatul în fluxul sanguin. 

Crysvita este un anticorp monoclonal (un tip de proteină) conceput să recunoască și să se lege de 
proteina FGF23. Legându-se de proteina FGF23, medicamentul îi blochează activitatea, ceea ce permite 
rinichilor să reintroducă fosfatul în fluxul sanguin și să restabilească concentrațiile normale de fosfat în 
sânge. 

Ce beneficii a prezentat Crysvita pe parcursul studiilor? 

Hipofosfatemie X-linkată 

Crysvita a redus severitatea rahitismului (deformărilor osoase), fapt demonstrat de radiografiile 
pacienților cu hipofosfatemie X-linkată. 

Medicamentul a fost evaluat într-un studiu principal la 52 de copii cu vârsta între 5 și 12 ani. Crysvita a 
fost administrat tuturor copiilor o dată la două săptămâni sau o dată la patru săptămâni. Principala 
măsură a eficacității a fost reducerea severității rahitismului la încheietura mâinii și la genunchi, 
măsurată pe o scară de la 0 (normal) la 10 (sever). Scorul mediu înainte de tratament (valoarea 
inițială) a fost de 1,9 puncte la copiii care au primit Crysvita o dată la 2 săptămâni și a scăzut cu 
1,0 puncte după 64 de săptămâni de tratament; la cei care au primit medicamentul o dată la 
4 săptămâni, scorul inițial de 1,7 puncte a scăzut cu 0,8 puncte. În plus, concentrațiile de fosfat din 
sânge s-au ameliorat în timp la ambele grupuri, în special la copiii care au primit Crysvita o dată la 
2 săptămâni. Un studiu care a cuprins 13 copii mai mici, demonstrează că Crysvita este eficace la copii 
cu vârsta între 1 și 4 ani. 

Un alt studiu a investigat utilizarea Crysvita la 134 de adulți. Pacienții au primit Crysvita sau placebo 
(un preparat inactiv), o dată la patru săptămâni, timp de 24 de săptămâni, iar principala măsură a 
eficacității a fost normalizarea concentrației de fosfat din sânge. Studiul a demonstrat că concentrația 
de fosfat din sânge a revenit la valori normale la 94 % din pacienții au primit Crysvita, în comparație 
cu 8 % din pacienții care au primit placebo. 

Osteomalacia indusă de tumori 

S-a demonstrat că Crysvita crește concentrația de fosfat din sânge și îmbunătățește sănătatea oaselor 
la adulți cu osteomalacie indusă de tumori, la care tumora nu putea fi localizată sau îndepărtată pe 
cale chirurgicală. 

Într-un prim studiu efectuat la 14 adulți cu osteomalacie indusă de tumori, 7 pacienți au atins 
concentrații normale de fosfat în sânge după aproximativ 6 luni de tratament. În plus, s-a observat 
ameliorarea sănătății oaselor după aproximativ un an de tratament. 

Într-un al doilea studiu, efectuat la 13 adulți cu osteomalacie indusă de tumori, concentrația de fosfat 
din sânge a crescut până la valori normale și a rămas stabilă pe parcursul studiului (până la 2,7 ani). 

Pe baza datelor disponibile la pacienții cu vârsta sub 18 ani cu hipofosfatemie X-linkată și a faptului că 
ambele afecțiuni sunt cauzate de niveluri mari de FGF23, se preconizează că Crysvita va fi eficace și la 
copii și adolescenți cu osteomalacie indusă de tumori. 
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Care sunt riscurile asociate cu Crysvita? 

La copii și adolescenți, cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Crysvita (care pot afecta mai mult 
de 1 persoană din 10) sunt reacții la locul injecției (precum înroșirea pielii, mâncărime, erupții pe piele, 
durere și învinețire), tuse, dureri de cap, febră, dureri de brațe și de picioare, vărsături, abcese 
dentare, scăderea nivelului de vitamina D, diaree, erupții pe piele, greață, constipație, carii dentare și 
dureri musculare. 

La adulți, cele mai frecvente reacții adverse (care pot afecta mai mult de 1 persoană din 10) sunt 
dureri de spate, reacții la locul injecției, dureri de cap, infecții dentare, sindromul picioarelor neliniștite, 
spasme musculare, constipație, scăderea nivelului de vitamina D și amețeli. 

În timpul tratamentului cu Crysvita este contraindicată administrarea orală de fosfat și forme active ale 
vitaminei D (de exemplu calcitriol). De asemenea, Crysvita este contraindicat la pacienții cu 
concentrație mare de fosfat în sânge sau la pacienții cu boală renală severă. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Crysvita, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Crysvita în UE? 

S-a demonstrat că Crysvita reduce severitatea deformărilor osoase la încheietura mâinii și la genunchi 
și îmbunătățește concentrația de fosfat din sânge la copii și adolescenți cu hipofosfatemie X-linkată. De 
asemenea, medicamentul a fost eficace în ceea ce privește îmbunătățirea concentrației de fosfat din 
sânge la adulți. S-a dovedit, de asemenea, că Crysvita are efecte benefice asupra concentrației de 
fosfat și asupra sănătății oaselor la pacienții cu osteomalacie indusă de tumori. Reacțiile adverse la 
medicament sunt considerate gestionabile terapeutic. Prin urmare, Agenția Europeană pentru 
Medicamente a hotărât că beneficiile Crysvita sunt mai mari decât riscurile asociate și acest 
medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Crysvita? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Crysvita, care trebuie respectate de personalul medical și 
de pacienți. 

Ca pentru toate medicamentele, datele cu privire la utilizarea Crysvita sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate pentru Crysvita sunt evaluate cu atenție și sunt luate măsurile necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Crysvita 

Crysvita a primit autorizație de punere pe piață condiționată, valabilă pe întreg teritoriul UE, la 
19 februarie 2018. Aceasta a fost transformată în autorizație normală de punere pe piață la 21 
septembrie 2022. 

Informații suplimentare cu privire la Crysvita sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/crysvita. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 09-2022. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/crysvita
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