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Amifampridin Serb (amifampridin) 
Pregled zdravila Amifampridin Serb in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Amifampridin Serb in za kaj se uporablja? 

Amifampridin Serb je zdravilo, ki se uporablja za simptomatsko zdravljenje Lambert-Eatonovega 
miastenijskega sindroma (LEMS) pri odraslih. Lambert-Eatonov miastenijski sindrom (LEMS) je 
bolezen, pri kateri so bolnikove mišice oslabele, ker živci ne prenašajo električnih impulzov do njih. 

Zdravilo Amifampridin Serb vsebuje učinkovino amifampridin in je „generično zdravilo“. To pomeni, da 
vsebuje enako učinkovino in deluje na enak način kot „referenčno zdravilo“, ki je že odobreno v EU in 
se imenuje Firdapse. Za več informacij o generičnih zdravilih si oglejte dokument z vprašanji in 
odgovori, ki je na voljo tukaj. 

Kako se zdravilo Amifampridin Serb uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Amifampridin Serb je le na recept, zdravljenje z njim pa se sme uvesti 
samo pod nadzorom zdravnika z izkušnjami z zdravljenjem Lambert-Eatonovega miastenijskega 
sindroma (LEMS). 

Priporočeni začetni odmerek zdravila Amifampridin Serb je 15 mg na dan, ki se lahko poveča za 5 mg 
vsake štiri do pet dni do največ 60 mg na dan. Zdravilo Amifampridin Serb se jemlje v razdeljenih 
odmerkih, trikrat ali štirikrat na dan, enkratni odmerek pa ne sme biti večji od 20 mg. Zdravilo 
Amifampridin Serb je treba jemati s hrano. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Amifampridin Serb glejte navodilo za uporabo ali se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Amifampridin Serb deluje? 

Da se mišice lahko krčijo, morajo živci prek kemičnega prenašalca, imenovanega acetilholin, do njih 
prenesti električne impulze. Acetilholin se iz živčnih končičev sprošča med „depolarizacijo“. Učinkovina 
v zdravilu Amifampridin Serb, amifampridin, je zaviralec kalijevih kanalčkov, ki preprečuje, da bi nabiti 
kalijevi delci zapustili živčne celice. To podaljša depolarizacijo, zaradi česar se acetilholin dlje sprošča iz 
živcev in tako spodbuja krčenje mišic. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-qa/questions-answers-generic-medicines_en.pdf
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Kako je bilo zdravilo Amifampridin Serb raziskano? 

Študije o koristih in tveganjih učinkovine pri odobrenem načinu uporabe so že bile izvedene z 
referenčnim zdravilom Firdapse, zato jih ni treba ponoviti za zdravilo Amifampridin Serb. 

Tako kot za vsako zdravilo je podjetje predložilo podatke o kakovosti zdravila Amifampridin Serb. 
Izvedba študije „bioekvivalence“, s katero bi raziskali, ali se zdravilo Amifampridin Serb absorbira 
podobno kot referenčno zdravilo in tako doseže enako raven učinkovine v krvi, ni bila potrebna. 
Sestava zdravila Amifampridin Serb je namreč enaka kot pri referenčnem zdravilu, zato se pričakuje, 
da se bo učinkovina iz obeh zdravil absorbirala na enak način. 

Kakšne so koristi in tveganja, povezani z zdravilom Amifampridin Serb? 

Ker je zdravilo Amifampridin Serb generično zdravilo, so njegove koristi in tveganja enaki kot pri 
referenčnem zdravilu. 

Zakaj je bilo zdravilo Amifampridin Serb odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da je bilo v skladu z zahtevami EU dokazano, da je zdravilo 
Amifampridin Serb primerljivo z zdravilom Firdapse. Zato je menila, da koristi zdravila 
Amifampridin Serb, enako kot pri zdravilu Firdapse, odtehtajo znana tveganja in da se zdravilo lahko 
odobri v EU. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Amifampridin Serb? 

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila 
Amifampridin Serb upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in navodilo za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Amifampridin Serb stalno spremljajo. 
Domnevni neželeni učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Amifampridin Serb, se skrbno ovrednotijo 
in po potrebi se sprejmejo ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Amifampridin Serb 

Nadaljnje informacije za zdravilo Amifampridin Serb so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/amifampridine-serb. Informacije o referenčnem zdravilu so 
prav tako na voljo na spletni strani agencije. 
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