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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Conbriza 
bazedoxifen 

Ez a dokumentum a Conbriza-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. 
Azt mutatja be, hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CHMP) a gyógyszerre 
vonatkozó értékelése miként vezetett a forgalomba hozatali engedély kiadását támogató véleményéhez 
és a Conbriza alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz. 

 

Milyen típusú gyógyszer a Conbriza? 

A Conbriza egy bazedoxifen nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Tabletta formájában kapható 
(20 mg). 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Conbriza? 

A Conbriza-t csontritkulás (a csontok törékenységét okozó betegség) kezelésére alkalmazzák a 
menopauzán már átesett nőknél. A gyógyszert a csonttörés kockázatának kitett nőknél alkalmazzák. A 
Conbriza bizonyítottan jelentős mértékben csökkenti a gerinctörések előfordulását, a 
csípőcsonttörésekét azonban nem. 

A gyógyszer csak receptre kapható. 

Hogyan kell alkalmazni a Conbriza-t? 

A Conbriza ajánlott adagja naponta egyszer egy tabletta. A betegeknek kalcium- és D-vitamin-pótlásra 
is szükségük lehet, amennyiben étrendjük ezekből nem biztosít elegendő mennyiséget. 

Hogyan fejti ki hatását a Conbriza? 

Csontritkulás akkor alakul ki, ha nem növekszik elegendő új csont a természetesen lebomló csont 
pótlására. A csontok fokozatosan elvékonyodnak, és egyre törékenyebbé válnak. A csontritkulás 
gyakoribb azoknál a nőknél, akik már átestek a menopauzán, amely az ösztrogén nevű női hormon 
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szintjének csökkenésével jár: az ösztrogén ugyanis lassítja a csontok lebomlását és csökkenti a 
csonttörés bekövetkezésének valószínűségét. 

A Conbriza hatóanyaga, a bazedoxifen egy szelektív ösztrogénreceptor-modulátor (SERM). A 
bazedoxifen a szervezet bizonyos szöveteiben az ösztrogén-receptor „agonistájaként” 
(ösztrogénreceptort stimuláló szerként) viselkedik. A bazedoxifen ugyanazt a hatást fejti ki, mint az 
ösztrogén a csontokban. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Conbriza-t? 

A Conbriza-t a raloxifennel (egy másik, csontritkulás kezelésére alkalmazott gyógyszer) és placebóval 
(hatóanyag nélküli kezeléssel) hasonlították össze egy körülbelül 7 500, menopauzán átesett 
csontritkulásos nő részvételével zajló fő vizsgálatban. A vizsgálatban részt vevő valamennyi nő kalcium- 
és D-vitamin-pótlást is kapott. A fő hatékonysági mutató a három év alatt bekövetkezett új 
gerinctörések száma volt. 

A Conbriza-t egy másik fő vizsgálatban is összehasonlították raloxifennel és placebóval 1583, 
menopauzán átesett, csontritkulás kockázatának kitett nő bevonásával. A nőket két éven át kezelték, és 
kalciumpótlásban részesítették őket. A fő hatékonysági mutató a gerinc csontjainak sűrűségében (a 
csontok erősségének fokmérője) kétéves kezelést követően történt változás volt. 

Milyen előnyei voltak a Conbriza alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Az első vizsgálatban a Conbriza a placebónál hatásosabban csökkentette az új gerinctörések számát. 
Három év elteltével a Conbriza-t kapó betegek 2%-ánál (1724-ből 35-nél) következett be újabb 
csonttörés a placebót kapók 4%-ához képest (1741-ből 59). A különbség jelentősebb volt azon nők 
alcsoportjában, akiknél a vizsgálatot megelőzően a csonttörés kockázata magasabb volt. A Conbriza 
nem bizonyult hatásosnak a gerincen kívüli csonttörések számának csökkentésében. 

A másik vizsgálatban a Conbriza a placebónál hatásosabb volt a gerinc csontsűrűségének 
fenntartásában is. Két év elteltével a Conbriza-t kapó nőknél az átlagos csontsűrűség csaknem 
változatlan maradt, a placebót kapó nőknél azonban több mint 1%-kal csökkent. 

A Conbriza és a raloxifen hatása mindkét fő vizsgálatban hasonlónak bizonyult. 

Milyen kockázatokkal jár a Conbriza alkalmazása? 

A Conbriza leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezik) a hőhullámok, 
izomgörcsök és a végtagödéma (duzzanat, különösen a boka és a láb területén). A Conbriza 
alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a betegtájékoztatóban 
található. 

A Conbriza nem alkalmazható olyan nőknél, akiknél vénás tromboembóliás esemény (a vénákban való 
vérrögképződés által okozott problémák) történt, ideértve a mélyvénás trombózist (egy mélyvénában, 
általában a lábban keletkező vérrög), a tüdőembóliát (vérrög a tüdőben) és a szemideghártya vénás 
trombózisát (vérrög a szem hátsó részében). A gyógyszer nem alkalmazható a méh ismeretlen eredetű 
vérzésében szenvedő, illetve endometriális daganat (a méhnyálkahártya daganatos betegsége) jeleit 
vagy tüneteit mutató nőknél. A Conbriza csak menopauzán átesett nőknél alkalmazható, tehát 
alkalmazása fogamzóképes nők esetében tilos. A korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban 
található. 
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Miért engedélyezték a Conbriza forgalomba hozatalát? 

A CHMP megállapította, hogy a Conbriza alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért 
javasolta a gyógyszerre vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Conbriza biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Conbriza lehető legbiztonságosabb alkalmazásának biztosítása céljából kockázatkezelési tervet 
dolgoztak ki. A terv alapján a Conbriza-ra vonatkozó alkalmazási előírást és betegtájékoztatót a 
biztonságos alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi 
szakemberek és a betegek által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

A Conbriza-val kapcsolatos egyéb információ 

2009. április 17-én az Európai Bizottság a Conbriza-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

A Conbriza-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Amennyiben a Conbriza-val történő 
kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 
képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 06-2015. 
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