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Kokkuvõte üldsusele 

Cresemba 
isavukonasool 

See on ravimi Cresemba Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes 
ei anta Cresemba kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui vajate Cresemba kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti 
või apteekri poole. 

 

Mis on Cresemba ja milleks seda kasutatakse? 

Cresemba on seenevastane ravim, mida kasutatakse täiskasvanutel kahe järgmise eluohtliku 
seeninfektsiooni ravis: invasiivne aspergilloos ja mukormükoos. Cresembat kasutatakse mukormükoosi 
ravis, kui ravi amfoteritsiin B-ga ei sobi.  

Et nende haigustega patsiente on vähe ja need haigused esinevad harva, nimetati Cresemba 4. juunil 
2014 (mukormükoosi jaoks) ja 4. juulil 2014 (aspergilloosi jaoks) harvikravimiks. 

Cresemba sisaldab toimeainena isavukonasooli. 

Kuidas Cresembat kasutatakse? 

Cresembat turustatakse pulbrina, millest valmistatakse infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus), ja 
suukaudsete kapslitena. 

Infusioonide ja kapslite annused on samad: 6 annust koguses 200 mg iga 8 tunni järel 48 tunni 
jooksul, millele järgneb säilitusannus 200 mg üks kord ööpäevas. Ravi kestus sõltub patsiendi 
ravivastusest. 

Vajaduse korral võib infusioone ja suukaudseid kapsleid kasutada vaheldumisi. Cresemba on 
retseptiravim. 
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Kuidas Cresemba toimib? 

Cresemba toimeaine isavukonasool kuulub seenevastaste ravimite triasoolide klassi. Selle toime 
seisneb seente rakumembraani olulise komponendi ergosterooli tekke takistamises. Ilma toimiva 
rakumembraanita seen hävib või ei saa levida. 

Milles seisneb uuringute põhjal Cresemba kasulikkus? 

Uuringud näitavad, et pärast ravi Cresembaga on elulemus sarnane muu ravi korral täheldatud 
elulemusega. 

Põhiuuringus, milles osales 516 invasiivse aspergilloosiga patsienti, oli suremuse määr 42. päeval 
Cresembaga ravitud patsientidel (19%) ja teise seenevastase toimeainega vorikonasool ravitud 
patsientidel (20%). 

Teises põhiuuringus osales 146 invasiivse aspergilloosi või mukormükoosiga patsienti, kellest 
37 patsiendil oli mukormükoos ja keda raviti Cresembaga. Mukormükoosiga patsientide suremuse 
määr pärast 84. päeva oli 43%. Kõnealuses uuringus täheldatud suremuse määr on sarnane 
standardravi kohta avaldatud kirjanduses esitatud määraga. Lisaks on Cresembal see eelis, et seda 
võivad kasutada ka neerupuudulikkusega patsiendid. 

Mis riskid Cresembaga kaasnevad? 

Cresemba kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud vähem kui 10%-l uuringus osalenud patsientidest) 
olid kõrvalekalded maksafunktsiooni testides, iiveldus, oksendamine, hingamisraskused, kõhuvalu, 
kõhulahtisus, süstekoha reaktsioonid, peavalu, vere kaaliumisisalduse vähenemine ja nahalööve. 
Cresemba kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Cresembat ei tohi kasutada patsiendid, kes võtavad mis tahes järgmist ravimit: 

• ketokonasool (kasutatakse seeneinfektsioonide puhul) 

• ritonaviir suures annuses (kasutatakse HIV-i ravis) 

• teatud ravimid, mis soodustavad isavukonasooli lagunemist organismis (tugevatoimelised 
CYP3A4/5 indutseerijad, vt pakendi infoleht). 

Ravimit ei tohi kasutada ka kaasasündinud lühikese QT-intervalli sündroomiga (südame rütmihäire) 
patsiendid. 

Miks Cresemba heaks kiideti? 

Invasiivne aspergilloos ja mukormükoos on eluohtlikud infektsioonid, mida seostatakse suure 
suremusega. Uuringutes peeti Cresemba toimet invasiivse aspergilloosi ravis võrreldavaks 
vorikonasooli toimega. Kuigi amfoteritsiin B on mukormükoosi esimene ravimeetod, on vaja 
alternatiivset ravi ja Cresemba on kasulik patsientidele, kellele ei sobi ravi amfoteritsiin B-ga. Ohutuse 
seisukohast on ravi Cresembaga üldiselt hästi talutav. 

Inimravimite komitee otsustas, et Cresemba kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 
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Mis meetmed võetakse, et tagada Cresemba ohutu ja efektiivne 
kasutamine? 

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Cresemba võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati 
Cresemba omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed. 

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes. 

Muu teave Cresemba kohta 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Cresemba kohta on ameti 
veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui 
vajate Cresembaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti 
Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole. 

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Cresemba kohta on ameti veebilehel:  

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (invasiivne aspergilloos) 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (mukormükoos) 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002734/WC500190179.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001371.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001358.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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