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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Cresemba 
izavukonazolas 

Šis dokumentas yra Cresemba Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 
paaiškinama, kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir 
nustatytų jo vartojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip 
vartoti Cresemba. 

Praktinės informacijos apie Cresemba vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje arba kreiptis 
į savo gydytoją ar vaistininką. 

 

Kas yra Cresemba ir kam jis vartojamas? 

Cresemba – tai priešgrybelinis vaistas, skiriamas suaugusiesiems, kuriems diagnozuota kuri nors iš 
dviejų grėsmę gyvybei keliančių grybelinių infekcijų. t. y. invazinė aspergiliozė arba mukormikozė. 
Sergant mukormikoze, Cresemba skiriamas, kai pacientams netinka amfotericinas B.  

Kadangi šiomis ligomis sergančių pacientų nėra daug, šios ligos laikomos retomis, Cresemba buvo 
priskirtas retųjų vaistų (retoms ligoms gydyti skirtų vaistų) kategorijai (2014 m. birželio 4 d. – kaip 
vaistas nuo mukormikozės, 2014 m. liepos 4 d. – kaip vaistas nuo aspergiliozės). 

Cresemba sudėtyje yra veikliosios medžiagos izavukonazolo. 

Kaip vartoti Cresemba? 

Cresemba tiekiamas miltelių, iš kurių ruošiamas infuzinis (į veną lašinamas) tirpalas, taip pat per burną 
vartojamų kapsulių forma. 

Ir infuzijos, ir kapsulių forma vartojamo vaisto dozavimas yra toks pat: 6 dozės po 200 mg kas 8 
valandas 48 valandas, vėliau – 200 mg palaikomoji dozė kartą per parą. Gydymo trukmė priklauso nuo 
paciento organizmo reakcijos į gydymą. 
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Prireikus galima pereiti nuo gydymo infuzijomis prie gydymo geriamosiomis kapsulėmis ir atvirkščiai. 
Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Kaip veikia Cresemba? 

Veiklioji Cresemba medžiaga izavukonazolas priskiriamas prie triazolų klasės priešgrybelinių vaistų. Šis 
vaistas neleidžia susidaryti ergosteroliui, kuris yra svarbi grybelio ląstelių membranų sudedamoji dalis. 
Ląstelių membranai nefunkcionuojant, grybelis žūsta arba negali plisti. 

Kokia Cresemba nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus tyrimus, nustatyta, kad pacientų išgyvenamumas taikant gydymą Cresemba yra panašus į 
išgyvenamumą vartojant kitus vaistus. 

Atliekant pagrindinį tyrimą, kuriame dalyvavo 516 invazine aspergilioze sergančių pacientų, 42-ą dieną 
pacientų mirtingumas, juos gydant Cresemba ir kitu priešgrybeliniu vaistu vorikonazolu buvo panašus 
(atitinkamai 19 ir 20 proc.). 

Kitame pagrindiniame tyrime dalyvavo 146 invazine aspergilioze arba mukormikoze sergantys pacientai, 
iš kurių 37 pacientai sirgo mukormikoze ir buvo gydomi Cresemba; po 84 dienų mukormikoze sergančių 
pacientų mirtingumas buvo 43 proc. Šio tyrimo metu nustatytas pacientų mirtingumas buvo panašus į 
paskelbtoje mokslinėje literatūroje apie standartinius vaistus nurodytus rodiklius. Be to, Cresemba yra 
pranašesnis už kitus vaistus tuo, kad jį galima vartoti esant sutrikusiai inkstų veiklai. 

Kokia rizika siejama su Cresemba vartojimu? 

Dažniausi Cresemba šalutiniai reiškiniai (nustatyti mažiau nei 10 proc. tirtų pacientų) buvo kepenų 
rodiklių nukrypimai nuo normos, pykinimas, vėmimas, kvėpavimo sunkumai, pilvo skausmas, 
viduriavimas, injekcijos vietos reakcijos, galvos skausmas, sumažėjęs kalio kiekis kraujyje ir odos 
bėrimas. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Cresemba, sąrašą galima rasti 
pakuotės lapelyje. 

Cresemba negalima vartoti pacientams, kurie vartoja: 

• ketokonazolą (priešgrybelinį vaistą); 

• dideles ritonaviro dozes (vaistą nuo ŽIV); 

• tam tikrus vaistus, kurie skatina izavukonazolo skilimą organizme (stiprius CYP3A4/5 induktorius, 
žr. pakuotės lapelį). 

Jo taip pat negalima vartoti pacientams, kuriems diagnozuotas šeiminis trumpo QT intervalo sindromas 
(širdies ritmo sutrikimas). 

Kodėl Cresemba patvirtintas? 

Invazinė aspergiliozė ir mukormikozė – tai grėsmę gyvybei keliančios infekcijos, siejamos su dideliu 
pacientų mirtingumu. Tyrimų metu Cresemba poveikis gydant invazinę aspergiliozę buvo panašus į 
vorikonazolo. Nors amfotericinas B yra pirmos eilės vaistas nuo mukormikozės, reikalinga alternatyva 
šiam vaistui ir Cresemba bus naudingas tiems pacientams, kuriems amfotericinas B netinka. Saugumo 
požiūriu šis vaistas iš esmės buvo gerai toleruojamas. 

Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) nusprendė, kad Cresemba nauda yra 
didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 
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Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą 
Cresemba vartojimą? 

Siekiant užtikrinti kuo saugesnį Cresemba vartojimą, parengtas rizikos valdymo planas. Remiantis šiuo 
planu, į Cresemba preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtraukta informacija apie 
vaisto saugumą, įskaitant atsargumo priemones, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai. 

Išsamesnę informaciją galima rasti rizikos valdymo plano santraukoje. 

Kita informacija apie Cresemba 

Išsamų Cresemba EPAR ir rizikos valdymo plano santrauką rasite agentūros interneto svetainėje 
adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau 
informacijos apie gydymą Cresemba rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės 
savo gydytojo ar vaistininko. 

Retųjų vaistinių preparatų komiteto nuomonės apie Cresemba santrauką rasite agentūros interneto 
svetainėje adresu:  

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (invazinė aspergiliozė); 

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

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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