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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Cresemba 
izovukonazols 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Cresemba. Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas 
nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Cresemba lietošanu. 

Lai iegūtu praktisku informāciju par Cresemba lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija 
vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Kas ir Cresemba un kāpēc tās lieto? 

Cresemba ir pretsēnīšu zāles, ko lieto, lai ārstētu pieaugušos ar vienu no divām dzīvību apdraudošām 
sēnīšu infekcijām: invazīvu aspergilozi un mukormikozi. Mukormikozes ārstēšanai Cresemba lieto, ja 
ārstēšana ar amfoteracīnu B nav piemērota.  

Tā kā šo slimību pacientu skaits ir mazs, šīs slimības uzskata par retām, un 2014. gada 4. jūnijā 
(mukormikozei) un 2014.gada 4. jūlijā (aspergilozei) Cresemba tika apstiprinātas kā zāles retu slimību 
ārstēšanai. 

Cresemba satur aktīvo vielu izovukonazolu. 

Kā lieto Cresemba? 

Cresemba pieejams kā pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai ievadīšanai vēnā infūzijas veidā 
(ievadīšanai vēnā pa pilienam) un kā iekšķīgi lietojamas kapsulas. 

Infūzijām un kapsulām devas ir vienādas: 6 devas pa 200 mg reizi 8 stundās 48 stundu periodā, kam 
seko uzturošā deva 200 mg reizi dienā. Ārstēšanas ilgums atkarīgs no pacienta atbildes reakcijas uz 
ārstēšanu. 
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Nepieciešamības gadījumā ievadīšanas veidu var mainīt no infūzijas uz iekšķīgi lietojamu kapsulu vai 
otrādi. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

Kā Cresemba darbojas? 

Cresemba aktīvā viela izovukonazols pieder pie pretsēnīšu zāļu "triazolu" klases. Tās darbojas, bloķējot 
ergosterola veidošanos, kas ir svarīga sēnīšu šūnu membrānu sastāvdaļa. Bez funkcionālas šūnas 
membrānas sēnīte iet bojā vai tiek apturēta tās izplatīšanās. 

Kādas bija Cresemba priekšrocības šajos pētījumos? 

Pētījumos pierādīts, ka dzīvildze pēc ārstēšanas ar Cresemba ir līdzīga citām ārstēšanas metodēm. 

Pamatpētījumā ar 516 pacientiem ar invazīvu aspergilozi mirstības biežums pēc 42 dienām pacientiem, 
kurus ārstēja ar Cresemba (19 %), bija līdzīgs pacientiem, kurus ārstēja ar citām pretsēnīšu zālēm, 
vorikonazolu, (20 %). 

Citā pamatpētījumā ar 146 pacientiem, kuriem bija invazīva aspergiloze vai mukormikoze, 37 no 
pacientiem bija mukormikoze un viņus ārstēja ar Cresemba; pacientiem ar mukormikozi mirstības 
biežums pēc 84 dienām bija 43 %. Šajā pētījumā novērotais mirstības biežums bija līdzīgs biežumam, 
kas publicētajā literatūrā aprakstīts standarta ārstēšanas metodēm. Turklāt Cresemba priekšrocība ir 
tā, ka tās var lietot pacienti ar samazinātu nieru funkciju. 

Kāds risks pastāv, lietojot Cresemba? 

Visbiežāk novērotās Cresemba blakusparādības (novērotas mazāk nekā 10 % pētītajiem pacientiem) ir 
šādas: patoloģiski aknu testi, slikta dūša, vemšana, apgrūtināta elpošana, sāpes vēderā, caureja, 
reakcijas injekcijas vietā, galvassāpes, zems kālija līmenis asinīs un izsitumi uz ādas. Pilns visu 
Cresemba izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Cresemba nedrīkst lietot pacienti, kuri lieto kādas no šīm zālēm: 

• ketokonazols (pretsēnīšu zāles); 

• lielu ritonavīra (HIV zāles) devu; 

• noteiktas zāles, kas pastiprina izovukonazola sašķelšanu organismā (stipri CYP3A4/5) induktori, 
skatiet lietošanas pamācību). 

Vēl tās nedrīkst lietot pacienti ar pārmantotu īsa QT sindromu, kas ir sirds ritma traucējumi. 

Kāpēc Cresemba tika apstiprinātas? 

Invazīva aspergiloze un mukormikoze ir dzīvību apdraudošas infekcijas, kas saistāmas ar lielu mirstību. 
Pētījumos, ārstējot invazīvu aspergilozi, Cresemba iedarbība bija salīdzināma ar vorikonazolu. Lai gan 
mukormikozes ārstēšanā pirmās rindas zāles ir amfoteracīns B, nepieciešamas alternatīvas zāles un 
Cresemba būs ieguvums pacientiem, kuriem amfoteracīns B nav piemērots. Jautājumā par drošumu, 
Cresemba parasti panes labi. 

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Cresemba, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica 
izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību. 
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Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Cresemba lietošanu? 

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Cresemba lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. 
Pamatojoties uz šo plānu, Cresemba zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas 
instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem. 

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā. 

Cita informācija par Cresemba 

Pilns Cresemba EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras tīmekļa 
vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka 
informācija par ārstēšanu ar Cresemba atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai 
sazinoties ar ārstu vai farmaceitu. 

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Cresemba ir atrodams 
aģentūras tīmekļa vietnē:  

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

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

 

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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