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Povzetek EPAR za javnost 

Cresemba 
izavukonazol 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Cresemba. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU in pogoje 
njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Cresemba naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Cresemba in za kaj se uporablja? 

Cresemba je zdravilo proti glivicam, ki se uporablja za zdravljenje odraslih z eno od dveh smrtno 
nevarnih glivičnih okužb: invazivno aspergilozo ali mukormikozo. Pri mukormikozi se zdravilo 
Cresemba uporablja, kadar uporaba amfotericina B ni primerna.  

Ker je bolnikov s tema boleznima malo, veljata bolezni za redki, zato je bilo zdravilo Cresemba 
4. junija 2014 (za mukormikozo) in 4. julija 2014 (za aspergilozo) določeno kot „zdravilo sirota“ 
(zdravilo za zdravljenje redkih bolezni). 

Zdravilo Cresemba vsebuje zdravilno učinkovino izavukonazol. 

Kako se zdravilo Cresemba uporablja? 

Zdravilo Cresemba je na voljo v obliki praška za pripravo raztopine za infundiranje (kapalno infuzijo) v 
veno in kapsul, ki se jemljejo peroralno. 

Odmerjanje pri infundiranju in uporabi kapsul je enako: šest odmerkov po 200 mg vsakih osem ur v 
obdobju 48 ur, ki jim sledi vzdrževalni odmerek 200 mg enkrat na dan. Trajanje zdravljenja je odvisno 
od tega, kako se bolnik odzove na zdravljenje. 
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Po potrebi je mogoče z infundiranja preiti na peroralne kapsule in obratno. Izdaja zdravila je le na 
recept. 

Kako zdravilo Cresemba deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Cresemba, izavukonazol, spada v skupino zdravil proti glivicam, ki jih 
imenujemo „triazoli“. Deluje tako, da ovira tvorbo ergosterola, ki je pomembna sestavina celičnih 
membran glivic. Brez delujoče celične membrane glivice odmrejo oziroma se ne morejo širiti. 

Kakšne koristi je zdravilo Cresemba izkazalo v študijah? 

Študije so pokazale, da je bilo preživetje po zdravljenju z zdravilom Cresemba podobno kot po 
zdravljenju z drugimi zdravili. 

V glavni študiji, v kateri je sodelovalo 516 bolnikov z invazivno aspergilozo, so po 42 dneh zabeležili 
podobno umrljivost pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Cresemba (19 %), in tistih, ki so jih zdravili z 
drugim zdravilom proti glivicam, vorikonazolom (20 %). 

V drugi glavni študiji je sodelovalo 146 bolnikov z bodisi invazivno aspergilozo ali mukormikozo, med 
katerimi je bilo 37 bolnikov, ki so imeli mukormikozo in so prejemali zdravilo Cresemba – pri bolnikih z 
mukormikozo je umrljivost po 84 dneh znašala 43 %. Umrljivost, opažena v tej študiji, je podobna 
tisti, ki so jo v objavljeni literaturi zabeležili za standardna zdravila. Poleg tega ima zdravilo Cresemba 
to prednost, da se lahko uporablja pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem ledvic. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Cresemba? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Cresemba (opaženi pri manj kot 10 % proučevanih bolnikov) so 
bili: nenormalni izvidi preiskav jeter, slabost, bruhanje, oteženo dihanje, bolečine v trebuhu, driska, 
reakcije na mestu injiciranja, glavobol, nizke ravni kalija v krvi in kožni izpuščaj. Za celoten seznam 
neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Cresemba, glejte navodilo za uporabo. 

Zdravilo Cresemba se ne sme uporabljati pri bolnikih, ki jemljejo karkoli od naslednjega: 

• ketokonazol (antimikotik); 

• visokoodmerni ritonavir (zdravilo proti virusu HIV); 

• določena zdravila, ki pospešujejo razgradnjo izavukonazola v telesu (močni induktorji CYP3A4/5; 
glejte navodilo za uporabo). 

Prav tako se ne sme uporabljati pri bolnikih s sindromom prirojenega kratkega intervala QT, tj. 
težavami s srčnim ritmom. 

Zakaj je bilo zdravilo Cresemba odobreno? 

Invazivna aspergiloza in mukormikoza sta smrtno nevarni okužbi, povezani z veliko umrljivostjo. V 
študijah je bil učinek zdravila Cresemba pri zdravljenju invazivne aspergiloze primerljiv z učinkom 
vorikonazola. Čeprav je zdravilo prve izbire za mukormikozo amfotericin B, obstaja potreba po 
alternativnih zdravilih, zato bo zdravilo Cresemba koristno za bolnike, za katere amfotericin B ni 
primeren. Kar zadeva varnost, so bolniki zdravilo Cresemba na splošno dobro prenašali. 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila 
Cresemba večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 
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Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Cresemba? 

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila Cresemba je bil pripravljen načrt obvladovanja tveganj. 
V skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti zdravila Cresemba in navodilo za njegovo 
uporabo vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati 
zdravstveni delavci in bolniki. 

Dodatne informacije so na voljo v povzetku načrta obvladovanja tveganj. 

Druge informacije o zdravilu Cresemba 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) in povzetek načrta obvladovanja tveganj za 
zdravilo Cresemba sta na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Cresemba 
preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. 

Povzetek mnenja Odbora za zdravila sirote o zdravilu Cresemba je na voljo na spletni strani agencije:  

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

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

 

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/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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