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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Efient 
prasugrel 

Ez a dokumentum az Efient-re 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 az Efient alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz. 

 

Milyen típusú gyógyszer az Efient? 

Az Efient egy prasugrel nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Tabletta formájában kapható (5 és 10 
mg). 

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Efient? 

Az Efient-et aszpirinnel együtt az atherotrombotikus események (vérrögök és a verőerek keményedése 
által okozott problémák) megelőzésére alkalmazzák olyan, akut koszorúér-szindrómában szenvedő 
betegeknél, akik perkután koronária-intervención (bőrön keresztül végzett koszorúér-tágításon) esnek 
át. Az akut koszorúér-szindróma a betegségek olyan csoportja, amelynél a szív vérerek által biztosított 
vérellátása megszakad, így a szívszövet nem tud megfelelően működni, vagy elhal. Ide tartozik az 
instabil angina (a mellkasi fájdalom egy súlyos típusa) és a szívroham is. A perkután koronária-
intervenció egy olyan eljárás, amelynek során a szívet ellátó vérereket újból átjárhatóvá teszik. 

A gyógyszer csak receptre kapható. 

Hogyan kell alkalmazni az Efient-et? 

Az Efient-kezelés egy 60 mg-os adaggal indul. Ezután napi egyszer 10 mg-ot kell bevenni, kivéve a 
kevesebb mint 60 kg testtömegű betegek esetében, akiknek a napi adagja 5 mg. Az Efient-et szedő 
betegeknek az orvos által előírt dózisban aszpirint is kell szedniük. Az Efient-tel és aszpirinnel végzett 
kezelést legfeljebb egy éven át javasolt folytatni. 
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Az Efient alkalmazása nem ajánlott 75 évesnél idősebb betegeknél, kivéve, ha az orvos a gyógyszer 
előnyeit és kockázatait alaposan mérlegelve szükségesnek ítéli az Efient-tel történő kezelést. Ebben az 
esetben a 60 mg-os kezdőadag után az 5 mg-os napi adagot kell alkalmazni. 

Hogyan fejti ki hatását az Efient? 

Az Efient hatóanyaga, a prasugrel a vérlemezkék összetapadásának egyik gátlószere. Ez azt jelenti, 
hogy segít megakadályozni a vérrögök képződését. Amikor a vér megalvad, ez a vérben található 
speciális sejteknek, a vérlemezkéknek köszönhető, amelyek a folyamat során összetapadnak 
(aggregáció). A prasugrel megállítja a vérlemezkék aggregációját azáltal, hogy gátolja az ADP nevű 
anyagnak a vérlemezkék felszínén található receptorhoz való kötődését. Ez megakadályozza, hogy a 
vérlemezkék „ragadóssá” váljanak, ezáltal csökkenti a vérrögképződés kockázatát, és segít megelőzni 
a szívroham és a stroke (szélütés) kialakulását. 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Efient-et? 

Egy fő vizsgálatban az Efient-et 60 mg-os kezdőadagban, majd 10 mg-os „fenntartó adagban” 
alkalmazva hasonlították össze klopidogrellel (amely a vérlemezkék aggregációjának másik 
gátlószere). Mindkét gyógyszert aszpirinnel kombinációban alkalmazták. A vizsgálatban közel 14 000, 
akut koszorúér-szindrómában szenvedő felnőtt vett részt, akiknél perkután koronária-intervenciót 
terveztek végezni. A fő hatékonysági mutató a szív- és érrendszeri halálozás (a szív vagy a vérerek 
betegségei miatt bekövetkező halál), a szívroham és a stroke összesített előfordulásának csökkenése 
volt. A betegek utókövetése átlagosan 14,5 hónapon át zajlott. 

Milyen előnyei voltak az Efient alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Az Efient hatásosabbnak bizonyult a klopidogrelnél a szív- és érrendszeri halálozás, a szívroham és a 
stroke összesített előfordulásának csökkentése szempontjából. A vizsgálat végéig az Efient-et szedő 
betegek 9%-a halt meg szív- és érrendszeri okokból, illetve kapott szívrohamot vagy stroke-ot (6813-
ból 643), míg a klopidogrelt szedő betegeknek a 11%-a (6795-ből 781). 

Milyen kockázatokkal jár az Efient alkalmazása? 

Az Efient leggyakoribb mellékhatásai (100 beteg közül 1-10-nél jelentkezik) a vérszegénység (alacsony 
vörösvérsejtszám), vérömleny (a vérnek a bőr alatt, illetve az izmokban való felgyülemlése), 
orrvérzés, gyomor-bélrendszeri vérzés, kiütés, vérvizelés, vérzés a tűszúrás helyén, vérömleny a 
szúrás helyén és a véraláfutások. Az Efient alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás 
teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Az Efient nem alkalmazható fokozott vérzékenységgel járó állapotok esetén, illetve stroke-ot vagy 
átmeneti iszkémiás rohamot (az agy egy részének átmeneti vérellátási zavara) elszenvedett, illetve 
súlyos májproblémával küzdő betegeknél. A korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban 
található. 

Miért engedélyezték az Efient forgalomba hozatalát? 

A CHMP megállapította, hogy az atherotrombotikus események megelőzésére aszpirinnel együtt adott 
Efient előnyei meghaladják a kockázatokat azon, akut koszorúér-szindrómában szenvedő betegek 
esetében, akiknél primer vagy halasztott perkután koronária-intervenciót terveznek. A bizottság 
javasolta az Efient-re vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. 
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Milyen intézkedések vannak folyamatban az Efient biztonságos és hatékony 
alkalmazásának biztosítása céljából? 

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

Az Efient-et forgalmazó vállalat ezenkívül oktatóanyagokat fog biztosítani az összes tagállamban 
minden olyan orvos számára, akik a betegeket ezzel a gyógyszerrel fogják kezelni. Ezek az anyagok 
tartalmazni fogják a gyógyszer biztonságos felírásával kapcsolatos információkat, valamint 
emlékeztetik az orvosokat arra, hogy a gyógyszer alkalmazása 75 évesnél idősebb betegeknél nem 
javasolt. 

 

Az Efient-tel kapcsolatos egyéb információ 

2009. február 25-én az Európai Bizottság az Efient-re vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

Az Efient-re vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Amennyiben az Efient-tel 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: 01-2016. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000984/human_med_000756.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000984/human_med_000756.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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