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Kokkuvõte üldsusele 

Kyntheum 
brodalumab 

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

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

 

Mis on Kyntheum ja milleks seda kasutatakse? 

Kyntheum on ravim, mida kasutatakse naastulise psoriaasi raviks. See on haigus, mis põhjustab 
punaseid ketendavaid laike nahal. Seda kasutatakse täiskasvanutel, kel on mõõdukas kuni raske 
naastuline psoriaas ja kes vajavad süsteemset ravi (ravi suukaudsete või süstitavate ravimitega). 

Kyntheum sisaldab toimeainena brodalumabi. 

Kuidas Kyntheumi kasutatakse? 

Kyntheum on retseptiravim ning seda tuleb kasutada psoriaasi diagnostikas ja ravis kogenud arsti 
järelevalve all. 

Kyntheumi turustatakse süstelahusena eeltäidetud süstaldes. Seda manustatakse nahaaluse süstena. 
Soovitatav annus on 210 mg üks kord nädalas esimesel 3 nädalal ja seejärel iga 2 nädala tagant. Kui 
seisund ei ole 12–16 nädala pärast paranenud, võib arst otsustada ravi lõpetada. 

Patsiendid tohivad pärast asjakohase väljaõppe saamist süstida Kyntheumi ise, kui arst peab seda 
kohaseks. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 
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Kuidas Kyntheum toimib? 

Kyntheumi toimeaine brodalumab on monoklonaalne antikeha – valk, mis blokeerib organismi 
immuunsüsteemi (keha loomuliku kaitsesüsteemi) nn virgatsainete interleukiin 17A, 17F ja 17A/F 
aktiivsuse. Interleukiin 17A, 17F ja 17A/F osalevad põletikuprotsessis, mis põhjustab naastulist 
psoriaasi. Nende interleukiinide toime blokeerimisega leevendab brodalumab põletikku ja haigusega 
kaasnevaid sümptomeid. 

Milles seisneb uuringute põhjal Kyntheumi kasulikkus? 

Kyntheumi efektiivsust naastulise psoriaasi ravis tõendati kolmes põhiuuringus, milles osales enam kui 
4300 süsteemset ravi vajanud patsienti. Naastuline psoriaas paranes Kyntheumiga ravitud patsientidel 
rohkem kui platseebo (näiv ravim) või ustekinumabi (teine interleukiinidele toimiv psoriaasiravim) 
uuringurühma patsientidel. 

Kolmes põhiuuringus saavutas 85% Kyntheumiga ravitud patsientidest 12-nädalase ravi järel PASI 
skoori (millega mõõdetakse haiguse raskusastet ja haigusest haaratud nahapindala) kohase 75% 
vähenemise. Sama ravitulemuse saavutas 6% platseeborühma patsientidest ja 70% ustekinumabi 
uuringurühma patsientidest. Patsiente, kelle nahk oli pärast 12-nädalast ravi lööbest puhas või 
peaaegu puhas, oli Kyntheumi rühmas 79%, platseeborühmas 3% ja ustekinumabi rühmas 70%. 

Ühe uuringu andmetest nähtus, et Kyntheumi ravitoime püsis, kui ravi jätkati ühe aasta jooksul. 

Mis riskid Kyntheumiga kaasnevad? 

Kyntheumi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 100st) on liigesevalu, 
peavalu, väsimus, kõhulahtisus ja orofarüngeaalne valu (suu- ja kurguvalu). 

Kyntheumi ei tohi kasutada võimaliku raske infektsiooniga (nt tuberkuloos) ja aktiivse Crohni tõvega 
(põletikuline soolehaigus) patsiendid. Kyntheumiga ravitud patsientidel on täheldatud 
suitsiidikäitumist. Ehkki seos ravimiga ei ole tõendatud, tuleb Kyntheumi riski- ja kasutegureid 
raviotsuse tegemisel hoolikalt kaaluda, kui patsiendil on esinenud suitsiidikäitumist, depressiooni või 
ärevusprobleeme. Kui patsiendil tekivad depressiooni- või ärevussümptomid uuesti või süvenevad, 
tuleb ravi Kyntheumiga lõpetada. 

Kyntheumi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Kyntheum heaks kiideti? 

Kuigi naastulise psoriaasi ravis on hiljuti tehtud edusamme, püsib endiselt vajadus uute raviviiside 
järele. Uuringud on näidanud Kyntheumi suurt efektiivsust nahalööbe ravimisel ning ravitoime püsimist 
pideval kasutusel. Kõrvalnähud sarnanevad teiste interleukiinidele toimivate ravimite kõrvalnähtudega. 

Seetõttu otsustas Euroopa Ravimiamet, et Kyntheumi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Kyntheumi ohutu ja efektiivne 
kasutamine? 

Kyntheumi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 
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Muu teave Kyntheumi kohta 

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

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003959/human_med_002054.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003959/human_med_002054.jsp
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