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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

NexoBrid 
bromelainnal dúsított proteolitikus enzimkoncentrátum 

Ez az NexoBrid-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 a 

NexoBrid alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz. 

 

Milyen típusú gyógyszer a NexoBrid? 

A NexoBrid olyan gyógyszer, amely „bromelainnal dúsított proteolitikus enzimkoncentrátum” 

hatóanyagot tartalmaz. Géllé összekeverhető por és gél formájában kapható (2 g/22 g vagy 5 g/55 g). 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a NexoBrid? 

A NexoBrid a hő vagy tűz által okozott mély, részleges vastagságú és teljes vastagságú égési sebek 

pörkjeinek (száraz, vastag, kérges és fekete színű elhalt szövet) eltávolítására alkalmazható 

felnőtteknél. A mély, részleges vastagságú égések (melyeket „másodfokú égésnek” is neveznek) a bőr 

dermisznek (irha) nevezett belső rétegének mélyéig hatolnak, míg a teljes vastagságú égések 

(melyeket „harmadfokú égésnek” is neveznek) még ettől is mélyebbre, tehát teljesen áthatolnak a 

dermiszen.  

Mivel a mély, részleges vastagságú és teljes vastagságú termikus sebekben szenvedő betegek száma 

alacsony, a betegség „ritkának” minősül, ezért a NexoBrid 2002. július 30-án megkapta a „ritka 

betegségek gyógyszere” (orphan medicine) minősítést. 

A gyógyszer csak receptre kapható. 

Hogyan kell alkalmazni a NexoBrid-et? 

A NexoBrid-et a seb megfelelő előkészítését követően kell felvinni az égés által érintett bőrfelületre. A 

NexoBrid-et kizárólag égésekre specializálódott centrumokban, és a beteg teljes testfelszínének 
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legfeljebb 15%-án szabad alkalmazni. 100 cm2 felszínű égési seb esetében a NexoBrid 2 g/20 g gélt 

kell alkalmazni. 250 cm2 felszínű égési seb esetében a NexoBrid 5 g/50 g gélt kell alkalmazni. A 

NexoBrid-et az összekeveréstől számított 15 percen belül kell felvinni, és négy órán át kell a bőrön 

hagyni. Kétszer történő alkalmazása nem javasolt. 

Hogyan fejti ki hatását a NexoBrid? 

A NexoBrid hatóanyaga az ananászcserje hajtásából kivont proteolitikus enzimek keveréke. Ez az 

enzimkoncentrátum sebtisztító hatású (az ún. debridement eljárást elősegítő) anyag, amely az égési 

seb pörkjének feloldása útján távolítja el a bőr felületén, például az égési sebeknél található elhalt 

szövetet. A pörk eltávolítása lehetővé teszi az élő bőrszövet kezelését és gyógyulását.  

Milyen módszerekkel vizsgálták a NexoBrid-et? 

A NexoBrid hatásait először kísérleti modelleken tesztelték, mielőtt embereken kipróbálták volna. 

A NexoBrid-et mély, részleges vastagságú vagy teljes vastagságú égési sebek miatt kórházban ápolt 

156 beteg bevonásával végzett fő vizsgálatban vizsgálták. A betegeket NexoBrid-del vagy 

hagyományos sebtisztító kezeléssel (sebészeti vagy nem sebészeti kezelések a pörk eltávolítására) 

kezelték, mielőtt szükség esetén további kezelésben részesültek volna, például sebészeti 

beavatkozáson vagy bőrátültetésen estek volna át. A hatásosság fő mércéje a mély, részleges 

vastagságú sebek azon hányada volt, melyek esetében további bőrszövetet kellett eltávolítani 

sebészeti úton, vagy a beteg testének más területéről vett bőr átültetésére volt szükség. Figyelembe 

vették az összes, különböző fokú égési sebre, beleértve a teljes vastagságú sebekre vonatkozó 

eredményeket is.  

Milyen előnyei voltak a NexoBrid alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A vizsgálat azt mutatta, hogy a hagyományos (sebészeti vagy nem sebészeti) kezeléshez képest a 

NexoBrid hatásosabban csökkentette a mély, részleges vastagságú sebek azon hányadát, melyek 

esetében további bőrszövetet kellett eltávolítani sebészeti úton vagy bőrátültetésre volt szükség. A 

NexoBrid-del kezelt betegeknél a sebek körülbelül 15%-ának (106 közül 16) esetében kellett sebészeti 

úton eltávolítani a pörköt, és körülbelül 18% (106 közül 19) igényelt bőrátültetést, míg a hagyományos 

sebtisztító kezelésben részesülő betegek körében ez az arány körülbelül 63% (88 közül 55), illetve 

körülbelül 34% (88 közül 30) volt. A NexoBrid-et hatásos sebtisztító kezelésnek találták az összes 

égési seb típus, beleértve a teljes vastagságú égési sebek esetében is. Továbbá, úgy találták, hogy a 

NexoBrid gyorsabban eltávolította a pörköt, mint a hagyományos kezelések.  

Milyen kockázatokkal jár a NexoBrid alkalmazása? 

A NexoBrid leggyakrabban jelentett mellékhatásai a helyi fájdalom és a láz vagy hyperthermia (magas 

testhőmérséklet). A NexoBrid alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes 

felsorolását lásd a betegtájékoztatóban! 

A NexoBrid nem alkalmazható olyan személyeknél, akik túlérzékenyek (allergiásak) a hatóanyaggal, az 

ananásszal, a papainnal (a papaja nevű gyümölcsben található enzim) vagy a készítmény bármely más 

összetevőjével szemben. 
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Miért engedélyezték a NexoBrid forgalomba hozatalát? 

A CHMP azt a következtetést vonta le, hogy a NexoBrid hatásos a mély, részleges vastagságú vagy 

teljes vastagságú sebeken található pörk eltávolításában, és csökkenti a mély, részleges vastagságú 

sebekből történő további bőrszövet eltávolítása céljából végzett sebészeti műtétek szükségességét. A 

Bizottság figyelembe vette, hogy a NexoBrid elfogadható biztonságossági profilú, hatásos sebtisztító 

kezelésnek bizonyult, amely kiegészíti a rendelkezésre álló sebészeti módszereket. Mivel az észlelt 

mellékhatások egy része, beleértve a teljes sebgyógyulás elhúzódását, a sebkezelési eljárásokkal 

állhatott összefüggésben, a Bizottság úgy határozott, hogy a NexoBrid kizárólag égésekre 

specializálódott centrumokban és a használatára kiképzett egészségügyi szakemberek által 

alkalmazható. A CHMP kiemelte, hogy az európai égési centrumokban a szakmai protokollok szerint 

végzett ellátással összhangban a teljes vastagságú és mély égési területek esetében fontos a 

NexoBrid-del végzett sebkezelést követően közvetlenül és gyorsan végrehajtott bőrátültetés. A CHMP 

megállapította, hogy a NexoBrid alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta 

a gyógyszerre vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. 

Milyen intézkedéseket hoztak a NexoBrid biztonságos alkalmazásának 
biztosítása céljából? 

A NexoBrid-et forgalmazó vállalatnak biztosítania kell, hogy a speciális égési centrumokban dolgozó 

minden olyan egészségügyi szakember, aki várhatóan alkalmazza és/vagy felírja a NexoBrid-et, 

megfelelő képzésben részesüljön, és megkapja a NexoBrid-kezelés részletes útmutatóját, valamint a 

NexoBrid alkalmazása előtt és után alkalmazandó fontos biztonságossági megfontolásokat is magában 

foglaló oktatócsomagot. Továbbá, a betegek kimenetelének (beleértve a kozmetikai szempontokat) 

vizsgálata céljából a vállalat köteles elvégezni egy hosszú távú vizsgálatot felnőtteknél és 

gyermekeknél, amely a NexoBrid-et a hagyományos kezeléssel hasonlítja össze.  

A NexoBrid-del kapcsolatos egyéb információ 

2012 december 18-án az Európai Bizottság a NexoBrid-re vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 

területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt.  

A NexoBrid-re vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Amennyiben a NexoBrid-del történő 

kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 

képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez! 

A ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság NexoBrid-re vonatkozó véleményének 

összefoglalója az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find medicine/Human 

medicines/Rare disease designation. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 12/2012. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002246/human_med_001582.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002246/human_med_001582.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000295.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000295.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b

