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Ontozry (cenobamāts) 
Ontozry pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Ontozry un kāpēc tās lieto? 

Ontozry ir pretepilepsijas zāles epilepsijas lēkmju ārstēšanai, kas sākas noteiktā smadzeņu daļā (fokāli 
krampji), tostarp to lēkmju ārstēšanai, kas vēlāk izplatās uz visām smadzenēm (sekundāra 
ģeneralizācija). 

Ontozry lieto kā papildterapiju citām pretepilepsijas zālēm, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir krampji, 
kas netiek kontrolēti, kaut arī ir izmēģinātas vismaz divas citas terapijas. 

Tās satur aktīvo vielu cenobamātu. 

Kā lieto Ontozry? 

Ontozry ir pieejamas kā tabletes, ko lieto vienreiz dienā. Pacients sāk ar 12,5 mg dienas devu un devu 
palielina vairāku nedēļu laikā līdz mērķim 200 mg. Ja pacienta lēkmes vēl netiek kontrolētas, devu var 
palielināt līdz 400 mg. 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par Ontozry lietošanu skatīt zāļu 
lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam. 

Kā Ontozry darbojas? 

Epilepsiju izraisa pārlieku liela smadzeņu elektriskā aktivitāte. Precīzs Ontozry darbības mehānisms nav 
skaidrs, bet tas ietekmē kanālu darbību, kas ļauj pārvadīt elektriskos impulsus starp nervu šūnām. Šie 
mehānismi var novērst patoloģisku elektriskās aktivitātes izplatīšanos galvas smadzenēs, tādējādi 
mazinot epilepsijas lēkmju rašanās risku. 

Kādi Ontozry ieguvumi atklāti pētījumos? 

Pamatpētījumā, kurā piedalījās 437 pacienti, Ontozry bija iedarbīgākas par placebo (fiktīvu ārstēšanu) 
lēkmju skaita samazināšanā pacientiem ar nekontrolētām parciālu krampju lēkmēm, neskatoties uz 
iepriekšēju ārstēšanu. Aptuveni 40 % pacientu, kuri trīs ārstēšanas mēnešus lietoja 100 mg Ontozry 
dienas devu, un 64 % pacientu, kuri lietoja 400 mg dienas devu, lēkmju biežums samazinājās vismaz 
par 50 %. Salīdzinājumam šis rādītājs samazinājās par 26 % pacientiem, kuri saņēma placebo. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Kāds risks pastāv, lietojot Ontozry? 

Visbiežākās Ontozry blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir miegainība, 
galvassāpes un nespēja noturēt līdzsvaru. 

Ontozry nedrīkst lietot pacienti ar pārmantotu īsa QT sindromu jeb retu ģenētisko slimību, kas var 
izraisīt sirds ritma traucējumus. Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu 
lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Ontozry ir reģistrētas ES? 

Pamatpētījumā pierādīja, ka Ontozry var samazināt lēkmju biežumu daudziem pacientiem. Visbiežākās 
blakusparādības ir saistītas ar nervu sistēmu, piemēram, miegainība, nogurums un reibonis. 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Ontozry, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Ontozry lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Ontozry lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Ontozry lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Ontozry 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Ontozry 

Sīkāka informācija par Ontozry ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ontorzy  

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ontozry
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