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EPAR, sažetak za javnost 

Prevymis 
letermovir 

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) za lijek Prevymis. Objašnjava kako je 
Agencija ocijenila lijek kako bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu. 
Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Prevymis. 

Praktične informacije o primjeni lijeka Prevymis bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno 
obratiti se svojem liječniku ili ljekarniku. 

 

Što je Prevymis i za što se koristi? 

Prevymis je antivirusni lijek koji se primjenjuje za sprječavanje bolesti uzrokovanih citomegalovirusom 
(CMV) u odraslih osoba koje su podvrgnute alogenoj transplantaciji krvotvornih matičnih stanica kako 
bi se zamijenila njihova koštana srž. Alogena transplantacija krvotvornih matičnih stanica uključuje 
zamjenu stanica koštane srži primatelja matičnim stanicama donora kako bi se formirala nova koštana 
srž koja proizvodi zdrave krvne stanice. 

Mnoge osobe imaju CMV u tijelu, ali je on uglavnom neaktivan i nema štetne posljedice. Međutim, CMV 
može postati aktivan u bolesnika s oslabljenim imunosnim sustavom, kao što su oni koji su podvrgnuti 
transplantaciji matičnih stanica. 

Budući da je broj bolesnika s bolestima uzrokovanima CMV-om nizak, dotična se bolest smatra 
„rijetkom” te je Prevymis dobio status „lijeka za liječenje rijetkih i teških bolesti” od 15. travnja 2011. 

Lijek Prevymis sadržava djelatnu tvar letermovir. 

Kako se Prevymis koristi? 

Lijek Prevymis izdaje se samo na recept, a liječenje mora započeti liječnik s iskustvom u liječenju 
bolesnika koji su podvrgnuti alogenoj transplantaciji krvotvornih matičnih stanica. Prilikom primjene 
lijeka Prevymis liječnici trebaju uzeti u obzir službene smjernice o primjeni antivirusnih lijekova. 
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Lijek Prevymis dostupan je u obliku tableta koje se uzimaju kroz usta i kao koncentrat od kojeg se 
priprema otopina za intravensku infuziju (drip) koja se primjenjuje u trajanju od otprilike jednog sata. 
Uobičajena preporučena doza za primjenu kroz usta ili infuzijom iznosi 480 mg jedanput dnevno. Ako 
se istodobno primjenjuje ciklosporin (lijek koji sprječava odbacivanje presatka), doza lijeka Prevymis 
smanjuje se na 240 mg jedanput dnevno. Liječenje lijekom Prevymis započinje na dan transplantacije 
ili bilo kojeg dana do 28 dana nakon transplantacije te se nastavlja 100 dana nakon transplantacije; u 
nekih bolesnika moguće je dulje liječenje. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku. 

Kako djeluje Prevymis? 

Da bi se CMV umnožavao, njegov se genetski materijal (DNK) treba kopirati i dobiti proteinski omotač 
kako bi se proizvelo više virusa koji potom mogu inficirati druge stanice. Letermovir, djelatna tvar 
lijeka Prevymis, blokira virusni enzim naziva „terminaza”. Terminaza je uključena u pakiranje DNK-a u 
proteinski omotač virusa. Blokiranjem enzima lijek sprječava pravilan razvoj virusa te se CMV ne može 
umnožavati i inficirati druge stanice. Očekuje se da će to spriječiti bolesti prouzročene CMV-om u 
primatelja transplantacije koji već imaju CMV u tijelu. 

Koje su koristi od lijeka Prevymis utvrđene u ispitivanjima? 

U glavnom ispitivanju na 570 odraslih osoba lijek Prevymis pokazao se djelotvornijim od placeba 
(prividno liječenje) u sprječavanju infekcije CMV-om nakon alogene transplantacije krvotvornih 
matičnih stanica. U otprilike 38 % (122 od 325) bolesnika koji su primali lijek Prevymis uočeni su 
znakovi aktivacije CMV-a 24 tjedna nakon transplantacije matičnih stanica, u usporedbi sa 61 % (103 
od 170) bolesnika koji su primali placebo. 

Svi bolesnici u tom ispitivanju bili su CMV seropozitivni, što znači da su već bili izloženi virusu te da su 
ga vjerojatno nosili u neaktivnom obliku. 

Koji su rizici povezani s lijekom Prevymis? 

Najčešće nuspojave lijeka Prevymis (koje se mogu javiti u do 1 na 10 osoba) su mučnina (osjećaj 
slabosti), proljev i povraćanje Potpuni popis nuspojava zabilježenih prilikom primjene lijeka Prevymis 
potražite u uputi o lijeku. 

Lijek Prevymis ne smije se istodobno primjenjivati s pimozidom ni s lijekovima koji sadrže derivate 
ergota kao što su ergotamin i dihidroergotamin. Kombinacija lijeka Prevymis i ciklosporina ne smije se 
istodobno primjenjivati s dabigatranom, atorvastatinom, pitavastatinom, rosuvastatinom i 
simvastatinom. Potpuni popis ograničenja potražite u uputi o lijeku. 

Zašto je Prevymis odobren? 

Lijek Prevymis djelotvoran je u sprječavanju aktivacije CMV-a i uzrokovanju bolesti u odraslih 
primatelja u kojih je provedena transplantacija matičnih stanica kako bi se zamijenila njihova koštana 
srž. Nuspojave lijeka su rijetke, za razliku od ostalih lijekova koji se primjenjuju u liječenju bolesti 
prouzročenih CMV-om, koji mogu oštetiti koštanu srž i utjecati na krvne stanice. Stoga je Europska 
agencija za lijekove odlučila da koristi lijeka Prevymis nadmašuju s njim povezane rizike te je 
preporučila njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji. 
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Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita 
primjena lijeka Prevymis? 

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i 
učinkovite primjene lijeka Prevymis nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku. 

Ostale informacije o lijeku Prevymis 

Cjeloviti EPAR za lijek Prevymis nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom 
Prevymis pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) odnosno obratite se svojem liječniku ili 
ljekarniku. 

Sažetak mišljenja Odbora za lijekove za rijetke bolesti o lijeku Prevymis možete naći na internetskim 
stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004536/human_med_002200.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004536/human_med_002200.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2011/04/human_orphan_000908.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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