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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Vfend 
vorikonatsoli 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Vfend-
lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut 
lääkevalmistetta ja päätynyt puoltavaan lausuntoon myyntiluvan myöntämisestä sekä suosituksiin 
lääkevalmisteen käytön ehdoista. 

 

Mitä Vfend on? 

Vfend on sienilääke, jonka vaikuttava aine on vorikonatsoli. Sitä on saatavilla tabletteina (50 mg tai 
200 mg), oraalisuspensiona (40 mg/ml) ja injektiokuiva-aineena laskimoon tiputettavaa infuusioliuosta 
varten. 

Mihin Vfend-lääkevalmistetta käytetään? 

Vfendiä käytetään aikuisten ja yli kaksivuotiaiden lasten hoitamiseen seuraavissa sieni-infektioissa: 

• invasiivinen aspergilloosi (Aspergillus-sienen aiheuttama sienitulehdustyyppi); 

• kandidemia (toisentyyppinen Candida-sienen aiheuttama tulehdus) potilailla, joilla on normaali 
määrä valkosoluja; 

• vakavat invasiiviset Candida-infektiot, kun sieni on resistentti flukonatsolille (toinen sienilääke); 

• vakavat Scedosporium- tai Fusarium-sienten (kaksi eri sienityyppiä) aiheuttamat sieni-infektiot. 

Sieni-infektioiden hoidossa käytettynä Vfend on tarkoitettu lähinnä potilaille, joilla on pahentuvia ja 
mahdollisesti hengenvaarallisia infektioita. 

Vfendiä käytetään myös ehkäisemään invasiivisia sieni-infektioita potilailla, joille on suoritettu 
hematopoieettisten (verta muodostavien) kantasolujen siirto (sellaisten kantasolujen siirto, jotka 
voivat kehittyä verisoluiksi) ja joilla on suuri infektioriski. 

Lääkettä saa vain lääkemääräyksellä. 
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Miten Vfendiä käytetään? 

Vfendiä on annettava kahdesti päivässä vähintään tunti ennen seuraavaa ateriaa tai tunti aterian 
jälkeen. Käytettävä Vfend-annos määräytyy potilaan painon ja käytettävän lääkemuodon mukaan. 

Sieni-infektioita hoidettaessa potilaille on tarpeen antaa ensimmäisenä päivänä suurempi aloitusannos 
(latausannos). Latausannoksen tarkoituksena on saada veren pitoisuus stabiiliksi. Latausannostuksen 
jälkeen annetaan ylläpitoannos, jota voidaan mukauttaa potilaan vasteen mukaan. Annosta voidaan 
suurentaa tai pienentää riippuen potilaan vasteesta ja hänellä ilmenevistä sivuvaikutuksista. Hoidon on 
oltava kestoltaan mahdollisimman lyhyt. Yli 180 päivää kestävä hoito vaatii huolellista arviointia sen 
varmistamiseksi, että lääkkeen hyödyt ovat edelleen sen aiheuttamia riskejä suuremmat. 

Aikuisilla sekä kyllästys- että ylläpitoannos voidaan antaa infuusiona tai suun kautta joko tabletteina 
tai suspensiona, mutta lapsilla hoito on suositeltavaa aloittaa infuusiona ja jos paranemista tapahtuu, 
voidaan harkita vaihtoa suspensioon. Tabletit ja suspensio on annettava vähintään tunti ennen 
seuraavaa ateriaa tai tunti aterian jälkeen. 

Käytettäessä Vfendiä infektioiden ehkäisemiseen potilailla, joille on suoritettu veren kantasolujen siirto, 
Vfendiä annetaan siirtopäivänä ja sen jälkeen enintään 100 päivää. Ehkäisevän hoidon tulisi kestää 
mahdollisimman lyhyen aikaa. Hoitoa voidaan jatkaa vielä 80 päivää, mutta vain jos potilaan 
immuunijärjestelmä on edelleen heikentynyt tai jos hänelle kehittyy käänteishyljintä (siirretyt solut 
alkavat hyökätä kehon omia soluja vastaan). Hoito on lopetettava, jos potilaat kokevat hoitoon liittyviä 
sivuvaikutuksia. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Vfend vaikuttaa? 

Vfendin vaikuttava aine vorikonatsoli kuuluu ‘triatsolien’ luokkaan sienilääkkeiden joukossa. Se 
vaikuttaa estämällä sienten solukalvojen tärkeän osan, ergosterolin, muodostumista. Ilman toimivaa 
solukalvoa sieni kuolee tai sen leviäminen estyy. Valmisteyhteenvedossa (sisältyy myös EPAR-
lausuntoon) on luettelo sienistä, joihin Vfend tehoaa. 

Miten Vfendiä on tutkittu? 

Tutkimukseen, jossa tutkittiin Vfendin vaikutusta invasiiviseen aspergilloosiin, osallistui 277 
immuunipuutteista potilasta (potilaita, joiden immuunijärjestelmä ei toiminut kunnolla). Vfendiä 
verrattiin amfoterisiini B:hen (toinen sienilääke). 

Tutkimuksessa, jossa tutkittiin Vfendiä kandidemian hoidossa ja johon osallistui 370 potilasta, Vfendiä 
verrattiin amfoterisiini B -hoitoon, jota seurasi flukonatsolihoito. 

Vfendiä on tutkittu myös vakavien refraktoristen Candida-infektioiden hoidossa 55 potilaalla, 
skedosporioosin hoidossa 38 potilaalla ja fusarioosin hoidossa 21 potilaalla. Refraktorinen tarkoittaa, 
että infektiot eivät reagoineet hoitoon. Muut sienilääkkeet eivät sopineet useimmille potilaille, jotka 
saivat Vfend-hoitoa näihin harvinaisiin infektioihin, tai heillä ei ilmennyt vastetta muihin 
sienilääkkeisiin. 

Vfendiä on tutkittu myös 285 lapsen hoidossa. 

Kaikissa näissä tutkimuksissa tärkein tehon mitta oli niiden potilaiden määrä, joilla hoitovaste oli 
täydellinen tai osittainen. 

Vfendiä on tutkittu myös ennalta ehkäisevänä hoitona potilailla, joille on tehty veren kantasolujen 
siirto. Tutkimuksessa, johon osallistui 465 potilasta, Vfendiä verrattiin toiseen sienilääkkeeseen, 
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itrakonatsoliin. Hoito katsottiin menestykselliseksi, jos potilas pystyi jatkamaan hoitoa 100 päivän ajan 
siirron jälkeen ja jos hänelle ei ollut kehittynyt sieni-infektiota 180. päivään mennessä. 

Mitä hyötyä Vfendistä on havaittu tutkimuksissa? 

Invasiivisen aspergilloosin hoidossa hoitoon vastanneiden potilaiden osuus oli suurempi Vfendiä 
käytettäessä (53 %) kuin amfoterisiini B:tä käytettäessä (31 %). Vorikonatsolia käytettäessä 
eloonjääminen oli merkitsevästi suurempaa kuin amfoterisiini B:tä käytettäessä. 

Kandidemiassa niiden potilaiden osuus, joilla havaittiin vaste Vfend-hoitoon hoidon lopussa, oli sama 
kuin vertailulääkevalmisteella (72 %). 

Vakavia refraktorisia Candida-infektioita sairastaneista potilaista hoito onnistui 44 prosentilla (24 
potilasta 55:stä). Heistä useimmilla (15 potilaalla 24:stä) vaste oli täydellinen. 

Skedosporioosin ja fusarioosin hoidossa 28 potilaalla 59:stä hoitovaste oli täydellinen tai osittainen. 

Ehkäisemistä koskevassa tutkimuksessa potilailla, joille oli tehty veren kantasolujen siirto, hoito 
onnistui n. 49 prosentilla potilaista, joille annettiin Vfendiä (109 potilasta 224 potilaasta) verrattuna n. 
33 prosenttiin potilaista, jotka saivat itrakonatsolia (80 potilasta 241 potilaasta). 

Mitä riskejä Vfendiin liittyy? 

Vfendin yleisimmät sivuvaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) ovat perifeerinen 
ödeema (raajojen turvotus), päänsärky, näköhäiriöt (mukaan lukien näön hämärtyminen, värinäön 
muutokset ja liiallinen valonherkkyys), hengitysvaikeudet, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, 
ihottuma ja kuume sekä epänormaalit maksa-arvot. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Vfendin 
ilmoitetuista sivuvaikutuksista. 

Vfendiä ei saa antaa potilaille, jotka käyttävät jotakin seuraavista lääkevalmisteista: 

• terfenadiini, astemitsoli (käytetään yleisesti allergian hoitoon – näitä lääkkeitä voi olla saatavana 
ilman lääkemääräystä) 

• sisapridi (käytetään mahavaivojen hoitoon) 

• pimotsidi (käytetään mielisairauksien hoitoon) 

• kinidiini (käytetään sydämen rytmihäiriön hoitoon) 

• rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon) 

• karbamatsepiini (käytetään vakavien kohtauksien hoitoon) 

• fenobarbitaali (käytetään unettomuuden ja kohtauksien hoitoon) 

• ritonaviiri (käytetään HIV-infektion hoitoon) vähintään 400 mg:n annoksina kahdesti 
vuorokaudessa 

• ergot-alkaloidit, kuten ergotamiini ja dihydroergotamiini (käytetään migreenipäänsärkyjen hoitoon) 

• sirolimuusi (käytetään siirrännäispotilaiden hoitoon) 

• mäkikuisma (masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste) 

• suuret efavirentsi-annokset (käytetään HIV-infektion hoitoon) 

Varovaisuutta on noudatettava myös silloin, kun Vfendiä otetaan samanaikaisesti muiden 
lääkevalmisteiden kanssa. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 
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Miksi Vfend on hyväksytty? 

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Vfendin hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä Vfendiä varten. 

Miten voidaan varmistaa Vfendin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Vfendin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty riskinhallintasuunnitelma. 
Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Vfendiä 
koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Muita tietoja Vfendistä 

Euroopan komissio myönsi 19. maaliskuuta 2002 Vfendille koko Euroopan unionin alueella voimassa 
olevan myyntiluvan. 

Vfendi-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lisätietoja 
hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä tai apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2014. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000387/human_med_001135.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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