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Zavicefta (keftatsidiimi/avibaktaami) 
Yleistiedot Zaviceftasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Zavicefta on ja mihin sitä käytetään? 

Zavicefta on antibiootti, jota käytetään aikuisilla ja vähintään kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla 
seuraavien infektioiden hoidossa: 

• vatsansisäisten kudosten ja elinten komplisoituneet (vaikeahoitoiset) infektiot 

• virtsateiden komplisoituneet (vaikeahoitoiset) infektiot, mukaan lukien pyelonefriitti 
(munuaistulehdus) 

• keuhkojen sairaalaperäiset infektiot (sairaalakeuhkokuume), myös hengityslaitehoitoon liittyvä 
keuhkokuume. 

Zaviceftaa voidaan käyttää myös mihin tahansa edellä mainittuun infektioon liittyvän veren 
infektoitumisen (bakteremian) hoidossa. 

Zaviceftaa voidaan käyttää aikuisilla ja vähintään kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla aerobisten 
gramnegatiivisten bakteerien (eräs bakteerien tyyppi) aiheuttamien infektioiden hoidossa, kun muut 
hoidot eivät tehoa. 

Zaviceftan vaikuttavat aineet ovat keftatsidiimi ja avibaktaami. 

Miten Zaviceftaa käytetään? 

Zaviceftaa annetaan infuusiona laskimoon (suonensisäisenä tiputuksena). Infuusion kesto on kaksi 
tuntia, ja se annetaan yleensä kolme kertaa päivässä. Hoito kestää yleensä 5–14 päivää riippuen 
infektion tyypistä. 

Zaviceftaa saa vain lääkärin määräyksestä, ja lääkettä määräävien on otettava huomioon antibioottien 
käyttöä koskevat viralliset ohjeet. 

Lisätietoja Zaviceftan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Miten Zavicefta vaikuttaa? 

Zaviceftan vaikuttavat aineet ovat keftatsidiimi ja avibaktaami. Keftatsidiimi on kefalosporiineihin 
kuuluva antibiootti, joka kuuluu laajempaan beetalaktaamien ryhmään. Kefalosporiini vaikuttaa 
bakteerien soluseinämien muodostumiseen heikentäen niitä, jolloin ne hajoavat ja bakteerit kuolevat. 

Avibaktaami estää beetalaktamaaseiksi kutsuttujen bakteerien tuottamien entsyymien toiminnan. 
Näiden entsyymien ansiosta bakteeri pystyy pilkkomaan beetalaktaamiantibiootteja, kuten 
keftatsidiimiä, jolloin bakteerista tulee vastustuskykyinen antibiootille. Avibaktaami estää näiden 
entsyymien toiminnan, jolloin keftatsidiimi tehoaa bakteereihin, jotka muuten olisivat 
vastustuskykyisiä. 

Mitä hyötyä Zaviceftasta on havaittu tutkimuksissa? 

Zaviceftan hyödyt on osoitettu viidessä aikuisilla tehdyssä päätutkimuksessa. 

Zaviceftan ja metronidatsolin (erään toisen antibiootin) yhdistelmää on tutkittu kahdessa 
tutkimuksessa 1 490 potilaalla, joilla oli komplisoitunut vatsansisäinen infektio. Yhdistelmän todettiin 
olevan vähintään yhtä tehokas kuin meropeneemiantibiootti. Yhdessä ensimmäisen tutkimuksen 
potilasryhmistä 92 prosenttia Zaviceftalla ja metronidatsolilla hoidetuista potilaista parani, kun 
meropeneemilla hoidetuista potilaista parani 93 prosenttia. Toisessa tutkimuksessa 94 prosenttia 
Zaviceftalla ja metronidatsolilla hoidetuista potilaista parani. Meropeneemilla hoidetuista potilaista 
parani vastaavasti myös 94 prosenttia. 

Kolmannessa tutkimuksessa tutkittiin 332:ta potilasta, joilla oli keftatsidiimille vastustuskykyisten 
gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamia komplisoituneita vatsansisäisiä tai virtsateiden infektioita. 
Zavicefta yksinään (virtsateiden infektiot) tai yhdessä metronidatsolin kanssa (vatsansisäiset infektiot) 
käytettynä oli yhtä tehokas kuin vaihtoehtoiset antibiootit. 91 prosenttia Zaviceftalla hoidetuista 
potilaista parani, kun parhaalla vaihtoehtoisella antibiootilla hoidetuista potilaista parani samoin 
91 prosenttia. Lisäksi sairautta aiheuttavat bakteerit eliminoituivat 82 prosentilla potilaista Zavicefta-
hoidon jälkeen, kun parhaalla vaihtoehtoisella antibiootilla hoidetuista potilaista tämä osuus oli 
63 prosenttia. Nämä tulokset tukevat Zaviceftan tehoa, kun niitä tarkastellaan muiden tutkimusten 
kanssa. 

Neljänteen tutkimukseen osallistui 1 020 potilasta, joilla oli gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamia 
komplisoituneita virtsatieinfektioita (myös pyelonefriittiä). Potilaita hoidettiin Zaviceftalla tai 
doripeneemiantibiootilla. Zavicefta oli vähintään yhtä tehokas kuin doripeneemi, sillä sairautta 
aiheuttavat bakteerit eliminoituivat 77 prosentilla Zaviceftalla hoidetuista potilaista, kun vastaava 
osuus doripeneemilla hoidetuista potilaista oli 71 prosenttia. 

Viidenteen tutkimukseen osallistui 817 sairaalakeuhkokuumeeseen sairastunutta potilasta, joista 
280:lla oli hengityslaitehoitoon liittyvä keuhkokuume. Noin 69 prosenttia Zaviceftalla hoidetuista 
potilaista parani, kun meropeneemia saaneista parani 73 prosenttia. 

Zaviceftan tehoa veren infektoitumisen hoidossa koskevat tiedot on saatu niistä näihin viiteen 
tutkimukseen osallistuneista potilaista, joilla oli myös veren infektio. Näihin tutkimuksiin osallistuneista 
potilaista, joille annettiin Zaviceftaa yksinään tai yhdessä metronidatsolin kanssa, 87 prosenttia parani 
(47 potilasta 54:stä), kun vastaava osuus muuta antibioottihoitoa saaneista potilaista oli 83 prosenttia 
(39 potilasta 47:stä). 

Lisätutkimukset ovat osoittaneet, että kun lääkettä annetaan lapsille suositellulla annostuksella, 
lääkkeen pitoisuus veressä vastaa pitoisuutta aikuisilla ja on riittävä infektion hoitamiseen. Lääke myös 
imeytyy ja se muuntuu ja poistuu elimistöstä samalla tavalla eri ikäryhmiin kuuluvilla lapsilla, 
riippumatta siitä, mikä infektio heillä on. Näiden tulosten perusteella Zaviceftan katsottiin olevan 
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tehokas komplisoituneiden vatsansisäisten infektioiden, virtsatieinfektioiden, sairaalakeuhkokuumeen 
ja aerobisten gramnegatiivisten organismien aiheuttamien infektioiden hoidossa lapsilla, kun muut 
hoitomuodot eivät tehoa. 

Lisäksi tutkimuksessa, jossa tutkittiin komplisoituneita vatsansisäisiä infektioita sairastavia lapsia, 
jotka olivat iältään vähintään kolmen kuukauden ja alle 18 vuoden ikäisiä, 92 prosenttia Zaviceftaa ja 
metronidatsolia saaneista potilaista parani (56 potilasta 61:stä), kun meropeneemia saaneista 
potilaista parani 95 prosenttia (21 potilasta 22:sta). Toisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin 
komplisoituneita virtsatieinfektioita sairastavia lapsia, jotka olivat iältään vähintään kolmen kuukauden 
ja alle 18 vuoden ikäisiä, 89 prosenttia Zaviceftalla hoidetuista potilaista parani (48 potilasta 54:stä), 
kun kefepiimia saaneista potilaista parani 83 prosenttia (19 potilasta 23:sta). 

Mitä riskejä Zaviceftaan liittyy? 

Zaviceftan yleisimmät haittavaikutukset, joita esiintyy useammalla kuin viidellä potilaalla sadasta, ovat 
pahoinvointi, ripuli ja positiivinen tulos Coombsin testissä (merkki sellaisten vasta-aineiden 
kehittymisestä, jotka tuhoavat punasoluja). Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Zaviceftan 
haittavaikutuksista. 

Zaviceftaa ei saa antaa henkilöille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) sen vaikuttaville aineille tai sen 
muille ainesosille, eikä henkilöille, jotka ovat yliherkkiä muille kefalosporiiniantibiooteille tai joille jokin 
toinen beetalaktaamiantibiootti (esim. penisilliini) on aiheuttanut vakavan allergisen reaktion. 

Miksi Zavicefta on hyväksytty? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Zaviceftan hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. Zavicefta on tehokas komplisoituneiden vatsansisäisten infektioiden ja 
virtsatieinfektioiden sekä sairaalakeuhkokuumeen hoidossa aikuisilla ja lapsilla. Se on tehokas myös 
näiden infektioiden hoidossa aikuisilla silloin, kun infektiot ovat levinneet vereen. Lisäksi Zavicefta on 
tehokas aerobisten gramnegatiivisten organismien aiheuttamien infektioiden hoidossa aikuisilla ja 
lapsilla silloin, kun muut hoitomuodot eivät tehoa. Zaviceftan turvallisuuden osalta katsottiin, että sen 
haittavaikutukset vastasivat sen kahdelta vaikuttavalta aineelta odotettavissa olevia haittavaikutuksia. 

Miten voidaan varmistaa Zaviceftan turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Zaviceftan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Zaviceftan käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Zaviceftasta 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja potilaiden suojelemiseksi suoritetaan kaikki 
tarvittavat toimet. 

Muuta tietoa Zaviceftasta 

Zavicefta sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 23. kesäkuuta 2016. 

Lisää tietoa Zaviceftasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zavicefta. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 09-2020. 

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