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Kizárólag kiújuló légzőszervi fertőzések megelőzésére 
alkalmazandó bakteriális lizátumok 

2019. június 27-én az EMA azt javasolta, hogy a légzőszervi betegségek kezelésére engedélyezett 
bakteriális lizátumokat – a pneumónia kivételével – kizárólag a kiújuló légzőszervi fertőzések 
megelőzésére alkalmazzák. Ez egy olyan felülvizsgálatot követett, amely ahhoz a következtetéshez 
vezetett, hogy nincsenek olyan megbízható adatok, amelyek igazolnák, hogy ezek a készítmények 
hatásosak lennének a fennálló légzőszervi fertőzések kezelésében vagy a pneumónia megelőzésében, 
ezért ezekre a célokra nem alkalmazhatók. 

A felülvizsgálat során az EMA emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) 
tanulmányozta a klinikai vizsgálatok eredményeit, az e készítményekkel kapcsolatban jelentett 
mellékhatásokra vonatkozó adatokat, valamint a fertőző betegségekkel foglalkozó szakértői csoport 
ajánlásait. 

Bár az adatok korlátozottak, a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy ezek a készítmények 
hatásosak a kiújuló légúti fertőzések megelőzésében, és a biztonságossági profil összhangban van az 
ilyen típusú termékek esetében elvártakkal. A CHMP ezért a készítmények megelőzésre irányuló 
alkalmazásának folytatását javasolta azzal a feltétellel, hogy a vállalatok 2026-ig a biztonságosságra 
és a hatásosságra vonatkozóan további adatokat szolgáltatnak az új klinikai vizsgálatokból. 

Tájékoztató a betegek számára 

• A bakteriális lizátumok nem alkalmazhatók a légutak fennálló fertőzéseinek kezelésére, illetve a 
tüdőgyulladás megelőzésére, mivel ezen javallatok tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő 
adat a készítmények hatásosságának alátámasztására. 

• A bakteriális lizátumok továbbra is alkalmazhatók a légúti fertőzések kiújulásának megelőzésére (a 
tüdőgyulladás kivételével) a rendszeresen fertőzésektől szenvedő betegeknél. 

• Amennyiben fertőzés kezelésére vagy tüdőgyulladás megelőzésére baktériumlízis-készítményt 
szed, kérjen tanácsot kezelőorvosától vagy gyógyszerészétől az alternatívákat illetően. 

• Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a készítménnyel kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához 
vagy gyógyszerészéhez. 
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Tájékoztató az egészségügyi szakemberek számára 

• A bakteriális lizátumok javallatai a kiújuló légúti fertőzések profilaxisára (a pneumónia kivételével) 
korlátozódnak. A hatássoságra vonatkozó adatok hiánya miatt bakteriális lizátumok nem írhatók 
elő fennálló légzőszervi fertőzések kezelésére és pneumónia profilaxisára. 

• A készítmények felírására vonatkozó tájékoztató az új javallattal és a pneumónia megelőzésére 
irányuló alkalmazás elleni figyelmeztetéssel egészül ki. 

 

További információk a készítményekről 

A bakteriális lizátumok lebontott baktériumsejtekből készülnek, és az immunrendszert a fertőzések 
felismerésére és leküzdésére ösztönzik. Ezek a készítmények szájon át (kapszula, tabletta, belsőleges 
keverék készítésére szolgáló granulátum/por vagy cseppek formájában), a nyelv alatt feloldva (tabletta 
formájában), az orron keresztül belélegezve (folyadék formájában), illetve izomba vagy a bőr alá 
fecskendezett injekcióban alkalmazandók. 

A bakteriális lizátumok engedélyezése nemzeti eljárásokon keresztül történik. A következő 
országokban vannak forgalomban: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Több márkanéven (Broncho Munal, Broncho Vaxom, 
Buccalin, Immubron, Immucytal, Ismigen, Lantigen B, Luivac, Ommunal, Paspat, Pir-05, Polyvaccinum, 
Provax, Respivax and Ribomunyl) kerülnek forgalomba. 

További információk az eljárásról 

A bakteriális lizátumok felülvizsgálata Olaszország kérelme alapján 2018. június 28-án kezdődött a 
2001/83/EK irányelv 31. cikke alapján. 

A felülvizsgálatot az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP), az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereket érintő kérdésekben felelős bizottság végezte, amely elfogadta az 
Ügynökség véleményét. A CHMP véleménye továbbításra került az Európai Bizottsághoz, amely 2019. 
szeptember 9-én az EU minden tagállamában érvényes, végleges, jogilag kötelező határozatot adott 
ki. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures
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