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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Cuprior 
trientinum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Cuprior. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento 
přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho 
používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Cuprior 
používat. 

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Cuprior, pacienti by si měli přečíst příbalovou 
informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka. 

 

Co je Cuprior a k čemu se používá? 

Cuprior je léčivý přípravek, který se používá k léčbě pacientů ve věku od 5 let s Wilsonovou chorobou, 
genetickým onemocněním, při němž se měď vstřebaná z potravy hromadí v organismu, zejména 
v játrech a v mozku, a způsobuje poškození. Přípravek Cuprior se používá u pacientů, kteří nemohou 
užívat D-penicilamin, což je jiné léčivo k léčbě tohoto onemocnění. 

Přípravek Cuprior obsahuje léčivou látku trientin. Jedná se o „hybridní léčivý přípravek“. Znamená to, 
že je obdobou „referenčního léčivého přípravku“ (v tomto případě přípravku Trientine Dihydrochloride 
tobolky 300 mg), který také obsahuje trientin. Rozdíl mezi přípravkem Cuprior a referenčním léčivým 
přípravkem spočívá v tom, že přípravek Cuprior obsahuje jinou formu trientinu (trientin 
tetrahydrochlorid) a nemusí být uchováván v chladničce. 

Jak se přípravek Cuprior používá? 

Výdej přípravku Cuprior je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena odborným lékařem, 
který má zkušenosti s léčbou Wilsonovy choroby. 
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Přípravek Cuprior je dostupný ve formě 150mg tablet. U dospělých se celková doporučená denní dávka 
pohybuje od 3 do 6,5 tablety a u dětí od 1,5 do 4 tablet. Tablety se užívají ve dvou až čtyřech 
jednotlivých dávkách. Dávky se upraví podle odpovědi daného pacienta a hladin mědi v organismu. 
Přípravek Cuprior by se měl užívat nalačno, nejméně jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po 
jídle. 

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Cuprior působí? 

Léčivá látka v přípravku Cuprior, trientin, je chelatační činidlo. Působí tak, že se váže na měď 
v organismu a vytváří komplex, který se poté vylučuje močí. 

Jak byl přípravek Cuprior zkoumán? 

Společnost předložila údaje z publikované literatury, které dokazují, že trientin významně zvyšuje 
vylučování mědi močí. 

Společnost také provedla studii porovnávající hladiny trientinu v krvi po užívání přípravku Cuprior a po 
užívání referenčního léčivého přípravku. Výsledky prokazují, že přípravek Cuprior vytváří vyšší hladiny 
léčivé látky v krvi než referenční léčivý přípravek. Vzhledem k tomuto rozdílu se přípravek Cuprior 
používá v nižších dávkách. 

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Cuprior? 

Jelikož přípravek Cuprior je hybridní léčivý přípravek, jeho přínosy a rizika se považují za shodné 
s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku. 

Na základě čeho byl přípravek Cuprior schválen? 

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Cuprior převyšují 
jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Výbor CHMP vzal v úvahu, že trientin se k léčbě pacientů s Wilsonovou chorobou používá už více než 
30 let. Ačkoliv přípravek Cuprior uvolňuje v organismu více trientinu než referenční léčivý přípravek, 
tento rozdíl lze vyřešit snížením dávky, která se v každém případě upravuje podle odpovědi daného 
pacienta a hladin mědi v organismu. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Cuprior? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Cuprior, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Další informace o přípravku Cuprior 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Cuprior je k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Cuprior naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004005/human_med_002120.jsp&amp;mid=WC0b01ac058001d124
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