
EMA/31463/2017 
EMEA/H/C/004167 

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Lifmior 
etanerceptum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Lifmior. 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 Lifmior 
používat. 

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

Co je Lifmior a k čemu se používá? 

Lifmior je protizánětlivý přípravek k léčbě těchto onemocnění: 

• revmatoidní artritida (onemocnění způsobující zánět kloubů) u dospělých; přípravek se podává
samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem,

• některé formy juvenilní idiopatické artritidy (zánětu kloubů u dětí a dospívajících),

• ložisková psoriáza (onemocnění způsobující tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži) u dětí
a dospělých,

• psoriatická artritida (psoriáza se zánětem kloubů) u dospělých,

• ankylozující spondylitida (onemocnění způsobující zánět kloubů páteře) u dospělých,

• axiální spondylartritida (chronické zánětlivé onemocnění páteře) u dospělých, kdy na rentgenovém
snímku nejsou viditelné žádné anomálie.

Přípravek Lifmior se používá zejména v případě závažného nebo středně závažného onemocnění nebo 
v případě, že jiné léčby nebyly dostatečně účinné. Podrobné informace o používání přípravku Lifmior 
u jednotlivých onemocnění jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).
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Přípravek Lifmior je stejný jako přípravek Enbrel, který je v EU registrován od 3. února 2000. Obsahuje 
léčivou látku etanercept. 

Jak se přípravek Lifmior používá? 

Přípravek Lifmior se podává injekčně pod kůži. U dospělých je obvyklá doporučená dávka 25 mg 
dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně. U dětí dávka závisí na tělesné hmotnosti. Po patřičném 
zaškolení si pacient může přípravek injekčně aplikovat sám nebo mu jej může podat ošetřující osoba. 
Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a sledována 
odborným lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou onemocnění, k jejichž léčbě se 
přípravek Lifmior používá. 

Jak přípravek Lifmior působí? 

Léčivá látka v přípravku Lifmior, etanercept, je bílkovina, která byla vyvinuta tak, aby blokovala 
aktivitu látky zvané „tumor nekrotizující faktor“ (TNF). Tato látka se podílí na vzniku zánětu a v těle 
pacientů trpících onemocněními, k jejichž léčbě se přípravek Lifmior používá, se vyskytuje ve vysoké 
míře. Blokováním TNF zmírňuje etanercept zánět a jiné příznaky onemocnění. 

Jaké přínosy přípravku Lifmior byly prokázány v průběhu studií? 

Z několika studií vyplynulo, že přípravek Lifmior je při snižování příznaků zánětlivých onemocnění 
účinnější než placebo (neúčinný přípravek) nebo srovnávací přípravek. 

V případě revmatoidní artritidy bylo provedeno pět studií zahrnujících přibližně 2 200 pacientů. Ze tří 
těchto studií, do kterých byli zařazeni pacienti, kteří v minulosti užívali přípravky k léčbě artritidy, 
vyplynulo, že přibližně u dvou třetin pacientů, kteří užívali přípravek Lifmior, se po třech měsících 
příznaky snížily o 20 či více procent podle standardních kritérií (ACR 20). U pacientů, kteří dostávali 
placebo, se pro srovnání jednalo o přibližně jednu čtvrtinu. 

Ve čtvrté studii, která zahrnovala pacienty s revmatoidní artritidou, kteří předtím neužívali 
methotrexát, vykazovali pacienti, kteří užívali přípravek Lifmior v dávce 25 mg dvakrát týdně, po 
12 a 24 měsících méně poškození kloubů než pacienti užívající methotrexát samotný. Pátá studie 
prokázala, že přípravek Lifmior užívaný samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem je účinnější 
než samotný methotrexát. 

Další studie byly provedeny u více než 2 300 pacientů s jinými zánětlivými onemocněními (juvenilní 
idiopatickou artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou, ložiskovou psoriázou a axiální 
spondylartritidou). Tyto studie rovněž prokázaly, že přípravek Lifmior přináší větší zlepšení příznaků 
než placebo po třech až čtyřech měsících, a to na základě různých standardních kritérií, jako je ACR, 
ASAS a PASI. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Lifmior? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Lifmior (které byly zaznamenány u více než 1 pacienta 
z 10) jsou reakce v místě vpichu injekce (včetně krvácení, tvorby podlitin, zarudnutí, svědění, bolesti 
a otoku) a infekce (včetně nachlazení a infekcí plic, močového měchýře a kůže). U pacientů, u nichž se 
vyvinou závažné infekce, je třeba léčbu přípravkem Lifmior ukončit. Úplný seznam nežádoucích účinků 
hlášených v souvislosti s přípravkem Lifmior je uveden v příbalové informaci. 
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Přípravek Lifmior nesmějí užívat pacienti, kteří trpí sepsí (což je stav, kdy v krvi kolují bakterie a toxiny 
a začínají poškozovat orgány) nebo jsou vystaveni riziku jejího výskytu, a dále pacienti s infekcemi. 
Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Lifmior schválen? 

Přípravek Lifmior je účinný při snižování příznaků u několika zánětlivých onemocnění a jeho nežádoucí 
účinky jsou považovány za zvládnutelné. Výbor CHMP tudíž dospěl k závěru, že přínosy přípravku 
Lifmior převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. 

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

Společnost, která přípravek Lifmior dodává na trh, poskytne vzdělávací materiály pro lékaře, u nichž se 
předpokládá, že budou tento přípravek předepisovat (aby mohli naučit pacienty, jak správně používat 
předplněné pero), a speciální informační kartičku pro pacienty (aby dokázali rozpoznat závažné 
nežádoucí účinky a věděli, kdy mají okamžitě vyhledat svého lékaře). 

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

Další informace o přípravku Lifmior 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Lifmior 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 Lifmior naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 
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