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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Cresemba 
izawukonazol 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego leku Cresemba. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie 
przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. 
Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Cresemba. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Cresemba należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 

Co to jest produkt Cresemba i w jakim celu się go stosuje? 

Cresemba to lek przeciwgrzybiczy stosowany w leczeniu osób dorosłych z jednym z dwóch 
zagrażających życiu zakażeń grzybiczych: inwazyjną aspergilozą lub mukormykozą. W przypadku 
mukormykozy lek Cresemba stosuje się wtedy, gdy leczenie amfoterycyną B nie jest wskazane.  

Ze względu na to, że liczba pacjentów z wymienionymi chorobami jest mała, choroby te są uważane za 
rzadko występujące, zatem produkt Cresemba uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich 
chorobach) – w dniu 4 czerwca 2014 r. dla mukormykozy oraz w dniu 4 lipca 2014 r. dla aspergilozy. 

Lek Cresemba zawiera substancję czynną izawukonazol. 

Jak stosować produkt Cresemba? 

Lek Cresemba jest dostępny w postaci proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (podawany 
dożylnie za pomocą kroplówki), i w postaci kapsułek do podawania doustnego. 

Dawkowanie w przypadku infuzji oraz kapsułek jest takie samo: 6 dawek po 200 mg co 8 godzin przez 
48 godzin, po czym stosuje się dawkę podtrzymującą 200 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia 
zależy od odpowiedzi pacjenta na leczenie. 
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W razie potrzeby sposób podania można zmienić z infuzji na kapsułki doustne i odwrotnie. Lek wydaje 
się wyłącznie z przepisu lekarza. 

Jak działa produkt Cresemba? 

Substancja czynna leku Cresemba, izawukonazol, należy do leków przeciwgrzybiczych z grupy 
„triazoli”. Działa poprzez zaburzanie procesu powstawania ergosterolu, który stanowi ważny składnik 
błon komórkowych grzyba. Bez funkcjonalnej błony komórkowej grzyb ginie lub nie może się 
rozprzestrzeniać. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Cresemba zaobserwowano w 
badaniach? 

W badaniach wykazano, ze przeżywalność w następstwie leczenia produktem Cresemba jest 
porównywalna z innymi metodami leczenia. 

W badaniu głównym z udziałem 516 pacjentów z inwazyjną aspergilozą śmiertelność po 42 dniach 
leczenia była podobna w przypadku pacjentów przyjmujących lek Cresemba oraz worykonazol (inny lek 
przeciwgrzybiczy) i wynosiła odpowiednio 19% oraz 20%. 

W innym badaniu głównym z udziałem 146 pacjentów z inwazyjną aspergilozą lub mukormykozą — 
spośród których 37 pacjentów z mukormykozą przyjmowało lek Cresemba — śmiertelność pacjentów z 
mukormykozą po 84 dniach wynosiła 43%. Śmiertelność obserwowana w tym badaniu jest 
porównywalna z danymi zawartymi w opublikowanym piśmiennictwie dotyczącym standardowych 
metod leczenia. Ponadto zaletą leku Cresemba jest to, że można go podawać pacjentom z 
zaburzeniami czynności nerek. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Cresemba? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Cresemba (obserwowane u mniej niż 
10% badanych pacjentów) to nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby, nudności, wymioty, 
trudności z oddychaniem, ból brzucha, biegunka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, 
zmniejszone stężenie potasu we krwi i wysypka skórna. Pełny wykaz działań niepożądanych 
związanych ze stosowaniem leku Cresemba znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Leku Cresemba nie należy stosować u pacjentów przyjmujących którykolwiek z następujących leków: 

• ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy); 

• rytonawir w wysokich dawkach (lek przeciw wirusowi HIV); 

• pewne leki przyspieszające rozkład izawukonazolu w organizmie (silne aktywatory CYP3A4/5, 
więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta). 

Leku nie należy również stosować u pacjentów z rodzinnym zespołem krótkiego QT – zaburzeniem 
rytmu serca. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Cresemba? 

Inwazyjna aspergiloza i mukormykoza to zagrażające życiu zakażenia charakteryzujące się dużą 
śmiertelnością. W badaniach wykazano, że działanie leku Cresemba w leczeniu inwazyjnej aspergilozy 
było porównywalne z działaniem worykonazolu. Choć amfoterycyna B stanowi leczenie pierwszego 
rzutu w przypadku mukormykozy, istnieje zapotrzebowanie na alternatywne metody leczenia, a lek 
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Cresemba przyniesie korzyści pacjentom, u których leczenie amfoterycyną B nie jest wskazane. W 
odniesieniu do bezpieczeństwa stosowania lek Cresemba był zasadniczo dobrze tolerowany. 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści płynące ze 
stosowania produktu Cresemba przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i 
skutecznego stosowania produktu Cresemba? 

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Cresemba opracowano plan 
zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla 
pacjenta dotyczących produktu Cresemba zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym 
odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów. 

Więcej informacji znajduje się w streszczeniu planu zarządzania ryzykiem. 

Inne informacje dotyczące produktu Cresemba: 

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Cresemba 
znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
leczenia produktem Cresemba należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź 
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Cresemba 
znajduje się na stronie internetowej Agencji:  

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (inwazyjna aspergiloza) 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (mukormykoza) 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002734/WC500190179.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002734/human_med_001907.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001371.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2014/07/human_orphan_001358.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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