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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Cresemba 
isavukonazol 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Cresemba. Vysvetľuje, 
akým spôsobom agentúra vyhodnotila liek s cieľom odporučiť jeho povolenie na uvedenie na trh v EÚ 
a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť praktické rady o tom, ako 
používať liek Cresemba. 

Ak pacienti potrebujú praktické informácie o používaní lieku Cresemba, nájdu ich v písomnej informácii 
pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. 

 

Čo je liek Cresemba a na čo sa používa? 

Cresemba je protiplesňový liek, ktorý sa používa na liečbu dospelých, ktorí majú jednu z dvoch život 
ohrozujúcich plesňových infekcií: invazívnu aspergilózu alebo mukormykózu. Pri mukormykóze sa liek 
Cresemba používa v prípade, keď amfotericín B nie je vhodný.  

Keďže je počet pacientov s týmito ochoreniami nízky, tieto ochorenia sa považujú za zriedkavé, a preto 
bol liek Cresemba dňa 4. júna 2014 (na mukormykózu) a 4. júla 2014 (na aspergilózu) označený za 
liek na ojedinelé ochorenia. 

Liek Cresemba obsahuje účinnú látku isavukonazol. 

Ako sa liek Cresemba používa? 

Liek Cresemba je dostupný vo forme prášku, z ktorého sa pripravuje infúzny roztok (na kvapkanie do 
žily) a vo forme kapsúl, ktoré sa užívajú ústami. 

Dávkovanie pre infúzie a kapsuly je rovnaké: šesť 200-mg dávok každých 8 hodín počas 48 hodín a 
potom nasleduje 200-mg udržiavacia dávka raz denne. Trvanie liečby závisí od reakcie pacienta na 
liečbu. 
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V prípade potreby je možné prejsť z infúzie na perorálnu kapsulu a naopak.  Výdaj lieku je viazaný na 
lekársky predpis. 

Akým spôsobom liek Cresemba účinkuje? 

Účinná látka lieku Cresemba, isavukonazol, patrí do tzv. triazolovej triedy protiplesňových liekov. 
Účinkuje tak, že narúša vytváranie ergosterolu, ktorý je dôležitou súčasťou bunkových membrán 
plesne. Bez funkčnej bunkovej membrány pleseň odumiera, alebo sa nemôže rozmnožovať. 

Aké prínosy lieku Cresemba boli preukázané v štúdiách? 

V štúdiách sa preukázalo, že prežívanie po liečbe liekom Cresemba je podobné ako v prípade iných 
terapií. 

V hlavnej štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 516 pacientov s invazívnou aspergilózou, miera mortality po 42 
dňoch u pacientov liečených liekom Cresemba (19 %) a u pacientov liečených iným protiplesňovým 
liekom vorikonazolom (20 %) bola podobná. 

Na druhej hlavnej štúdii sa zúčastnilo 146 pacientov s invazívnou aspergilózou alebo s mukormykózou, 
pričom mukormykózu malo 37 pacientov a títo pacienti boli liečení liekom Cresemba; u pacientov s 
mukormykózou bola miera mortality po 84 dňoch 43 %. Miera mortality pozorovaná v tejto štúdii je 
podobná ako miery uvedené v uverejnenej literatúre pre štandardné terapie. Okrem toho, liek 
Cresemba má tú výhodu, že sa môže použiť u pacientov so zníženou funkciou obličiek. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Cresemba? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Cresemba (pozorované u menej ako 10 % skúmaných pacientov) 
boli: abnormálne pečeňové testy, nauzea, vracanie, ťažkosti s dýchaním, abdominálna bolesť, hnačka, 
reakcie na mieste zavedenia injekcie, bolesť hlavy, nízka hladina draslíka v krvi a kožná vyrážka. 
Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Cresemba sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľa. 

Liek Cresemba sa nesmie používať u pacientov, ktorí užívajú niektorý z týchto liekov: 

• ketokonazol (protiplesňový liek), 

• ritonavir vo vysokej dávke (liek proti HIV infekcii), 

• určité lieky, ktoré zvyšujú rozklad isavukonazolu v tele (silné induktory enzýmu CYP3A4/5, pozri 
písomnú informáciu pre používateľa). 

Liek sa nesmie používať ani u pacientov s dedičným syndrómom krátkeho intervalu QT, čo je problém 
so srdcovým rytmom. 

Prečo bol liek Cresemba povolený? 

Invazívna aspergilóza a mukormykóza sú život ohrozujúce infekcie súvisiace s vysokou mortalitou. V 
štúdiách bol účinok lieku Cresemba pri liečbe invazívnej aspergilózy porovnateľný s účinkom 
vorikonazolu. Hoci pri mukormykóze je liečbou prvej línie amfotericín B, sú potrebné alternatívne 
terapie a liek Cresemba bude prínosom pre pacientov, pre ktorých amfotericín B nie je vhodný. Pokiaľ 
ide o bezpečnosť, liek Cresemba bol spravidla dobre tolerovaný. 

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Cresemba sú väčšie 
než riziká spojené s jeho používaním a odporučil udeliť povolenie na jeho používanie v EÚ. 
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Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku 
Cresemba? 

Na zaistenie čo najbezpečnejšieho používania lieku Cresemba bol vypracovaný plán riadenia rizík. 
Na základe tohto plánu boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie 
pre používateľa zahrnuté informácie o bezpečnosti lieku Cresemba vrátane príslušných opatrení, ktoré 
majú zdravotnícki pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Viac informácií sa nachádza v súhrne plánu riadenia rizík. 

Ďalšie informácie o lieku Cresemba 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Cresemba a súhrn plánu riadenia rizík sa nachádzajú na webovej 
stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment 
reports. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Cresemba, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. 

Súhrn stanoviska Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia k lieku Cresemba sa nachádza na webovej 
stránke agentúry:  

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

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

 

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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