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Libtayo (cemiplimab) 
Přehled pro přípravek Libtayo a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Libtayo a k čemu se používá? 

Přípravek Libtayo je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s těmito 
karcinomy: 

• typ nádorového onemocnění kůže nazývaný spinocelulární karcinom kůže, pokud je karcinom 
lokálně pokročilý (rozšířil se do okolních tkání) nebo metastazující (rozšířil se do dalších částí těla). 
Používá se u pacientů, kteří nemohou v rámci léčby svého onemocnění podstoupit chirurgický 
zákrok či radioterapii, 

• typ nádorového onemocnění kůže nazývaný bazocelulární karcinom, pokud je karcinom lokálně 
pokročilý nebo metastazující. Používá se u pacientů, kteří netolerují léčbu typem léčiva nazývaného 
„inhibitor signální dráhy Hedgehog“ nebo u nichž po této léčbě došlo ke zhoršení onemocnění, 

• typ nádorového onemocnění plic nazývaný nemalobuněčný karcinom plic, je-li karcinom lokálně 
pokročilý a nelze ho léčit chemoterapií (léčivými přípravky k léčbě nádorových onemocnění) a 
radioterapií nebo je-li nádorové onemocnění metastazující. Používá se buď samostatně u pacientů, 
jejichž nádory vykazují bílkovinu nazývanou PD-L1 u více než 50 % buněk a žádné mutace genů 
EGFR, ALK a ROS1, které se podílejí na tvorbě nemalobuněčného karcinomu plic, nebo v kombinaci 
s chemoterapií na bázi platiny u pacientů, jejichž nádory vykazují bílkovinu PD-L1 alespoň u 1 % 
buněk a žádné mutace genů EGFR, ALK a ROS1, 

• karcinom děložního hrdla, který je rekurentní (vrátil se) nebo je metastazující. Používá se u 
pacientek, jejichž onemocnění se zhoršilo během léčby chemoterapií na bázi platiny nebo po ní. 

Přípravek Libtayo obsahuje léčivou látku cemiplimab. 

Jak se přípravek Libtayo používá? 

Léčba přípravkem Libtayo musí být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorových 
onemocnění, a být vedena pod jeho dohledem. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 

Přípravek Libtayo se podává jednou za tři týdny ve formě infuze (kapání) do žíly. Léčba může 
pokračovat tak dlouho, dokud onemocnění zůstává stabilní a pacient nemá nepřijatelné nežádoucí 
účinky. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Více informací o používání přípravku Libtayo naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého 
lékaře či lékárníka. 

  

Jak přípravek Libtayo působí? 

Léčivá látka v přípravku Libtayo, cemiplimab, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla 
vyvinuta tak, aby rozpoznala receptor (cíl) nazývaný PD-1, který se nachází na povrchu určitých buněk 
imunitního systému označovaných jako T-buňky, a navázala se na něj. Nádorové buňky mohou 
vytvářet bílkoviny (PD-L1 a PD-L2), které se na tento receptor navážou a blokují aktivitu T-buněk, 
čímž jim zabraňují v napadání karcinomu. Tím, že se cemiplimab na receptor naváže, zabraňuje 
bílkovinám PD-L1 a PD-L2 v blokování T-buněk a zlepšuje tak schopnost imunitního systému nádorové 
buňky hubit. 

Jaké přínosy přípravku Libtayo byly prokázány v průběhu studií? 

Spinocelulární karcinom kůže 

Přípravek Libtayo je účinný při léčbě pacientů se spinocelulárním karcinomem kůže. V hlavní studii, do 
které bylo zařazeno celkem 193 pacientů, se karcinom zmenšil u přibližně 39 % pacientů 
s metastazujícím onemocněním, kterým byl přípravek Libtayo podáván každé tři týdny po dobu 
přibližně jednoho roku. Pokud jde o pacienty s lokálně pokročilým onemocněním, kteří užívali přípravek 
Libtayo každé dva týdny po dobu přibližně dvou let, zmenšení karcinomu bylo zaznamenáno u 44 % 
z nich. 

Bazocelulární karcinom 

Léčba přípravkem Libtayo prokázala přínosy u pacientů s lokálně pokročilým a metastazujícím 
bazocelulárním karcinomem. Ve studii zahrnující pacienty, kterým byl přípravek Libtayo podáván po 
dobu přibližně jednoho roku, se karcinom zmenšil u 32 % (27 z 84) pacientů s lokálně pokročilým 
onemocněním a u 29 % (10 z 35) pacientů s metastazujícím onemocněním. V této studii nebyl 
přípravek Libtayo porovnáván s žádnou jinou léčbou. 

Nemalobuněčný karcinom plic 

Ve studii, do které bylo zařazeno 710 pacientů s pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným 
karcinomem plic s negativním EGFR/ALK/ROS1 s vysokými hladinami bílkoviny PD-L1 (u více než 50 % 
nádorových buněk), žili pacienti léčení přípravkem Libtayo déle (v průměru přibližně 22 měsíců) než 
pacienti léčení chemoterapií na bázi platiny (přibližně 14 měsíců). Pacienti léčení přípravkem Libtayo 
žili bez zhoršení onemocnění v průměru 6,2 měsíce, přičemž u pacientů podstupujících chemoterapii to 
bylo 5,6 měsíce. 

Ve druhé studii, do které bylo zařazeno 466 pacientů s pokročilým nebo metastazujícím 
nemalobuněčným karcinomem plic s negativním EGFR/ALK/ROS1 bylo zjištěno, že u pacientů, jejichž 
nádory vytvářejí bílkovinu PD-L1 v alespoň 1 % buněk, přípravek Libtayo podávaný v kombinaci 
s chemoterapií na bázi platiny prodloužil dobu života pacientů. Z 327 pacientů s bílkovinou PD-L1 
v nejméně 1 % nádorových buněk přežívali pacienti léčení přípravkem Libtayo v kombinaci 
s chemoterapií na bázi platiny v průměru 22 měsíců, přičemž u pacientů léčených samotnou 
chemoterapií na bázi platiny to bylo 13 měsíců. Pacienti léčení přípravkem Libtayo v kombinaci 
s chemoterapií navíc žili bez zhoršení onemocnění přibližně 9 měsíců, přičemž u pacientů 
podstupujících pouze chemoterapii to bylo 6 měsíců. 
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Karcinom děložního hrdla 

V hlavní studii, do které bylo zařazeno 608 pacientek s rekurentním nebo metastazujícím karcinomem 
děložního hrdla, které byly v minulosti léčeny chemoterapií na bázi platiny, žily pacientky léčené 
přípravkem Libtayo přibližně 12 měsíců, přičemž u pacientek podstupujících chemoterapii to bylo 8,5 
měsíce. Pacientky léčené přípravkem Libtayo žily bez zhoršení onemocnění v průměru 2,8 měsíce, 
přičemž u pacientek podstupujících chemoterapii to bylo 2,9 měsíce. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Libtayo? 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Libtayo je uveden v příbalové informaci. 

Přípravek Libtayo je spojován s nežádoucími účinky souvisejícími s činností imunitního systému, jež 
mohou být závažné, i když většina nežádoucích účinků odezní při nasazení vhodné léčby nebo po 
ukončení léčby tímto přípravkem. 

Pokud se přípravek Libtayo používá samostatně, jsou nejčastějšími nežádoucími účinky souvisejícími 
s imunitou (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) hypotyreóza (nedostatečná aktivita štítné žlázy 
doprovázená únavou, nárůstem tělesné hmotnosti a změnami postihujícími kůži a vlasy), hypertyreóza 
(nadměrná aktivita štítné žlázy způsobující úbytek tělesné hmotnosti, nervozitu, zvýšenou srdeční 
frekvenci a únavu), pneumonitida (zánět plic způsobující dušnost a kašel), hepatitida (zánět jater), 
kolitida (zánět tlustého střeva) a kožní reakce. 

Pokud se přípravek Libtayo používá v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny, jsou nejčastějšími 
nežádoucími účinky souvisejícími s imunitou (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) hypotyreóza, 
hypertyreóza, zvýšené nebo snížené hladiny thyreotropního hormonu v krvi (což mohou být příznaky 
nedostatečné nebo nadměrná aktivity štítné žlázy), kožní reakce a pneumonitida. 

V souvislosti s přípravkem Libtayo byly hlášeny závažné kožní reakce, včetně Stevensova-Johnsonova 
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (život ohrožujících reakcí s příznaky podobnými chřipce a 
bolestivou vyrážkou postihující kůži, ústa, oči a pohlavní orgány). 

Na základě čeho byl přípravek Libtayo registrován v EU? 

Přípravek Libtayo je účinný při léčbě spinocelulárního karcinomu kůže, což je nádorové onemocnění, 
které, pokud se rozšíří, má jen málo možností léčby, a bazocelulárního karcinomu, u nějž v době 
udělení rozhodnutí o registraci nebyly k dispozici žádné jiné možnosti léčby druhé linie (léčby podané 
v případě, že první léčba není dostatečně účinná nebo přestala fungovat). Přípravek Libtayo rovněž 
prokázal slibnou účinnost při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s vysokými hladinami bílkoviny 
PD-L1 a při léčbě karcinomu děložního hrdla po zhoršení v průběhu léčby chemoterapií na bázi platiny 
nebo po ní. Přípravek Libtayo používaný v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny je rovněž účinný 
při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic, u kterého nejméně 1 % nádorových buněk vytváří 
bílkovinu PD-L1. 

Pokud jde o bezpečnost, nežádoucí účinky přípravku Libtayo jsou považovány za zvladatelné 
a podobné jako u jiných způsobů léčby karcinomů monoklonálními protilátkami. 

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Libtayo převyšují jeho 
rizika, a může tak být registrován k použití v EU. 

Přípravku Libtayo byla původně udělena „podmíněná registrace“, protože se očekávaly další poznatky 
o tomto léčivém přípravku. Vzhledem k tomu, že společnost požadované doplňující informace 
předložila, byla registrace změněna z „podmíněné“ na „běžnou“. 
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Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Libtayo? 

Společnost, která přípravek Libtayo dodává na trh, poskytne příručku a kartu pro pacienty 
s informacemi o známkách a příznacích imunitně podmíněných nežádoucích účinků přípravku a 
s pokyny, aby se pacienti obrátili na svého lékaře, pokud se u nich příznaky objeví. 

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

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Libtayo průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Libtayo jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Libtayo 

Přípravku Libtayo bylo uděleno podmíněné rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 28. června 
2019. To bylo změněno na běžné rozhodnutí o registraci dne 1. července 2022. 

Další informace o přípravku Libtayo jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/libtayo. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2023. 
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