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Nucala (mepolizumabum)
Přehled pro přípravek Nucala a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Nucala a k čemu se používá?

Přípravek Nucala se používá k léčbě těchto onemocnění:

 specifický typ astmatu zvaný eozinofilní astma u pacientů ve věku od 6 let. Používá se spolu 
s dalšími léčivými přípravky u pacientů s těžkým astmatem, nad nímž se nepodařilo získat 
dostatečnou kontrolu pomocí předchozí léčby,

 těžká chronická rinosinusitida s nosními polypy (zánět sliznice nosu a dutin s otokem v nose) 
u dospělých. Přípravek Nucala se používá s kortikosteroidem podávaným do nosu, pokud 
dostatečně neúčinkuje kortikosteroid podávaný ústy nebo injekcí s chirurgickým zákrokem nebo 
bez něj,

 eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou, což je onemocnění, které způsobuje vaskulitidu (zánět 
krevních cév) v plicích, srdci, střevech a nervech. To může vést k astmatu, chronické sinusitidě a 
zvýšené hladině typu bílých krvinek zvaných eozinofily. Přípravek Nucala se používá v kombinaci 
s dalšími léčivými přípravky u pacientů ve věku od 6 let, pokud je eozinofilní granulomatóza 
s polyangiitidou relaps-remitentní nebo není dobře kontrolována pomocí předchozí léčby. „Relaps-
remitentní“ onemocnění znamená, že pacient má vzplanutí příznaků (relapsy), po nichž následují 
období zotavení (remise), 

 hypereozinofilní syndrom, což je onemocnění, při němž začnou nekontrolovaně růst eozinofily. 
Přípravek se používá v kombinaci s dalšími léčivými přípravky u dospělých, jejichž onemocnění není 
dobře kontrolováno pomocí předchozí léčby, a pokud je toto onemocnění spojeno s poruchou krve 
nebo nemá žádnou zjevnou příčinu.

Přípravek Nucala obsahuje léčivou látku mepolizumab.

Jak se přípravek Nucala používá?

Výdej přípravku Nucala je vázán na lékařský předpis. Měl by ho předepisovat lékař, který má 
zkušenosti s diagnózou a léčbou těžkého eozinofilního astmatu, chronické rinosinusitidy s nosními 
polypy, hepereozinofilním syndromem nebo eozinofilní granulomatózou s polyangiitidou.
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Podává se injekcí pod kůži do horní části paže, stehna nebo břicha jednou za 4 týdny. Doporučená 
dávka závisí na použití a věku pacienta. Přípravek Nucala je určen pro dlouhodobou léčbu. Lékař by 
měl jednou ročně přehodnotit, zda je potřeba v léčbě pokračovat.

Přípravek Nucala je dostupný ve formě roztoku v předplněném peru nebo injekční stříkačce nebo 
ve formě prášku v injekční lahvičce k přípravě injekce. Po zaškolení mohou přípravek Nucala ve formě 
předplněného pera nebo injekční stříkačky používat sami pacienti a jejich ošetřující osoby, injekční 
lahvička je však určena k použití výhradně zdravotnickými pracovníky. Více informací o používání 
přípravku Nucala naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Nucala působí?

V případě eozinofilního astmatu, chronické rinosinusitidy s nosními polypy, eozinofilní granulomatózy 
s polyangiitidou a hypereozinofilního syndromu jsou příznaky spojeny s nadměrným počtem eozinofilů 
v krvi a v hlenu v plicích, nosu a dutinách. Léčivá látka v přípravku Nucala, mepolizumab, je typ 
bílkoviny známý jako monoklonální protilátka, která se váže na určitou látku v těle. Mepolizumab se 
váže na látku zvanou interleukin-5, která podporuje tvorbu a přežívání eozinofilů. Po navázání na 
interleukin-5 mepolizumab blokuje jeho působení, čímž snižuje množství eozinofilů. To pomáhá 
zmírňovat zánět, což vede ke zlepšení příznaků.

Jaké přínosy přípravku Nucala byly prokázány v průběhu studií?

Eozinofilní astma

Přínosy přípravku Nucala v léčbě těžkého eozinofilního astmatu, nad nímž se pomocí předchozí léčby 
nepodařilo získat dostatečnou kontrolu, byly prokázány ve třech hlavních studiích, v nichž byl přípravek 
srovnáván s injekčně podávaným placebem (neúčinným přípravkem). Do první studie bylo zařazeno 
616 dospělých a dospívajících, jimž byl přípravek Nucala podáván každé 4 týdny po dobu jednoho roku 
souběžně s dalšími pravidelně užívanými přípravky k léčbě astmatu. Do druhé studie bylo zařazeno 
576 dospělých a dospívajících, jimž byl přípravek Nucala podáván každé 4 týdny po dobu 28 týdnů. 
Hlavním měřítkem účinnosti byl v těchto studiích počet těžkých astmatických záchvatů (exacerbací), 
k nimž během léčby došlo. U pacientů, kterým byl podáván přípravek Nucala, se snížil přibližně 
o polovinu.

Do třetí studie bylo zařazeno 135 převážně dospělých pacientů s eozinofilním astmatem, které bylo 
natolik těžké, že vyžadovalo pravidelnou léčbu pomocí ústně podávaných kortikosteroidů. Hlavním 
měřítkem účinnosti bylo to, o kolik lze dávku kortikosteroidů snížit při užívání přípravku Nucala po 
dobu 24 týdnů ve srovnání s placebem. U více než poloviny (37 z 69) pacientů, kterým byl podáván 
přípravek Nucala, bylo možné snížit denní dávku kortikosteroidů na 5 mg nebo méně, tedy o více než 
50 %, a u 10 pacientů bylo možné kortikosteroidy zcela vysadit. Oproti tomu ve skupině pacientů, 
kterým bylo podáváno placebo, došlo ke srovnatelnému snížení zhruba u jedné třetiny pacientů (22 
ze 66, přičemž kortikosteroidy bylo možné zcela vysadit u 5 z těchto pacientů). 

Další studie byla provedena u dětí ve věku od 6 do 11 let, která prokázala, že 40mg dávka přípravku 
Nucala podávaná pod kůži vytvořila v těle srovnatelné množství léčivé látky jako standardní dávka 
u dospělých. Také snížení hladin eozinofilů v krvi dosažené u dětí bylo srovnatelné se snížením 
zaznamenaným u dospělých při léčbě standardní dávkou. 

Těžká chronická rinosinusitida s nosními polypy

Přípravek Nucala byl zkoumán u 407 pacientů s těžkou chronickou rinosinusitidou s nosními polypy. 
Hlavní měřítko účinnosti bylo založeno na velikosti polypů měřené pomocí skóre nosních polypů, které 
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se pohybuje od 0 do 8 (0 = bez polypu až 4 = velké polypy), a rovněž na míře obstrukce (ucpání) nosu 
měřené pomocí skóre příznaků  systému VAS, které se pohybuje od 0 (bez obstrukce) do 10 (úplná 
obstrukce). U pacientů léčených přípravkem Nucala se skóre nosních polypů po 52 týdnech léčby 
zlepšilo o 1 bod ve srovnání s 0 body u pacientů, kteří užívali placebo. Míra obstrukce nosu se při 
užívání přípravku Nucala zlepšila o 4,4 bodu ve srovnání s 0,82 bodu při podávání placeba. 

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Přípravek Nucala byl zkoumán u 136 pacientů, kteří kromě přípravku Nucala, nebo placeba dostávali 
také standardní péči. Po 36 a 48 týdnech léčby bylo dosaženo remise (stavu bez známek a příznaků 
vaskulitidy) u 32 % (22 ze 68) pacientů léčených přípravkem Nucala ve srovnání s 3 % (2 ze 68) 
pacientů, kteří dostávali placebo.

Hypereozinofilní syndrom

Studie, do které bylo zařazeno 108 pacientů, prokázala, že léčba přípravkem Nucala vedla k menšímu 
počtu opětovných vzplanutí onemocnění.  V průběhu léčby buď placebem, nebo přípravkem Nucala po 
dobu 32 týdnů došlo k opětovnému vzplanutí onemocnění u 15 z 54 (28 %) pacientů užívajících 
přípravek Nucala ve srovnání s 30 z 54 (56 %) pacientů užívajících placebo. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Nucala?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Nucala (který může postihnout více než 1 osobu z 10) je 
bolest hlavy. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Nucala je uveden v příbalové 
informaci.

Na základě čeho byl přípravek Nucala registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Nucala převyšují jeho rizika, 
a může tak být registrován k použití v EU. U dospělých bylo zaznamenané snížení počtu těžkých 
astmatických záchvatů a následné potřeby hospitalizace považováno za důležitý přínos, který 
převyšuje nízké riziko nežádoucích účinků. Vzhledem k možným komplikacím spojeným s dlouhodobou 
léčbou kortikosteroidy bylo za klinicky významné považováno také snížení dávky kortikosteroidů. U dětí 
je eozinofilní astma vzácné, dostupné údaje jsou proto omezené. Agentura dospěla k závěru, že 
dostupné údaje naznačují, že přípravek Nucala působí podobným způsobem u dospělých i u dětí, a že 
je proto možné výsledky dosažené u dospělých vztáhnout i na děti s eozinofilním astmatem. Dále bylo 
prokázáno, že přípravek Nucala je přínosný s přijatelným bezpečnostním profilem u pacientů 
s chronickou rinosinusitidou s nosními polypy, eozinofilní granulomatózou s polyangiitidou nebo 
hypereozinofilním syndromem, a agentura proto doporučila, aby mu bylo uděleno rozhodnutí 
o registraci. 

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

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

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

Přípravku Nucala bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 2. prosince 2015.

Další informace o přípravku Nucala jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nucala. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 10-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nucala
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