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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Numient 
levodopa / karbidopa 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Numient. 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 Numient. 

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

Čo je liek Numient a na čo sa používa? 

Liek Numient sa používa u dospelých na liečbu symptómov Parkinsonovej choroby, progresívnej 
poruchy mozgu, ktorá spôsobuje trasenie, pomalý pohyb a svalovú strnulosť. 

Liek obsahuje účinné látky levodopu a karbidopu. 

Ako sa liek Numient užíva? 

Liek Numient je k dispozícii vo forme kapsúl, ktoré sa užívajú ústami. Počiatočná dávka pre pacientov, 
ktorí v minulosti neužívali levodopu, je jedna kapsula obsahujúca 95 mg levodopy a 23,75 mg 
karbidopy trikrát denne počas prvých troch dní. Lekár môže potom dávku zvýšiť v závislosti od 
odpovede pacienta na liečbu. V prípade pacientov, ktorí už užívajú levodopu, lekár určí dávku lieku 
Numient na základe ich aktuálnej liečby. 

Kapsuly lieku Numient sa užívajú s vodou. Môžu sa užívať bez ohľadu na jedlo, ale nemajú sa užívať 
súčasne s jedlom s vysokým obsahom proteínov, čo môže znížiť absorpciu.  

Pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním, si môžu obsah kapsúl nasypať na mäkké potraviny, ako je 
jablkové pyré, jogurt alebo puding. Pacient potom musí jedlo ihneď prehltnúť bez žuvania. 
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Výdaj lieku Numient je viazaný na lekársky predpis a liek je k dispozícii v týchto silách: 
95 mg/23,75 mg, 145 mg/36,25 mg, 195 mg/48,75 mg a 245 mg/61,25 mg. Viac informácií o použití 
lieku Numient sa nachádza v súhrne charakteristických vlastností lieku (súčasť správy EPAR). 

Akým spôsobom liek Numient účinkuje? 

Pacientom s Parkinsonovou chorobou začínajú odumierať bunky v mozgu, ktoré produkujú 
neurotransmiter dopamín dôležitý na kontrolu pohybu a množstvo dopamínu v mozgu klesá. 

Liek Numient obsahuje levodopu, ktorá sa v mozgu mení na dopamín a pomáha obnoviť hladinu 
dopamínu. Karbidopa v lieku Numient zastavuje premenu levodopy na dopamín, kým prechádza 
krvným obehom predtým, ako sa dostane do mozgu. 

Kombinácia levodopy a karbidopy je použitá aj v iných liekoch na Parkinsonovu chorobu. Časť účinných 
látok v lieku Numient sa uvoľní ihneď, zatiaľ čo zvyšok sa uvoľňuje postupne, čo vedie k stabilnejšej 
hladine levodopy. Tieto typy kapsúl sú známe ako kapsuly s riadeným uvoľňovaním. 

Aké prínosy lieku Numient boli preukázané v štúdiách? 

V štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 381 pacientov s Parkinsonovou chorobou v počiatočnom štádiu, bol liek 
Numient v rôznych dávkach účinnejší pri zmiernení symptómov ako placebo (zdanlivý liek). Po 30 
týždňoch sa u pacientov užívajúcich liek Numient zlepšili symptómy priemerne o 11,7 až 14,9 bodov (v 
závislosti od dávky) na štandardnej stupnici symptómov (jednotná stupnica na hodnotenie 
Parkinsonovej choroby, UPDRS, časť II a časť III). Pacienti, ktorí užívali placebo, dosiahli priemerné 
zlepšenie o 0,6 bodu. 

Druhá štúdia porovnávala liek Numient s inou liečbou obsahujúcou levodopu a karbidopu u 393 
pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou. Táto štúdia skúmala, o koľko terapie skrátili obdobie, 
počas ktorého majú pacienti väčšie problémy s pohybom, ktoré sa nazývajú „off-stavy“. Po 13 
týždňoch tvorili „off-stavy“ u pacientov užívajúcich liek Numient asi 24 % času bdenia v porovnaní s 
30 % času bdenia u pacientov užívajúcich porovnávací liek. U obidvoch skupín tvorili „off-stavy“ na 
začiatku štúdie asi 36-37 %. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Numient? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Numient sú nauzea (u 12 % pacientov), závraty, bolesť hlavy a 
mimovoľné pohyby (každý vedľajší účinok sa vyskytuje u 8 % pacientov) a insomnia (u 6 % 
pacientov). K závažnejším vedľajším účinkom patrí krvácanie z čreva a alergické reakcie, ktoré boli 
hlásené menej často. 

Liek Numient nesmú užívať pacienti, ktorí majú glaukóm s úzkym uhlom (očnú poruchu) alebo 
feochrómcytóm (nádor nadobličiek). Liek nesmú užívať ani pacienti užívajúci lieky známe ako 
neselektívne inhibítory monoamínooxidázy (MAO), ani pacienti, ktorí majú v anamnéze určité 
ochorenia a poruchy. Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení sa nachádza v písomnej 
informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Numient povolený? 

Štúdie dokazujú, že liek Numient je účinný pri zmiernení symptómov u pacientov s Parkinsonovou 
chorobou v počiatočnom aj neskoršom štádiu. Ďalším prínosom je spôsob formulácie účinných látok 
v lieku Numient, ktorý pomáha zachovať stabilnejšiu hladinu levodopy.  
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Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Numient sú väčšie 
ako riziká spojené s jeho užívaním a odporučil udeliť povolenie na jeho používanie v EÚ. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Numient? 

Na zaistenie čo najbezpečnejšieho používania lieku Numient 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 Numient vrátane príslušných opatrení, ktoré majú 
zdravotnícki pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Viac informácií sa nachádza v súhrne plánu riadenia rizík. 

Ďalšie informácie o lieku Numient 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Numient 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 Numient, prečítajte si písomnú informáciu pre 
používateľa (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002611/WC500194318.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002611/human_med_001934.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002611/human_med_001934.jsp
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