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Scemblix (asciminib) 
Prehľad o lieku Scemblix a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Scemblix a na čo sa používa? 

Scemblix je liek proti rakovine. Liek sa používa na liečbu chronickej myelocytovej leukémie (CML), 
rakoviny bielych krviniek, začiatok sledovaného obdobia v tzv. chronickej fáze (to znamená, keď sa 
ochorenie vyvíja pomaly a pacient má málo príznakov alebo nemá žiadne príznaky). Liek sa môže 
používať u dospelých pacientov, ktorých rakovina je s tzv. pozitívnym chromozómom Philadelphia 
(Ph+). Ph+ znamená, že dva chromozómy pacienta sa preskupili a vytvorili špeciálny chromozóm 
nazývaný chromozóm Philadelphia. Tento chromozóm produkuje enzým, BCR::ABL1 kinázu, ktorý 
vedie k vzniku leukémie. 

Liek Scemblix sa používa u pacientov, ktorí už boli liečení dvomi alebo viacerými protirakovinovými 
liekmi nazývanými inhibítory tyrozínkinázy. 

CML je zriedkavé ochorenie, a preto bol liek Scemblix  24. marca 2020 označený za tzv. liek 
na ojedinelé ochorenia. Ďalšie informácie o označení lieku za liek na ojedinelé ochorenia môžete nájsť 
tu: https://www.ema.europa.eu/documents/orphan-designation/eu/3/20/2261-public-summary-
opinion-orphan-designation-asciminib-treatment-chronic-myeloid-leukaemia_en.pdf 

Liek Scemblix obsahuje liečivo asciminib. 

Ako sa liek Scemblix používa? 

Výdaj lieku Scemblix je viazaný na lekársky predpis a liečbu musí začať lekár, ktorý má skúsenosti 
s diagnostikou a liečbou leukémie. 

Liek je dostupný vo forme tabliet, ktoré sa užívajú ústami dvakrát denne. Ak sa vyskytnú určité 
vedľajšie účinky, lekár môže liečbu prerušiť a znížiť dávku. Liečba sa môže zastaviť, ak pacient 
netoleruje liečbu so zníženou dávkou. 

Viac informácií o používaní lieku Scemblix si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Scemblix účinkuje? 

Liečivo lieku Scemblix, asciminib, je inhibítor tyrozínkinázy (TKI), čo znamená, že blokuje enzýmy 
známe ako tyrozínkinázy. Pri Ph+ CML telo produkuje veľké množstvo abnormálnych bielych krviniek. 
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Liek Scemblix konkrétne blokuje aktivitu BCR::ABL1 tyrozínkinázy tvorenej týmito bunkami a zastavuje 
ich delenie a rast. 

Aké prínosy lieku Scemblix boli preukázané v štúdiách? 

Prínosy lieku Scemblix sa hodnotili v hlavnej štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 233 dospelých s Ph+ CML 
v chronickej fáze, ktorí boli v minulosti liečení dvoma alebo viacerými inhibítormi tyrozínkinázy. V tejto 
štúdii bol liek Scemblix účinnejší ako bosutinib (iný inhibítor tyrozínkinázy): po 24 týždňoch liečby malo 
veľkú molekulovú odpoveď 25 % (40 zo 157) pacientov, ktorým sa podával liek Scemblix (čo znamená, 
že počet buniek s génom BCR::ABL1 klesol pod štandardnú východiskovú hodnotu) v porovnaní s 13 % 
(10 zo 76) pacientov, ktorým sa podával bosutinib. Po 96 týždňoch liečby dosiahlo veľkú molekulovú 
odpoveď 38 % (59 zo 157) pacientov, ktorým sa podával liek Scemblix, a 16 % (12 zo 76) pacientov, 
ktorým sa podával bosutinib. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Scemblix? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Scemblix (ktoré môžu postihnúť viac ako 2 osoby z 10) sú bolesť 
svalov, kĺbov a kostí, infekcie horných dýchacích ciest (nosa a hrdla), trombocytopénia (nízka hladina 
krvných doštičiek), únava, bolesť hlavy, zvýšená hladina pankreatických enzýmov, abdominálna bolesť, 
hnačka a nauzea (pocit nevoľnosti). 

Najčastejšie závažné vedľajšie účinky lieku Scemblix (ktoré môžu postihnúť až 1 osobu z 10) sú 
pleurálny výpotok (tekutina okolo pľúc), infekcie dolných dýchacích ciest (infekcie pľúc, ako je 
bronchitída alebo pneumónia), trombocytopénia, horúčka, pankreatitída (zápal pankreasu), bolesť v 
hrudníku (nesúvisiaca so srdcom) a zvracanie. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní lieku Scemblix sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Scemblix povolený v EÚ? 

Preukázalo sa, že liek Scemblix je pri znižovaní počtu buniek s génom BCR::ABL1 účinnejšia ako iný 
inhibítor tyrozínkinázy u pacientov, ktorí už dostali aspoň dva predchádzajúce inhibítory tyrozínkináz. 
Pokiaľ ide o bezpečnosť, vedľajšie účinky lieku Scemblix sú podobné ako vedľajšie účinky pozorované v 
prípade tejto triedy liekov a považujú sa za zvládnuteľné. Európska agentúra pre lieky rozhodla, že 
prínosy lieku Scemblix sú väčšie ako riziká spojené s jeho používaním a že liek môže byť povolený 
na používanie v EÚ. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné užívanie lieku Scemblix? 

Na bezpečné a účinné užívanie lieku Scemblix boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o používaní lieku Scemblix sa neustále kontrolujú. Vedľajšie 
účinky hlásené pri lieku Scemblix sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky 
na ochranu pacientov. 

Ďalšie informácie o lieku Scemblix 

Ďalšie informácie o lieku Scemblix sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Scemblix 


	Čo je liek Scemblix a na čo sa používa?
	Ako sa liek Scemblix používa?
	Akým spôsobom liek Scemblix účinkuje?
	Aké prínosy lieku Scemblix boli preukázané v štúdiách?
	Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Scemblix?
	Prečo bol liek Scemblix povolený v EÚ?
	Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné užívanie lieku Scemblix?
	Ďalšie informácie o lieku Scemblix

