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Novoregistrované liečivá       
v roku 2019 
Začiatkom roka zverejnila Európska lieková agentúra (EMA) doku-
ment  Human  medicines  highlights  2019  zhrňujúci  najdôležitejšie 
udalosti  v oblasti  registrácie  a bezpečnosti  liekov  za  rok  2019. 
V predchádzajúcom roku vydala EMA 66 pozitívnych stanovísk na 
uvedenie humánnych liekov na trh, pričom 30 z nich obsahuje nové 
liečivo, 7 liekov má štatút orphan drug a v prípade jedného lieku 
ide  o  vakcínu.  Vybrali  sme  niekoľko  novoregistrovaných  liekov, 
s ktorými  by  sme  sa  v najbližších  rokoch  či  mesiacoch  mohli 
stretnúť.

ONDEXXYA (andexanet alfa)
Prvým registrovaným antidotom pre priame perorálne antikoagulans 
(DOAC)  dabigatran,  bol  PRAXBIND (idarucizumab)  –  v  prípade 
potreby dostupný na OAIM. V minulom roku vydala EMA  pozi-
tívne stanovisko na uvedenie na trh ONDEXXYA (andexanet alfa), 
antidota priamych inhibítorov faktora Xa (F Xa) apixabanu a riva-
roxabanu.  Andexanet alfa je rekombinantný  modifikovaný  variant 
ľudského  F  Xa,  zbavený  katalytickej  aktivity,  avšak  zachováva  si 
schopnosť viazať sa s inhibítormi F Xa. Inhibítory F Xa sú vyvia-
zané andexanetom alfa, čím sa neutralizuje ich antikoagulačný efekt. 
Andexanet alfa bol dizajnovaný  na inaktiváciu priamych aj nepria-
mych inhibítorov F Xa, registrovaný je však iba ako antidotum api-
xabanu a rivaroxabanu (1, 2).

Obr.č. 1: Mechanizmus účinku andexanet-u alfa.

ONDEXXYA je indikovaná u dospelých pacientov v prípadoch, 
keď je nutné zvrátiť antikoagulačný účinok z dôvodu život ohrozu-
júceho alebo nekontrolovaného krvácania u pacientov užívajúcich 
apixaban alebo rivaroxaban. Podľa SPC, andexanet alfa nie je
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Registrácia lieku  

je  povolenie  na  uvedenie  lieku  na 
trh (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch 
a  zdravotníckych  pomôckach  a  o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov)  a  jeho  zapísanie  do  zoznamu 
registrovaných  liekov.  Registrácii 
podliehajú  všetky  hromadne  vyrá-
bané lieky. Rozhodnutia o registrá-
cii,  zmene,  predĺžení,  pozastavení, 
zrušení  a  prevode  registrácii  lieku 
vydáva:

• Štátny  ústav  pre  kontrolu 
liečiv  (ŠÚKL),  ak  ide  o  hu-
mánne lieky,

• Európska  komisia  (EK),  ak 
ide  o  humánne  lieky  regis-
trované  podľa  osobitných 
predpisov  (Nariadení  EP a 
Rady (ES) č. 726/2004

Hlásenia  podozrenia  na  nežiaduce 
účinky liekov (NÚL)  tvoria základ-
nú, neoddeliteľnú a významnú časť 
v  systéme farmakovigilancie.  Infor-
mácie,  ktoré  sa  získavajú  z  hlásení 
sú  dôležitými informáciami  o  bez-
pečnosti  lieku.  V niektorých  prí-
padoch  môžu  viesť  ku  zmenám 
v predpisovaní liekov,  v registrač-
nej  dokumentácii  či dokonca  až 
k stiahnutiu  lieku  z  trhu.  Každé 
prijaté hlásenie doručené na ŠÚKL 
je  štandardne  zaevidované,  spraco-
vané  a zaslané  do  európskej  data-
bázy EudraVigilance.
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REMODULIN a TRESUVI sú indikované v liečbe 
idiopatickej alebo dedičnej pľúcnej artériovej hyper-
tenzie.  Od 1.3.  bude  pacientom z nemocničnej  le-
kárne expedovaný už iba liek TRESUVI.Vstup gene-
rika výrazne zníži výdavky na liečbu a to až o 45%, 
pri  rovnakej  spotrebe  sa  predpokladá  ušetrenie      
973 795,72€ za rok. Liek je hradený poisťovňou pa-
cienta na základe schválenia revíznym lekárom. 

AMBRISENTAN MYLAN (ambrisentán)
Ambrisentan,  antagonista endotelínového receptora 
ETA je indikovaný v liečbe pľúcnej artériovej hyper-
tenzie. Mechanizmus účinku spočíva v selektívnom 
pôsobení  na  endotelínové vazokonstrikčné recepto-
ry spriahnuté  s G proteínom ETA. Blokáda ETA ve-
die k vazodilatácii a k antiproliferatívnemu účin-
ku. Ide o prvé generikum s obsahom účinnej látky 
ambrisentán, originálny liek je VOLIBRIS. Vstupom 
generika na trh sa predpokladá výrazné zníženie jeho 
ceny.  Kategorizovaným liekom nateraz  ostáva  VO-
LIBRIS. 

AMBRISENTAN MYLAN zatiaľ  nie  je  dostupný 
na slovenskom trhu.

ZYNQUISTA (sotagliflozín)
V Európskej únii sú registrované 4 inhibítory sodí-
kovo-glukózového  kotransportéra  (SGLT)  so  selek-
tívnym účinkom na SGLT2 –  dapagliflozín, kanagli-
flozín, empagliflozín a ertugliflozín. Okrem dapagli-
flozínu sú všetky indikované v liečbe DM II. typu, 
dapaglilozín je navyše indikovaný aj v liečbe DM I. 
typu. 

Novoregistrovaný sotagliflozín je považovaný za du-
álneho  antagonistu.  Okrem  SGLT2  inhibuje  aj   
SGLT1 a je indikovaný v liečbe DM I. typu ako prí-
davok k liečbe inzulínom, pokiaľ sa nedosiahla adek-
vátna glykemická kontrola. SGLT2 sú exprimované v 
proximálnom tubule nefrónu, kde sú zodpovedné za 
90%  reabsorpciu  glukózy.  SGLT1  je  exprimovaný 
predominantne  v  gastrointestinálnom trakte  a za-
bezpečuje prestup glukózy z lúmena čreva. V proxi-
málnom  tubule  obličiek  zabezpečuje  reabsorpciu 
glukózy  v menšej  miere.  Inhibíciou  SGLT2 v ob-
ličkách  dochádza  k zvýšenej  renálnej  exkrécii  glu-
kózy, inhibícia SGLT1 v čreve znižuje vstrebávanie 
glukózy. 
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vhodný na predoperačnú liečbu pri núdzových chirur-
gických zákrokoch.

Dávkovanie závisí  od dávky a času užitia  apixabanu 
alebo rivaroxabanu, podáva sa ako úvodný intravenóz-
ny bolus s následným podaním kontinuálnej infúzie. 
Liek sa uchováva pri teplote 2 – 8 °C (3). 

ONDEXXYA obdržala  podmienečné  schválenie,  čo 
znamená, že minimálne raz ročne EMA posúdi nové 
údaje, ktoré musí výrobca poskytnúť. Liek je označený 
čiernym trojuholníkom, všetky NÚL, prípadne podoz-
renia na NÚL je nutné hlásiť ŠÚKL. V prípade aké-
hokoľvek NÚL stačí  jeho výskyt oznámiť  farmaceu-
tom nemocničnej  lekárne (klapky 573,  574,  576,  577), 
ktorí si prípad preštudujú a podajú potrebné hlásenie. 

ONDEXXYA je  registrovaná  na  základe  štúdií 
ANNEXA-R, ANNEXA-A a ANNEXA-4.

Liek nie je na Slovensku zatiaľ dostupný.

GIAPREZA (angiotenzín II)
GIAPREZA je  indikovaná  dospelým  pacientom  na 
liečbu  refraktérnej  hypotenzie  so  septickým  alebo 
iným distribučným šokom, ktorí ostávajú hypotenzní 
napriek  náhrade  objemu,  použitiu  katecholamínov 
a vazopresorov. Liek je dostupný vo forme koncentrá-
tu na infúziu, ktorý sa riedi roztokom NaCl 0,9%, od-
porúča  sa  podávanie  cez  centrálny  venózny  katéter. 
GIAPREZA sa skladuje pri teplote 2 – 8 °C. 

Je registrovaná na základe výsledkov štúdie ATHOS-3 
(Angiotensin  II  for  the  Treatment  of  High-Output 
Shock) (4). 

Liek nie je na Slovensku zatiaľ dostupný.

TRESUVI (treprostinil)
Od 1.3. 2020 bude na slovenskom trhu kategorizované 
a dostupné prvé generikum s obsahom účinnej látky 
treprostinil – TRESUVI. Doteraz bol používaný origi-
nálny  liek  REMODULIN  v koncentrácii  5mg/ml, 
veľkosť  balenia  20ml.  TRESUVI bude  dostupný  vo 
veľkosti balenia 10ml.

Treprostinil,  tricyklický  analóg  prostacyklínu,  má 
priamy vazodilatačný  účinok na pľúcne a systémové 
artérie, čím zabezpečuje pokles tlaku, zlepšuje srdcový 
výdaj a zásobenie kyslíkom (5). 
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ZYNQUISTA sa podáva perorálne vo forme tabliet (6, 7). Bola registrovaná na základe výsledkov klinických 
štúdií InTandem.

Liek nie je zatiaľ na Slovensku dostupný.
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