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Základné informácie 

Lieky označené čiernym trojuhol-
níkom 
Niektoré  lieky  používané  v  EÚ sú  od 
septembra 2013 označené čiernym troj-
uholníkom.  Ide  o  infomačný  prvok  a 
označuje lieky,  ktoré sú zvlášť  prehod-
nocované  v  ročných  intervaloch  mini-
málne počas 5 rokov. 
Týka sa to nasledovných liekov:
• nové  lieky  obsahujúce  účinnú  látku, 

ktorá  ešte  nikdy  nebola  použitá  v 
lieku  a  bola  povolená  po  1.  januári 
2011

• nové biologické lieky,  vakcíny,  krvné 
deriváty povolené po 1.  januári 2011

• lieky, pri ktorých je aj po vydaní povo-
lenia  potrebné  doplniť  informácie 
alebo  ich  povolenie  podlieha  pod-
mienkam,  prípadne  obmedzeniam 
súvisiacich  s  bezpečným a účinným 
používaním (1). 

Orphan  drugs  =  lieky  na  zriedkavé 
ochorenia. Sú to lieky určené na liečbu 
chorôb,  ktoré  postihujú  len  malú  časť 
populácie (v Európe menej ako 1 osobu 
z 2000).  Z dôvodu malého súboru pa-
cientov nie je možný  ich vývoj za bež-
ných marketingových podmienok.  Pro-
ces od objavenia molekuly až po uvede-
nie  lieku  na  trh  je  veľmi  dlhý,  drahý       
a neistý. Vývoj lieku určeného na liečbu 
zriedkavého  ochorenia  neumožňuje 
získať späť kapitál investovaný do jeho 
výskumu.  Tieto  lieky  sú  vyvinuté  na 
liečbu pacientov trpiacich ochoreniami, 
pre  ktoré  doteraz  nebola  dostupná 
žiadna  liečba  alebo  len  nedostatočne 
uspokojivá (2). 
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Novoregistrované lieky v roku 2022 
Európska lieková agentúra (EMA)  vydáva každoročne dokument Hu-
man medicines highlights, ktorý poskytuje prehľad najdôležitejších uda-
lostí súvisiacich s registráciou a bezpečnosťou liekov. Za uplynulý rok 
vydala EMA 89 pozitívnych stanovísk pre povolenie na používania lie-
kov v EÚ, z ktorých až 41 liekov prináša nové liečivo. 21 z nich patrí do 
skupiny orphan drugs (3). Z uvedeného dokumentu sme vybrali niekoľ-
ko liekov, ktoré predstavujú významný pokrok v ich terapeutických ob-
lastiach, farmakologickej technológii alebo by sme sa s nimi v najbliž-
ších rokoch mohli stretnúť.

MOUNJARO (tirzepatid) – liek v SR zatiaľ nie je distribuovaný ani 
kategorizovaný.
Liek MOUNJARO je indikovaný  na  liečbu diabetes mellitus 2. typu 
spolu s diétou a cvičením u dospelých pacientov. Môže sa používať v 
monoterapii u pacientov, u ktorých je metformín kontraindikovaný ale-
bo netolerovaný, ale aj v kombinácii s inými antidiabetikami (4).
Mechanizmus účinku (obr. č. 1) spočíva v duálnom agonizme receptorov 
pre GLP-1 (glukagon-like peptide) a receptorov pre GIP (gastric inhibi-
tory peptide). GLP1, GIP a glukagón sú peptidové hormóny zodpoved-
né za homeostázu glukózy (5). 
Tirzepatid pôsobí niekoľkými mechanizmami: zvyšuje citlivosť pankre-
atických β-buniek na glukózu a zvyšuje sekréciu inzulínu glukózo-de-
pendentným spôsobom,  zlepšuje  citlivosť  na  inzulín,  znižuje  telesnú 
hmotnosť, znižuje koncentráciu glukagónu nalačno a po jedle glukózo-
dependentným  spôsobom  a  spomaľuje  vyprázdňovanie  žalúdka,  čo 
môže spomaliť absorpciu glukózy po jedle (4).

obr.č.1: Mechanizmus účinku tirzepatidu 
(Dostupný z: https://www.genemedics.com/health-library/tirzepatide/)

https://www.genemedics.com/health-library/tirzepatide/


Číslo: 1/2023 ISSN 2644-6375 21. marca 2023

NÚSCHletters 2

Štrukturálne je tirzepatid podobný sekvencii amino-
kyselín GIP s dodatočným naviazaním reťazca C20 
dvojsýtnej mastnej kyseliny. Naviazanie mastnej kyse-
liny umožňuje väzbu na albumín a tým predlžuje čas 
eliminácie liečiva, čo umožní jeho podávanie jeden-
krát týždenne s postupnou up-titráciou dávky (4,6).
Tirzepatid sa podáva subkutánne vo forme injekčné-
ho roztoku v naplnenom pere. 
Predplnené pero s injekčným roztokom sa uchováva 
pri  teplote  2-8°C  a  najviac  21  dní  pri  teplote  do 
30°C.  
Liek  MOUNJARO  je  registrovaný  na  základe  vý-
sledkov štúdií SURPASS 1-5 (4).

LIVTENCITY (maribavir) – liek v SR zatiaľ nie je 
distribuovaný ani kategorizovaný.
Liek LIVTENCITY je  indikovaný  pri  liečbe cyto-
megalovírusovej infekcie (CMV), ktorá je refraktérna 
voči jednému alebo viacerým užívaným antivirotikám 
(ganciklovir,  valganciklovir,  cidofovir,  foskarnet)  s 
rezistenciou alebo bez nej. Použitie je indikované u 
dospelých  pacientov  po  transplantácii  hematopoe-
tických kmeňových buniek alebo solídnych orgánov 
(7).

Mechanizmom účinku maribaviru je vysokošpecific-
ká  inhibícia  cytomegalovírusovej  UL97  kinázy  (8). 
Inhibícia UL97 kinázy je priama, bez potreby pred-
chádzajúcej fosforylácie maribaviru (9). UL97 kináza 
je  pre  CMV zodpovedná  za  fosforyláciu  viacerých 
proteínov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri repliká-
cii,  maturácii  a  uvoľňovaní  vírusu.  UL97  kináza  je 
tiež  enzým  aktivujúci  ganciklovir  a  valganciklovir 
v bunkách, ktoré sú infikované CMV (8). Inhibícia 
UL97  kinázy  preto  predstavuje  inovatívny  mecha-
nizmus účinku CMV antivirotík (ganciklovir, foskar-
net a cidofovir  cielia  na CMV DNA polymerázu). 
Mutácia  CMV DNA polymerázy,  ktorá  spôsobuje 
rezistenciu  na  ganciklovir,  foskarnet  a cidofovir 
automaticky  neznamená  vytvorenie  rezistencie  na 
maribavir (10).
Maribavir sa podáva perorálne vo forme filmom oba-
lených tabliet, ktoré sú užité vcelku, rozdrvené alebo 
podané pomocou gastrickej sondy.

Maribavir má potenciál ovplyvniť izoenzýmy CYP a 
viaceré transportné proteíny (P-gp, BCRP), ktoré zo-
hrávajú úlohu pri metabolizme a transporte súčasne 
užívaných liečiv po transplantácii (napr. imunosupre-
síva, rosuvastatín) (7). Pri užívaní maribaviru je preto 
vhodná  kontrola  liekových  interakcií  farmaceutom 
Nemocničnej lekárne (klapky 573, 577).

BEYFORTUS (nirsevimab) – liek v SR zatiaľ nie je 
distribuovaný ani kategorizovaný.
Liek BEYFORTUS je indikovaný na prevenciu zá-
važného ochorenia dolných dýchacích ciest spôsobe-
ného respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) u no-
vorodencov a dojčiat počas ich prvej sezóny RSV.
Účinná látka, nirsevimab, je rekombinantná neutrali-
začná  ľudská  dlhodobo  pôsobiaca  monoklonálna 
protilátka IgG1κ proti prefúznej konformácii F prote-
ínu RSV. Monoklonálna protilátka inhibuje  kľúčový 
membránový  fúzny krok v procese vstupu vírusu do 
bunky,  čím neutralizuje  vírus  a  blokuje  fúziu  medzi 
bunkami (11).
Momentálne je na slovenskom trhu jediná monoklo-
nálna  protilátka  indikovaná  v  prevencii  RSV u  detí 
s vysokým  rizikom  ochorenia  -  palivizumab  (SY-
NAGIS). Podáva sa jedenkrát mesačne počas obdobia 
RSV (12). 
Trojitou  substitúciou  aminokyselín  v reťazci  sa 
v prípade nirsevimabu zabezpečilo predĺženie elimi-
načného polčasu a tým jeho podávanie v jednorázo-
vej dávke (13).
Liek  BEYFORTUS sa  podáva  ako  intramuskulárna 
injekcia (preferenčne do anterolaterálnej oblasti steh-
na),  je  registrovaný  vo  forme  predplnenej  injekčnej 
striekačky a skladuje sa pri teplote 2 – 8 °C. Liek bol 
registrovaný na základe štúdií MELODY, MEDLEY a 
D5290C00003 (11). 
Liek BEYFORTUS dostal odporúčanie na povolenie 
na uvedenie na trh po zrýchlenom hodnotení,  čo je 
mechanizmus vyhradený pre lieky, ktoré môžu napo-
môcť pri riešení nenaplnených medicínskych potrieb 
vďaka rýchlejšiemu posúdeniu liekov vedeckým výbo-
rom EMA (3).

CEVENFACTA (eptakog beta, aktivovaný) – liek v 
SR zatiaľ nie je distribuovaný ani kategorizovaný.
Liek CEVENFACTA je indikovaný na liečbu epizód 
krvácania a prevenciu krvácania u pacientov vo veku 
12 rokov a starších s dedičnou hemofíliou podstupujú-
cich chirurgický alebo invazívny zákrok u pacientov s 
prítomnosťou inhibítorov (14).
Eptakog beta je takmer identický s ľudským koagu-
lačným faktorom VII a pôsobí rovnako, teda aktivuje 
faktor X, ktorý umožní spustenie ďalších krokov pro-
cesu koagulácie. 
Aktivovaním faktora X je možné kontrolovať krváca-
nie u pacientov s hemofíliou A alebo B, ktorí ne-
majú alebo majú nedostatok faktorov VIII alebo IX 
alebo  sa  u ich  vytvorili  inhibítory  týchto  faktorov 
(3,15).

obr.č.2: Schéma mechanizmu účinku maribaviru F. 
(Dostupný z: Khawaja et al. / Clinical Microbiology and Infecti-
on 29 (2023) 44e50 )
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Doteraz bol na trhu dostupný iba jediný aktivovaný faktor VII – eptakog alfa (NOVOSEVEN). Eptakog alfa sa 
produkuje pomocou rekombinantnej DNA technológie v obličkových bunkách mláďat škrečkov (16).  Tento 
spôsob produkcie je nákladný, vzhľadom na nízku produkciu FVII v bunkách (17). Aktivovaný eptakog beta je 
produkovaný rozdielnym, výrobcom popisovaným menej nákladným a efektívnejším spôsobom. Produkcia pre-
bieha v mliečnych žľazách transgénnych králikov. Mliečne žľazy produkujú mlieko s exprimovaným FVII, mlie-
ko sa upraví, získa sa z neho proteín, ktorý sa aktivuje na aktivovaný eptakog beta. CEVENFACTA je určená na 
podávanie intravenóznou bolusovou injekciou. 
CEVENFACTA je registrovaná na základe 3 klinických štúdií (PerSept 1-3) (15).
 
MYCAPSSA (oktreotid) – liek v SR zatiaľ nie je distribuovaný ani kategorizovaný.
Liek MYCAPSSA je indikovaný na udržiavaciu liečbu akromegálie, u dospelých pacientov, ktorí tolerovali a od-
povedali na liečbu analógmi somatostatínu. Podáva sa perorálne (18). 
Doteraz bol na Slovensku dostupný oktreotid iba v parenterálnej forme (SANDOSTATIN). V pediatrickej po-
pulácii je používaný off-label v manažmente chylotoraxu vo forme kontinuálnej infúzie alebo subkutánnej injek-
cie (19). V dostupnej literatúre nie je popisovaný žiaden prípad perorálneho podávania octreotidu v tejto off-la-
bel indikácii. 
Liek MYCAPSSA je registrovaný vo forme tvrdých gastrorezistetných kapsúl. Kapsuly obsahujú olejovú sus-
penziu somatostatínu, gastrorezistentný obal umožní prechod žalúdkom, uvoľnenie v čreve a pomocné látky 
uľahčujú prechod oktreotidu z lúmenu čreva do systémovej cirkulácie (20). 
Liek MYCAPSSA bol registrovaný na základe výsledkov štúdií OOC-ACM-302, OOC-ACM-303, CH-ACM-01 
(18). 
 
Okrem pozitívnych stanovísk k registrácii liekov, odporučila EMA za uplynulý rok aj rozšírenie indikácií pre už 
schválené lieky. V oblasti kardiovaskulárnych liekov ide napríklad o liek JARDIANCE (empagliflozín), ktoré-
ho indikácie sa rozšírili o liečbu srdcového zlyhávania vrátane srdcového zlyhávania so zachovanou ejekčnou 
frakciou. Pre liek ADCIRCA (tadalafil) sa indikácia rozšírila o liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie u pediat-
rických pacientov od 2 rokov. V oblasti infektológie sa lieku XYDALBA (dalbavancín) pridala indikácia terapie 
akútnej bakteriálnej infekcie kože alebo kožných štruktúr u dospelých a pediatrických pacientov od 3 mesiacov 
(3).
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