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22. března 2013 
EMA/402540/2013 

Registrace přípravků Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn v EU 
pozastavena 
Lékaři by již neměli tyto léčivé přípravky předepisovat a měli by u pacientů 
přezkoumat možnosti jejich léčby 

Dne 17. ledna 2013 potvrdil Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé 
přípravky doporučení pozastavit platnost rozhodnutí o registraci přípravků Tredaptive, Pelzont 
a Trevaclyn (kyseliny nikotinové / laropiprantu), používaných k léčbě dospělých pacientů s dyslipidemií 
(abnormálně vysokými krevními hladinami tuků, jako jsou triglyceridy a cholesterol). Výbor CHMP 
přitom vycházel z doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) tyto léčivé 
přípravky pozastavit. 

Výbor CHMP doporučil pacientům, kteří tyto léčivé přípravky v současnosti užívají, aby si s lékařem 
sjednali ve vhodném termínu schůzku za účelem projednání své léčby. Lékaři by již neměli přípravky 
Tredaptive, Pelzont ani Trevaclyn předepisovat a měli by přezkoumat možnosti léčby pacientů. 

S přezkoumáváním přípravků Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn bylo započato v prosinci 2012 po 
zpřístupnění nových údajů z velké dlouhodobé studie s názvem HPS2-THRIVE. Z výsledků studie, které 
jsou zatím stále ještě předběžné, vyplývá, že v porovnání s léčbou samotným statinem nepřispívá 
souběžné používání statinu a kyseliny nikotinové / laropiprantu nijak významně ke snížení rizika 
závažných cévních příhod, jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Mimoto byla 
u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky užívají, zjištěna zvýšená četnost sice ne smrtelných, nicméně 
závažných nežádoucích účinků. 

Po přezkoumání výsledků studie došel výbor CHMP k závěru, že přínosy přípravků Tredaptive, Pelzont 
a Trevaclyn již nepřevažují nad riziky a že je třeba jejich registraci pozastavit. 

Bližší informace o studii HPS2-THRIVE jsou uvedeny níže. 

Stanovisko výboru CHMP bylo zasláno Evropské komisi, která se s ním ztotožnila a dne 22. března 
2013 vydala konečné právně závazné rozhodnutí. 

Informace pro pacienty 

• Přípravky Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn jsou stejné léčivé přípravky používané k léčbě dospělých 
pacientů s dyslipidemií (abnormálně vysokými krevními hladinami tuků, jako jsou triglyceridy 
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a cholesterol). Konečným cílem léčby je snížit riziko srdečních příhod, mozkových příhod a dalších 
stavů postihujících srdce a cévy. 

• Poté, co se agentura obeznámila s novými důkazy ukazujícími, že přínosy přípravků Tredaptive, 
Pelzont a Trevaclyn již nepřevyšují jejich rizika pro pacienty, doporučila používání těchto léčivých 
přípravků pozastavit. 

• Pokud některý z přípravků Tredaptive, Pelzont nebo Trevaclyn užíváte, budete muset tuto léčbu 
ukončit, protože tyto přípravky již nejsou v EU k dispozici. 

• Měl(a) byste si se svým lékařem sjednat na vhodný termín schůzku, na které se domluvíte na 
úpravě léčby. 

• Pokud máte jakékoli dotazy, měl(a) byste se obrátit na svého lékaře nebo lékárníka. 

Informace pro zdravotnické pracovníky 

Zdravotničtí pracovníci by měli dodržovat následující doporučení: 

• s ohledem na nepříznivý poměr přínosů a rizik přípravků Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn by již 
lékaři neměli tyto léčivé přípravky pacientům předepisovat, 

• lékaři by měli léčbu svých pacientů upravit způsobem, kterým se používání těchto přípravků, jež již 
nejsou v EU k dispozici, ukončí, 

• lékárníci by měli pacienty, kteří předloží nový nebo opakovaný předpis na přípravek Tredaptive, 
Pelzont nebo Trevaclyn, odkazovat na ošetřujícího lékaře. 

Doporučení agentury vychází z nových údajů získaných v rámci studie HPS2-THRIVE: 

• HPS2-THRIVE byla velká dlouhodobá studie zahrnující 25 673 pacientů, u nichž se s ohledem na 
jejich anamnézu ischemického cévního onemocnění předpokládalo vysoké riziko kardiovaskulární 
příhody. Ze zařazených pacientů jich 14 741 pocházelo z Evropy a 10 932 z Číny. Pacienti byli 
sledování pro dobu o mediánu 3,9 let, 

• cílem studie bylo vyhodnotit, jak se přídavek kyseliny nikotinové / laropiprantu ke statinům projeví 
na složeném ukazateli závažných cévních příhod, kam patřila kombinace koronárních úmrtí, 
nefatálních infarktů myokardu, cévních mozkových příhod a revaskularizace. Pacienti byli léčeni 
simvastatinem 40 mg nebo simvastatinem 40 mg plus ezetimibem 10 mg ke snížení hladiny 
celkového cholesterolu pod 3,5 mmol/l a potom náhodně rozděleni tak, aby dostávali buď kyselinu 
nikotinovou / laropiprant nebo placebo, 

• ve srovnání s léčbou samotným statinem nevedlo souběžné použití kyseliny nikotinové / 
laropiprantu ke statisticky významnému poklesu závažných vaskulárních příhod, jako je infarkt 
myokardu nebo cévní mozková příhoda, 

• naopak byl zjištěn nárůst četnosti nefatálních, ale závažných nežádoucích příhod, jako je krvácení 
(nitrolebeční a gastrointestinální), myopatie, infekce a nový nástup cukrovky. 

S ohledem na skutečnost, že užívání přípravků Tredaptive, Pelzont nebo Trevaclyn souběžně se 
statinem nepřináší v porovnání s léčbou samotným statinem žádný další prospěch ve formě poklesu 
rizika závažných cévních příhod a naopak se zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků, doporučil 
výbor CHMP používání těchto léků pozastavit. 
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Další informace o léčivém přípravku 

• Přípravky Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn obsahují dvě léčivé látky: kyselinu nikotinovou 
(1 000 mg) a laropiprant (20 mg). Tyto přípravky byly k dispozici ve formě tablet s modifikovaným 
uvolňováním (což znamená, že se tyto dvě léčivé látky uvolňují během několika hodin různými 
rychlostmi). 

• Přípravky Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn jsou totožné léčivé přípravky, jež byly v EU dne 
3. července 2008 registrovány pro léčbu dyslipidemie, a to buď v kombinaci s některým statinem 
v případech, kdy léčba samotným statinem nepostačuje, nebo samotné u pacientů, u nichž statiny 
použít nelze. Léčivý přípravek uvedla pod některým z těchto obchodních názvů na trh společnost 
Merck Sharp & Dohme Ltd, a to ve všech členských státech EU mimo Bulharsko, Francii 
a Rumunsko. 

• Uvedené dvě léčivé látky, kyselina nikotinová a laropiprant, plní rozdílné funkce. Kyselina 
nikotinová je přírodní látka používaná v malých dávkách jako vitamín (označovaný jako niacin nebo 
vitamín B3). Ve vyšších dávkách snižuje hladiny tuku v krvi mechanismem, který není zcela 
známý. Jako lék k úpravě hladiny tuku v krvi byla poprvé použita v polovině 50. let 20. století, 
avšak kvůli nežádoucím účinkům, zejména červenání (zarudnutí pokožky), bylo její použití 
omezené. Laropiprant nemá na hladinu cholesterolu žádný vliv, potlačuje však rudnutí, a to 
blokováním receptorů látky zvané „prostaglandin D2“, která se při užití kyseliny nikotinové 
uvolňuje a dilatuje (rozšiřuje) cévy v pokožce. 

Další informace o postupu 

• Přezkoumávání přípravků Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn bylo zahájeno na žádost Evropské 
komise dne 19. prosince 2012 podle článku 20 nařízení (ES) č. 726/2004, a to postupem podle 
článků 107j a 107k směrnice 2001/83/ES. Evropská komise agenturu požádala o posouzení dopadu 
nových údajů ze studie HPS2-THRIVE a o vyjádření stanoviska ohledně toho, zda má být 
rozhodnutí o registraci těchto léčivých přípravků v rámci EU zachováno, pozměněno, pozastaveno 
či staženo. 

• Přezkoumání těchto údajů provedl nejprve Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv 
(PRAC). Doporučení výboru PRAC bylo zasláno Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP), jenž 
má na starosti všechny otázky týkající se léčivých přípravků pro použití u člověka; ten pak vydal 
konečné stanovisko agentury. Další informace o doporučení výboru PRAC a pozadí tohoto 
přezkoumání můžete najít na webových stránkách agentury. 

• Stanovisko výboru CHMP bylo postoupeno Evropské komisi, která dne 22. března 2013 vydala 
konečné právně závazné rozhodnutí. 

Kontaktujte naše tiskové mluvčí 

Monika Benstetterová nebo Martin Harvey Allchurch 

Tel: +44 (0)20 7418 8427 

E-mail: press@ema.europa.eu 
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