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Otázky a odpovede 

Stiahnutie žiadosti o povolenie na uvedenie lieku Zenhale 
na trh (mometazón furoát/formoterol fumarát) 
 

Dňa 5. novembra spoločnosť Schering-Plough Europe oficiálne oznámila Výboru pre lieky na humánne 

použitie (CHMP), že chce stiahnuť svoju žiadosť o povolenie na uvedenie lieku Zenhale na trh, ktorý je 

určený na udržiavaciu liečbu astmy. 

 

Čo je liek Zenhale? 

Zenhale je liek, ktorý obsahuje účinné látky mometazón furoát a formoterol fumarát. Liek mal byť 

dostupný vo forme inhalačnej suspenzie v inhalátore s dávkovačom. 

Aké bolo predpokladané použitie lieku Zenhale? 

Liek Zenhale sa mal používať v prípade dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších na 

udržiavaciu liečbu astmy vrátane zmiernenia exacerbácií (zhoršenie astmy vyžadujúce záchrannú 

liečbu inými liekmi).  

Liek bol vyvinutý na použitie v prípade pacientov, u ktorých nebola astma adekvátne kontrolovaná 

používaním inhalačného kortikosteroidu, v prípade potreby s inhalačným agonistom beta-2 

s krátkodobým účinkom (bronchodilatátor, liek, ktorý rozširuje dýchacie cesty v pľúcach). Liek sa mal 

používať tiež v prípade pacientov, u ktorých už astma bola kontrolovaná inhalačným kortikosteroidom 

a agonistom beta-2 s dlhodobým účinkom. 

Akým spôsobom by mal liek Zenhale účinkovať? 

Formoterol aj mometazón sú v Európskej únii na udržiavaciu liečbu astmy dostupné niekoľko rokov.  
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Mometazón je kortikosteroid s protizápalovým účinkom. Pri inhalácii zmierňuje príznaky astmy tým, že 

bráni tomu, aby sa z bielych krviniek uvoľňovali látky, ktoré sa podieľajú na zápalových reakciách 

v dýchacích cestách. 

Formoterol je agonista beta-2 s dlhodobým účinkom. Účinkuje tak, že sa naviaže na receptory beta-2, 

ktoré sa nachádzajú v svalových bunkách mnohých orgánov a spôsobujú uvoľnenie svalov. Pri inhalácii 

spôsobuje uvoľnenie svalov dýchacích ciest, čo pomáha udržiavať dýchacie cesty otvorené a umožňuje 

pacientovi ľahšie dýchať. 

Akou dokumentáciou podložila spoločnosť svoju žiadosť? 

Účinok lieku Zenhale sa najprv skúmal na pokusných modeloch a potom na ľuďoch. 

Uskutočnili sa štyri hlavné štúdie s celkovo 2 977 dospelými a dospievajúcimi, ktorí boli liečení 

inhalačnými kortikosteroidmi alebo kombináciou inhalačného kortikosteroidu a agonistu beta-2 

s dlhodobým účinkom. 

Pacienti boli liečení jedným z týchto spôsobov: liekom Zenhale, samostatne mometazón furoátom, 

samostatne formoterol fumarátom, liekom na astmu obsahujúcim flutikazón propionát a salmeterol 

(ďalšia kombinácia steroidu a bronchodilatátora s dlhodobým účinkom, ktorý sa používa pri astme) 

alebo placebom (zdanlivý liek).  

Hlavné miery účinnosti v týchto štúdiách boli založené na zmene FEV1 po 12 týždňoch. Hodnota FEV1 je 

maximálny objem vzduchu, ktorý človek dokáže vydýchnuť za jednu sekundu. V dvoch štúdiách sa tiež 

skúmal čas do prvej závažnej exacerbácie.  

V akej fáze hodnotenia bola žiadosť v čase stiahnutia? 

Žiadosť bola stiahnutá v 181. deň od podania. Znamená to, že výbor CHMP vyhodnotil dokumentáciu, 

ktorú spoločnosť predložila, a sformuloval zoznam otázok. Po preskúmaní odpovedí spoločnosti na 

posledné kolo otázok výborom CHMP ostali niektoré otázky nevyriešené. 

Aké bolo v tom čase odporúčanie výboru CHMP? 

Na základe preskúmaných údajov a odpovedí spoločnosti na zoznam otázok výboru mal výbor CHMP 

v čase stiahnutia žiadosti určité výhrady a zastával predbežný názor, že liek Zenhale sa nemohol 

schváliť na udržiavaciu liečbu astmy. 

Výbor CHMP mal na základe bežných preskúmaní na miestach štúdií výhrady týkajúce sa spôsobu 

vykonávania štúdií na niektorých miestach, čo vyvolalo pochybnosti o spoľahlivosti výsledkov. Výbor 

CHMP mal tiež výhrady v súvislosti s jedným z porovnávacích liekov, mometazón furoátom, ktorý nebol 
v schválenej forme. Spoločnosť bola vyzvaná, aby predložila ďalšie údaje na odôvodnenie použitia 

tohto porovnávacieho lieku, najmä na preukázanie, ako sa mometazón furoát v porovnávacom lieku 

uvoľňuje v tele v porovnaní s povoleným mometazón furoátom. 

Aké dôvody na stiahnutie žiadosti uviedla spoločnosť? 

List od spoločnosti oznamujúci agentúre stiahnutie žiadosti sa nachádza v časti Všetky dokumenty. 
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Aké sú dôsledky stiahnutia žiadosti pre pacientov, ktorí sa zúčastňujú 
klinických skúšok lieku alebo programov na použitie lieku v naliehavých 
prípadoch? 

Spoločnosť informovala výbor CHMP, že toto stiahnutie žiadosti nemá žiadne dôsledky pre pacientov, 

ktorí sa zúčastňujú na skúškach lieku alebo na programoch na použitie lieku v naliehavých prípadoch. 

 


