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Slenyto (melatonín) 
Prehľad o lieku Slenyto a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Slenyto a na čo sa používa? 

Liek Slenyto je určený na liečbu insomnie (problémov so spánkom) u detí a dospievajúcich (vo veku od 
2 do 18 rokov), ktorí majú: 

• poruchu autistického spektra (PAS), čo je celý rad ochorení, ktoré ovplyvňujú sociálne interakcie 
pacienta; 

• Smith-Magenisov syndróm, ochorenie, ktoré môže viesť k problémom s učením. 

Liek Slenyto sa používa v prípade, že iné opatrenia, ako je dodržiavanie pravidelného spánkového 
režimu, neboli účinné. 

Liek obsahuje účinnú látku melatonín. 

Ako sa liek Slenyto používa? 

Liek Slenyto je dostupný vo forme tabliet (1 mg a 5 mg). Bežná dávka je 2 mg, užívaná 30 minút až 
hodinu pred spaním. Ak liek nie je dostatočne účinný, dávku možno zvýšiť na maximálne 10 mg. Lekár 
má liečbu pravidelne kontrolovať, aspoň raz za šesť mesiacov, a liečba má pokračovať len v prípade, že 
je pre pacienta prínosom. 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Viac informácií o používaní lieku Slenyto si prečítajte 
v písomnej informácii pre používateľa alebo kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Slenyto účinkuje? 

Účinná látka lieku Slenyto, melatonín, je prirodzene sa vyskytujúci hormón, ktorý za normálnych 
okolností produkuje žľaza v mozgu nazývaná epifýza. Melatonín sa v tele podieľa na koordinácii 
spánkového cyklu tak, že pôsobí na bunky v konkrétnych oblastiach mozgu a pomáha zaspať. Jeho 
hladina v krvi sa zvyčajne zvýši po nástupe tmy a vrcholí v strede noci. Pacienti s vývojovými 
poruchami môžu produkovať menej melatonínu, čo vedie k vzniku insomnie. Liek Slenyto zvyšuje 
hladinu melatonínu v krvi, čo pomáha spať. Keďže melatonín z lieku Slenyto sa uvoľňuje pomaly v 
priebehu niekoľkých hodín, napodobňuje prirodzenú produkciu melatonínu v tele. 
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Aké prínosy lieku Slenyto boli preukázané v štúdiách? 

Preukázalo sa, že liek Slenyto je účinný pri zlepšovaní času spánku u detí a dospievajúcich s 
neurologickými ochoreniami vrátane poruchy autistického spektra a Smith-Magenisovho syndrómu. V 
hlavnej štúdii zahŕňajúcej 125 pacientov sa preukázalo, že pacienti, ktorým bol podávaný liek Slenyto 
počas 13 týždňov, spali v noci priemerne o 51 minút dlhšie než pacienti, ktorým bolo podávané 
placebo (zdanlivý liek), ktorí spali dlhšie o 19 minút. Okrem toho, deti užívajúce liek Slenyto zaspali asi 
o 38 minút skôr než zvyčajne, zatiaľ čo deti užívajúce placebo zaspali o 13 minút skôr. 

Všetci pacienti predtým vyskúšali iné opatrenia, ako je dodržiavanie pravidelného spánkového režimu, 
ktoré neboli účinné. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Slenyto? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Slenyto (ktoré môžu postihnúť až 1 osobu z 10) sú ospalosť, únava, 
výkyvy nálady, bolesť hlavy, podráždenosť, agresivita a pocit ako po pití alkoholu. Zoznam všetkých 
vedľajších účinkov a obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Slenyto povolený v EÚ? 

Počet detí s neurologickými ochoreniami, ako je porucha autistického spektra (ASD) a Smith-
Magenisov syndróm, ktoré majú aj insomniu, je vysoký a k dispozícii nie je veľa možností liečby. 

Preukázalo sa, že liek Slenyto zlepšuje u týchto pacientov čas spánku, pričom pacienti užívajúci liek 
Slenyto spia v noci o 51 minút dlhšie než pacienti užívajúci placebo, ktorí spia o 19 minút dlhšie. Zdá 
sa, že vedľajšie účinky pozorované pri používaní lieku počas dvoch rokov sú mierne alebo stredne 
závažné, je však potrebných viac údajov o dlhodobejšej bezpečnosti. 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Slenyto sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na jeho používanie v EÚ. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Slenyto? 

Na bezpečné a účinné používanie lieku Slenyto 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 Slenyto sa neustále kontrolujú. Vedľajšie 
účinky hlásené pri lieku Slenyto sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky 
na ochranu pacientov. 

Ďalšie informácie o lieku Slenyto 

Ďalšie informácie o lieku Slenyto sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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