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Otázky a odpovědi týkající se přípravku Alcover granule 
(natrium-oxybát 750, 1 250 a 1 750 mg) 
Výsledky postupu přezkoumání podle čl. 29 odst. 4 směrnice 2001/83/ES 

Dne 22. června 2017 dokončila Evropská agentura pro léčivé přípravky arbitrážní řízení, které bylo 
zahájeno z důvodu neshody mezi členskými státy Evropské unie (EU) a týkalo se registrace léčivého 
přípravku Alcover granule. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že 
přínosy přípravku Alcover granule nepřevyšují jeho rizika a že přípravku nemůže být udělena registrace 
v Rakousku a v těchto členských státech EU: Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. 

Žadatel požádal o přezkoumání původního stanoviska. Výbor CHMP poté, co posoudil zdůvodnění této 
žádosti, přezkoumal původní stanovisko a dne 12. října 2017 potvrdil, že rozhodnutí o registraci nelze 
udělit. 

Co je Alcover granule? 

Alcover granule je léčivý přípravek, který měl být používán k léčbě akutního alkoholového 
abstinenčního syndromu a na podporu střednědobé až dlouhodobé abstinence u dospělých závislých na 
alkoholu s velmi vysokou úrovní konzumace alkoholu. Léčivá látka v granulích přípravku Alcover, 
natrium-oxybutyrát, se váže na receptory (cíle) na nervových buňkách v mozku a míše pro látku 
zvanou kyselina gama-aminomáselná (GABA), což vede k potlačení činnosti těchto buněk. Vzhledem 
k tomu, že přípravek působí na tyto receptory stejným způsobem jako alkohol, měly být granule 
přípravku Alcover používány k léčbě účinků v souvislosti s přerušením konzumace alkoholu u pacientů 
závislých na alkoholu, včetně neklidu, třesu a potíží se spánkem a na podporu stávající abstinence. 

Přípravek Alcover sirup je k dispozici v Itálii a v Rakousku. 

Proč byl přípravek Alcover granule přezkoumáván? 

Společnost Debrégeas & Associés Pharma předložila rakouské regulační agentuře pro léčivé přípravky 
v rámci decentralizovaného postupu žádost o registraci přípravku Alcover granule. Jedná se o postup, 
v němž jeden členský stát (tzv. referenční členský stát, v tomto případě Rakousko) posoudí léčivý 
přípravek v souvislosti s udělením registrace, která bude platná v tomto státě, jakož i v dalších 
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členských státech (tzv. dotčených členských státech, v tomto případě v Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, 
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Spojeném království). 

Tyto členské státy však nedosáhly shody a rakouská regulační agentura pro léčivé přípravky předala 
tuto záležitost dne 22. prosince 2016 výboru CHMP k arbitráži. 

Důvodem postupu přezkoumání byly obavy vznesené několika členskými státy, že přínosy přípravku 
Alcover granule nebyly jasně prokázány a byla zaznamenána různá rizika, včetně rizika závislosti, 
nesprávného použití a nežádoucích účinků. 

Jaké jsou závěry výboru CHMP? 

Na základě vyhodnocení aktuálně dostupných údajů a vědecké diskuse v rámci výboru dospěl výbor 
CHMP k závěru, že údaje předložené na podporu žádosti o registraci přípravku Alcover granule byly 
nevyhovující a neměly dostatečnou kvalitu, aby prokázaly účinnost léčivého přípravku v rámci 
navrhovaných použití. Pro známá rizika byla navržena opatření k minimalizaci rizik. Výbor CHMP však 
dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že přínosy přípravku Alcover granule nebyly jasně prokázány, 
rozhodnutí o registraci nebylo možné vydat v referenčních a dotčených členských státech. 

Po přezkoumání výbor CHMP potvrdil své původní stanovisko, že registrace nemohla být udělena. 
Stanovisko výboru CHMP bylo postoupeno Evropské komisi, která dne 18. 12. 2017 vydala 
konečné právně závazné rozhodnutí platné ve všech členských státech EU. 

Toto rozhodnutí se týká pouze žádosti o registraci pro přípravek Alcover granule a netýká se přípravku 
Alcover sirup. 
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