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Otázky a odpovědi týkající se posuzovacího řízení pro 
přípravek Diovan potahované tablety a tvrdé tobolky 

obsahující valsartan 40, 80, 160 nebo 320 mg 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) dokončila přezkum přípravku Diovan (a přípravků 
souvisejících názvů).  
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMEA dospěl k závěru, že je v rámci 
Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) potřebné sjednotit informace 
o předepisování přípravku Diovan. 
Přezkoumání bylo provedeno na základě předložení záležitosti k posouzení podle „článku 30“. 
 
 
Co je Diovan? 
Diovan patří do skupiny léčivých přípravků, které jsou známy jako antagonisté receptoru pro 
angiotenzin II a které pomáhají regulovat vysoký krevní tlak. Angiotenzin II je látka přítomná 
v organismu, která způsobuje zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Přípravek Diovan působí tak, že 
blokuje účinek angiotenzinu II. V důsledku toho se krevní cévy uvolní a dojde ke snížení krevního 
tlaku. 
 
Přípravek Diovan může být použit k léčbě pacientů s hypertenzí (vysokým krevním tlakem), pacientů, 
kteří právě prodělali infarkt myokardu (před 12 hodinami až 10 dny), nebo pacientů se srdečním 
selháním, vykazují-li známky toho, že jejich srdce plně nepracuje, jako například dušnost a otoky 
kotníků a nohou z důvodu hromadění tekutin. U srdečního selhání se přípravek Diovan používá 
v případě, že nelze použít jiné druhy léčivých přípravků, které se užívají při léčbě srdečního selhání, 
jako jsou například inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo beta-blokátory. 
Přípravek lze používat samostatně nebo v kombinaci s inhibitory ACE. 
U zmíněných chorob lze použít všechny síly přípravku s výjimkou nejnižší síly (40 mg), která nemůže 
být užívána k léčbě hypertenze. Síla 320 mg nebyla na všech trzích dostupná. 
 
Přípravek Diovan může být v EU a v EHP k dispozici také pod jinými názvy: Angiosan, Cordinate, 
Dalzad, Diovane, Kalpress, Miten, Novacard, Provas, Rixil, Tareg a Varexan. Prodává jej společnost 
Novartis.  
 
Proč byl přípravek Diovan přezkoumáván? 
Přípravek Diovan je v Evropské unii (EU) registrován na základě vnitrostátních postupů. Tato 
skutečnost vedla k rozdílům mezi členskými státy, co se týká způsobu jeho použití, což se projevilo 
v rozdílech v jednotlivých souhrnech údajů o přípravku, označení na obalu a příbalových informacích 
ve státech, kde je tento přípravek na trhu. Koordinační skupina pro vzájemné uznávání 
a decentralizované postupy – humánní léčivé přípravky rozhoda, že přípravek Diovan vyžaduje 
sjednocení. 
Dne 30. května 2008 předložila Evropská komise záležitost k posouzení Výboru pro humánní léčivé 
přípravky (CHMP) za účelem sjednocení rozhodnutí o registraci pro přípravek Diovan v EU a v EHP. 

 
1 Článek 30 směrnice 2001/83/ES v platném znění, předložení záležitosti k posouzení na základěpřijetí 
rozdílných rozhodnutí členskými státy. 



 
Jaké jsou závěry výboru CHMP? 
Na základě předložených údajů a vědeckých diskusí v rámci výboru dospěl výbor CHMP k názoru, že 
v rámci EU by mělo být sjednoceno znění souhrnů údajů o přípravku, označení na obalu a příbalových 
informací. 
 
Oblasti sjednocení zahrnují: 
 
Terapeutické indikace 
Výbor CHMP schválil použití přípravku Diovan k „léčbě esenciální hypertenze“. Výbor CHMP 
dospěl také k závěru, že dávka 320 mg poskytuje další sice mírné, ale statisticky významné snížení 
krevního tlaku ve srovnání s dávkou 160 mg a obdobně malé zvýšení v míře kontroly krevního tlaku. 
 
Výbor CHMP diskutoval také o indikacích při léčbě srdečního selhání a při léčbě po infarktu 
myokardu prodělaném v nedávné době. Výbor poznamenal, že v některých členských státech se 
omezení použití přípravku Diovan po infarktu myokardu omezuje pouze na pacienty, kteří netolerují 
inhibitory ACE. Výbor CHMP však vzal v úvahu, že co se týká snížení celkové úmrtnosti po akutním 
infarktu myokardu, je samotný valsartan nejméně tak účinný jako kaptopril (inhibitor ACE) podávaný 
samostatně a schválil toto sjednocené znění indikace: Léčba klinicky stabilních pacientů se 
symptomatickým srdečním selháním nebo asymptomatickou levostrannou ventrikulární systolickou 
dysfunkcí po nedávno prodělaném (před 12 hodinami – 10 dny) infarktu myokardu. 
 
Dávkování a způsob podání 
Výbor CHMP diskutoval o třech oblastech, kde se vyskytovaly rozdíly: 

• použití přípravku Diovan s inhibitory ACE a beta-blokátory (trojkombinace) při chronickém 
srdečním selhání, 

• způsobu navyšování dávek, 
• doporučeném dávkování u pacientů s poškozením jater a ledvin. 

Výbor CHMP na základě výsledků studií, ve kterých byla použita léčba trojkombinací (jako je 
například studie s názvem VALIANT), konstatoval, že u pacientů, kteří užívali všechny tři léčivé 
přípravky, nedošlo ke zvýšení úmrtnosti, a tudíž by neměly v souvislosti s trojkombinací vznikat 
žádné obavy. Výbor však souhlasil s tím, že tato kombinace by ani nadále neměla být doporučena, 
dokud nebude existovat více důkazů, které by podpořily její pozitivní poměr přínosů a rizik. Výbor 
CHMP tedy nakonec schválil toto znění:  
„Doporučená počáteční dávka přípravku Diovan je 40 mg dvakrát denně. Titrování dávky až na 
80 mg a 160 mg dvakrát denně by mělo být prováděno v intervalech nejméně dva týdny až k nejvyšší 
dávce, kterou pacient snáší. Mělo by být zváženo snížení dávky současně podávaných diuretik. 
Maximální denní dávka podávaná v klinických studiích je 320 mg v rozdělených dávkách. 
Valsartan může být podáván současně s další léčbou srdečního selhání. Trojkombinace inhibitoru 
ACE, beta-blokátoru a valsartanu se nicméně nedoporučuje (viz oddíly 4.4 a 5.1). 
Hodnocení  pacientů se srdečním selháním by mělo vždy  zahrnovat vyhodnocení funkce ledvin.“ 
 

Kontraindikace 
Výbor CHMP konstatoval, že neexistuje shoda v tom, zda by mělo být použití přípravku Diovan 
kontraindikováno u pacientů se selháním ledvin. Výbor CHMP posoudil dostupné údaje a souhlasil 
s tím, že valsartan 80 mg může být použit jako počáteční dávka u pacientů se sníženou funkcí ledvin. 
Výbor konstatoval, že nebyla provedena žádné studie použití valsartanu u pacientů se závažným 
selháním ledvin, ale nezjistil žádné možné bezpečnostní riziko vzhledem k tomu, že primární 
vylučování valsartanu probíhá pomocí trávicího (žlučového) systému, nikoli přes ledviny. Výbor 
CHMP proto doporučil, aby tato kontraindikace byla odstraněna. 
 
Vzhledem k tomu, že je přípravek Diovan vylučován žlučovými cestami, však výbor CHMP souhlasil 
s tím, že přípravek Diovan by měl být kontraindikován u pacientů se závažnými onemocněními jater 
a „neměl by být podáván pacientům se závažným poškozením jater, cirhózou nebo obstrukcí žlučových 
cest“. 
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Výbor CHMP také sladil kontraindikaci použití přípravku Diovan během těhotenství a kojení se 
současnými doporučeními odborníků v oblasti farmakovigilance. Doporučil proto, aby kontraindikace 
v těhotenství byla odstraněna a aby doporučení pro použití během kojení znělo: „Jelikož nejsou 
dostupné žádné údaje o použití valsartanu během kojení, přípravek Diovan (valsartan) se 
nedoporučuje a alternativní způsoby léčby s lépe stanovenými bezpečnostními profily jsou během 
kojení vhodnější, obzvláště při kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte.“ 

Zvláštní opatření 
Výbor CHMP usoudil, že je třeba sjednotit některá zvláštní opatření pro použití: 
• při současném užívání s jinými léčivými přípravky, které obsahují draslík nebo zvyšují jeho 

hladinu. Výbor CHMP schválil toto znění: „Jestliže je považováno za nezbytné podávat 
v kombinaci s valsartanem léčivý přípravek, který ovlivňuje hladiny draslíku, doporučuje se 
sledování plazmatických hladin draslíku.“; 

• u pacientů s postižením jater nebo cholestázou (problémy s vylučováním žluči). Výbor souhlasil 
s tím, že u pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce jater není třeba upravovat 
počáteční dávku. U pacientů s cholestázou by však dávka valsartanu neměla přesáhnout 80 mg a 
měla by být vždy užívána se zvýšenou opatrností. Výbor CHMP schválil toto znění: 
„U pacientů s clearance kreatininu >10ml/min není požadována úprava dávkování. U pacientů 
s mírným až středně závažným postižením jater bez cholestázy by dávka valsartanu neměla 
přesáhnout 80 mg (viz oddíl 4.4).“ 

 
Výbor CHMP také aktualizoval další části informací o přípravku tak, aby byly v souladu s novými 
dostupnými údaji. Platné znění informací pro lékaře a pacienty je dostupné zde.  
 
 
Ke zveřejnění s kompletní dokumentací po rozhodnutí Komise: 
 
Evropská komise vydala příslušné rozhodnutí dne 16. února 2009. 
 
 
 
 
 
Zpravodaj: Dr. Alar Irs (Estonsko) 

Spoluzpravodaj: Dr. Liv Mathison (Norsko) 

Datum zahájení posuzovacího řízení: 24. dubna 2008 

Datum poskytnutí odpovědí společnosti: 20. října 2008 

Datum vydání stanoviska: 20. listopadu 2008 
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