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Odkazy na zajímavé adresy o 
nových lécích

• http://www.drugs.com/newdrugs-archive

• http://www.medknowledge.de/neu/index.html

• http://www.lexi.com/home/newdrugs/• http://www.lexi.com/home/newdrugs/

• http://www.pslgroup.com/NEWDRUGS.HTM

• http://www.prous.com/molecules/default.asp

• http://www.adcc.sk/odborne-clanky/417/nove-
lieciva-v-praxi-linagliptin.html



















Galénova cena za rok 2010
Francie- rivaroxaban

Belgie- tocilizumab

SRN- dabigatran, catumaxomab

Španělsko- romiplostim

USA- rotavirová vakcina Rotateq

-artemether+lumefantrin-antimalarikum 
Coartem®

Nizozemí- romiplostim

Kanada - ustekinumab



Prix Galien 2011

• Francie- lidský fibrinogen-Clottafact®,
tocilizumab- Roactemra®

- Inxiaro®-vakcina proti japonské    
encefalitiděencefalitidě

• Holandsko-ofatumumab- Arzerra®
• Německo- denosumab- Prolia®,romiplostim-

NPlate®
• Belgie– denosumab - Prolia®
• Švýcarsko– ivabradin - Procoralan®



Americký výbor pro udělování





Prix Galien2011-USA

Prevenar13®-Prevenar13®-
pneumokoková vakcina

Prolia® Xgeva®-
denosumab

Stelara®-ustekinumab



Novinky v léčbě diabetu

TAK -875,aleglitazar,glukuretika,otelixizumab,

insulin degludec



Schéma mechanismu působení 
p.o.antidiabetik



Nové inzulínové 
sekretagogumTAK -875

Působí jinak-zvyšuje sekreci Působí jinak-zvyšuje sekreci 
inzulinu jako agonista na receptoru 

g-proteinu GPR40(pro volné 
mastné kyseliny) v β-buňkách 

pankreatu





Zlov ěstný oktet patofyziologických Zlov ěstný oktet patofyziologických 
mechanism ů u diabetumechanism ů u diabetu

β-buňky

Snížená sekrece 
inzulínu

α-buňky

Zvýšená lipolýzaZvýšená lipolýza

SníženýSnížený
efekt efekt inkretin ůinkretin ů

Dysfunkce Dysfunkce 
neurotransmitér ůneurotransmitér ů

Snížená utilizace Snížená utilizace 
glukózyglukózy

α-buňky

Zvýšená sekrece Zvýšená sekrece 
glukagonuglukagonu

Zvýšená Zvýšená reabsorpcereabsorpce
glukózyglukózy

Zvýšená produkce Zvýšená produkce 
glukózyglukózy



Glukuretika , glifloziny

-zvýšenou glykémii provází vždy 
polyurie způsobená glykosurií                                   
-v proximálním tubulu se glc

reabsorbuje zpět

- po překročení renálního prahu pro glc- po překročení renálního prahu pro glc
prochází glc do moči a působí osmotickou 
diurézu

- kontransportéry glc a Na- SGLT1 a SGLT2

- první látkou byl florizin- objeven v kůře 
jabloní v 19.stol.- není selektivní pro SGLT2



(180 (180 L/dL/denen) ) (900 mg/L)=162 (900 mg/L)=162 g/dg/denen

GluGlukózakóza

S1S1

RenRenálníální hospoda ření s glukózouhospoda ření s glukózou

SGLT2

SGLT1SGLT1

10%10%

Žádná glukózaŽádná glukóza

S1S1

S3S390%



SodíkoSodíko --glukózové glukózové kotransporterykotransportery

SGLT1 SGLT2

MístoMísto Střevo,ledviny ledviny

SpecificitSpecificita pro cukra pro cukr Glukóza či galaktóza Glukóza

GluGlukózovákózová afinitaafinita
vysoká

Km=0.4 mM

nízká

Km=2 mM

Kapacita glukózového Kapacita glukózového 
transporttransport

nízká vysoká

RoleRole

Absorpce glukózy a 
galaktózy z potravy

Renální reabsorpce
glukózy

Renální reabsorpce
glukózy



S1 Proxim ální
Tubul us

NaNa++
K+

AT
P

áza
Glukóza

SGLT2

krevkrevLumenLumen

SGLT2 SGLT2 zprost ředkuje reabsorpci glukózy v zprost ředkuje reabsorpci glukózy v 
ledvináchledvinách

Hlavní transportér glukózy v ledvinách
• nízká afinita , vysoká kapacita pro glukózu
• téměř exkluzivně exprimována v ledvinách
• zodpovídá ~90% za renální reabsorpci glukózy v 
proximálním tubulu

Hediger MA, Rhoads DB. Physiol. Rev. 1994;74:993-1026. 

Tubul us

Glukóza

GLUT2
Glukóza

Na+



MechaniMechanizzmmus ú činku us účinku SGLT2SGLT2--InhibitorInhibitor ůů

Inhibice SGLT2 Snížení glukotoxicity

Insulinová senzitivita ve svalu
• ↑ translokace GLUT4 
• ↑ Insulin signaling

Insulinová senzitivita v játrech
• ↓ Glukózo- 6-fosfatázy

Glukoneogeneza
• Snížení Coriho cyklu
• ↓ PEP carboxykinázy

Funkce ββββ-buněk



dapagliflozin



Baseline HbA 1c (%) 7.7 8.0 8.0 7.8 7.9 7.7

EfeEfekkt t DapagliflozinDapagliflozin u nau na HbAHbA1c1c

-0.4

-0.2

0
DAPA 

2.5
DAPA 

5
DAPA 

10
DAPA 

50
PBO MET MET 

XRXR
15001500

All comparisons vs placebo; no statistical comparisons with metformin were made. 
List JF, et al. Diabetes Care. 2008;2009;32:650-657.

P<0.01 P<0.01 

P<0.01 

∆ HbA1c
(%)

P<0.01 -1

-0.8

-0.6

-0.4



NÚLNÚL DapagliflozinDapagliflozin uu

PBO
(n=54)

Met 1500 
mg QD
(n=56)

Dapa 2.5 
mg QD
(n=59)

Dapa 5 
mg QD
(n=58)

Dapa 10 
mg QD
(n=47)

Dapa 20 
mg QD
(n=59)

Dapa 50 
mg QD
(n=56)

Hypoglykémie
n (%)

2 (4) 5 (9) 4 (7) 6 (10) 3 (6) 4 (7) 4 (7)

UTIs, n (%) 3 (6) 5 (9) 3 (5) 5 (9) 5 (11) 7 (12) 5 (9)

Genital infection, 
n (%)

0 (0) 1 (2) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 4 (7) 4 (7)

Hypotensive 
event, n (%)

1 (2) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2)

UTI=urinary tract infection. 
List JF, et al. Diabetes Care. 2009;32:650-657.



Účinky dapagliflozinu
-část glukózy se ztrácí močí- snížení glykémie, 

ale též ztráta energie – 100g glc odpovídá 
400kcal

- vysoce selektivní inhibitor SGLT2
- při dávce 25-100mg denně je inhibice 
zpětného vstřebávání glukózy až 40%

- denní ztráta glukózy je do 70g- denní ztráta glukózy je do 70g
- snižuje glykovaný hemoglobin o 0,7-0,78%
-pokles tělesné hmotnosti byl po 12 týdnech 

terapie 2,4-3,5kg
-21.7. 2011 FDA nedoporučila registraci, má 
být v lednu 2012, nedostatek dat z klinických 

studií



SGLT2 InhibitorSGLT2 Inhibitory ve vývojiy ve vývoji

LéčivoLéčivo výrobcevýrobce

FázeFáze IIIIII DapagliflozinDapagliflozin AstraZeneca/Bristol-Myers Squibb

FázeFáze IIII AVE-2268 sanofi-aventis

BI 10773 Boehringer Ingelheim

JNJ-28431754 Johnson & JohnsonJNJ-28431754

Remogliflozin
Sergliflozin

GSK/Kissei

TS-033 Taisho

YM-543 Astellas/Kotobuki Pharmaceuticals

FázeFáze II CSG-452A Chugai/Roche

SAR-7226 sanofi-aventis

TA-7284 Mitsubishi Tanabe/Johnson & Johnson



SGLT2 InhibitorSGLT2 Inhibitory ve vývojiy ve vývoji-- chemiechemie





Glitazary- Remedia 2/2006



GlitazaryGlitazary –– aleglitazaraleglitazar –– renesance skupinyrenesance skupiny



AleglitazarAleglitazar



MedicalMedical Tribune 5/2011Tribune 5/2011--glitazaryglitazary v druhém v druhém 
kolekole

• „Aleglitazar je látkou s velkým terapeutickým 
potenciálem. Jsem nezřízený optimista, byť, jak lze 
soudit z dosavadní historie, je život poměrně rizikovou 
záležitostí s pravděpodobností úmrtí 100 procent. 
Myslím, že je třeba zkoušet cesty i zdánlivě uzavřené. 
Ostatně "příroda" tak činí neustále, a pohleďme, kam se 
dostala.dostala.

• Nevěřím na inteligentní design, ale na inteligenci a 
pokrok. Aleglitazar je pokusem vstoupit do stejné vody, 
možná to již nebude voda kalného veletoku, ale čisté 
bystřiny. Možná taky ne. Čas ukáže, vlastnosti jsou 
slibné, výsledek v klinice bude rozhodující. Je jistě dobré 
vědět, co se chystá, i když, jak soudím, životospráva a 
edukace byly, jsou a patrně ještě dlouho budou 
základem léčby diabetu 2. typu.“



MuraglitazarMuraglitazar

• BMS, Merck
• Duální agonista na PPARα a PPARγ receptorech
• Účinnější než pioglitazon hlavně u diabetiků s 

dyslipidémií
• 1x denně p.o.• 1x denně p.o.
• 9/2006 FDA, v 11/2006 stažen pro kardiotoxicitu



Nový inzulínový analogNový inzulínový analog --degludecdegludec

• Ultradlouze působící analog inzulínu – až 40 hodin
• Patent Novo Nordisk podobně jako detemir

• Prodloužení efektu dosaženo vazbou 16-uhlíkaté 
dikarboxylové kyseliny v pozici 29 B-řetězce na AK lysindikarboxylové kyseliny v pozici 29 B-řetězce na AK lysin

• U detemiru(Levemir) je to kys.myristová – 14-uhlíkatá 
nasycená MK

• Uveden bude v roce 2013



DegludecDegludec



--OtelixizumabOtelixizumab -- monoklonální protilátka monoklonální protilátka 
chránící chránící ββ--buňky proti destrukci, kterou buňky proti destrukci, kterou 
způsobuje 1 druh Tzpůsobuje 1 druh T --lymfocyt ůlymfocyt ů
--perspektiva i u dalších autoimunních perspektiva i u dalších autoimunních 
onemocn ění onemocn ění –– RA,RS,RA,RS,celiakieceliakie,psoriáza,psoriáza



Novinky v léčbě hypertenze

Azilsartan,Vakciny,kombinace, 
DARA,clevidipin



Azilsartanmedoxomil –
EDARBI®Takeda

Nový sartans lepšími klinickými i 
farmakologickými vlastnostmi

FDA – 25.2.2011
Předčil olmesartana valsartan ve Předčil olmesartana valsartan ve 
24-hodinovém antihypertenzivním 

účinku



Porovnání azilsartanus 
ostatními sartany



Clevidipin

• Antihyperten zivum
– Blokátor kalciového kanálu (podobný

nicardipinu)

• Indikace :
– Léčba hypertenze, když není možná nebo 

vhodná perorální aplikace



Clevidipin

• Dávkování:
– Počáteční dávka: 1 - 2mg/h
– Titrace: zdvojnásobit dávku po 90 sekundách 

do cílové hodnoty krevního tlakudo cílové hodnoty krevního tlaku
– Maximální dávka: 16mg/h

• Omezená data o užití delším než 72 hodin



Clevidipin
Clevidipine Nicardipine Nitroglycerine Nitroprusside Es molol Labetalol

Onset 2-4 min 5 min 1-5 min <1 min 1-2 min 5 min

Duration 5-15 min 1-4 hr 3-5 min 1-2 min 10-20 min 3-6 hr

Half-life 1 min 40 min 3 min 2 min 2-10 min 5 hr



Clevidipin
• Způsob podávání

– ve 20% tukové emulzi (jako např. propofol)
• Obsahuje sojový olej a vaječný lecitin

– Uchovávat v ledničce, 2 měsíce je stabilní při 
pokojové teplotěpokojové teplotě

– Do 4 hodin po proražení zátky nutno 
spotřebovat



Clevidipin
Summary
• Antihypertenzivum s rychlým nástupem a 

krátkým trváním účinku
– Snadná titrace dávky a rychlá kontrola krevního tlaku
Nevýhody:Nevýhody:
– Infuze se musí měnit každé 4 hodiny
– Vysoká cena oproti ostatním i.v.antihypertenzivům



Fixní kombinace Fixní kombinace 
amlodipinamlodipin,,aliskirenaliskiren,HCHT,HCHT

�� AMTURNIDE®AMTURNIDE®NovartisNovartis

�� 150 mg/5 mg/12.5 mg 150 mg/5 mg/12.5 mg 

�� 300 mg/5 mg/12.5 mg300 mg/5 mg/12.5 mg�� 300 mg/5 mg/12.5 mg300 mg/5 mg/12.5 mg

�� 300 mg/5 mg/25 mg300 mg/5 mg/25 mg

�� 300 mg/10 mg/12.5 mg 300 mg/10 mg/12.5 mg 

�� 300 mg/10 mg/25 mg 300 mg/10 mg/25 mg 

�� FDA FDA –– 20.12.201020.12.2010



Další inhibitory reninuDalší inhibitory reninu

�� RemikirenRemikiren-- Hoffmann La Hoffmann La RocheRoche



Možnosti využití Možnosti využití antihypertenzníchantihypertenzních vakcinvakcin na na 
různých místech RASrůzných místech RAS







Princip tvorby Princip tvorby vakcinyvakciny







Vakcinydnes

• Klinické studie byly přerušeny, ve 
srovnání s léčbou ACEI,sartany byl 
antihypertenzivní účinek slabý

• výzkum vakcin pokračuje:
V současné době je velká  pozornost upírána směrem k 
imunizaci proti angiotenzinu I (vakcina PMD-3117), 
angiotenzinu II (vakcina CYT006-AngQb) či 
receptorům 1A pro angiotenzin II (vakcina 
ATR12181).



DARADARA-- dualdual actionaction receptor receptor 
inhibitorsinhibitors

•• Inhibují jak angiotensin II, tak Inhibují jak angiotensin II, tak endotelinendotelin AA

•• První látka První látka –– PS 433540, firma PS 433540, firma 
PharmacopeiaPharmacopeia,později Ligand,později Ligand

•• Nový lék vNový lék v léčbě hypertenze „pracuje za léčbě hypertenze „pracuje za 
dva“dva“dva“dva“

titulek z titulek z MedicalMedical Tribune č.18/2008Tribune č.18/2008
Nová účinná látka, jež blokuje receptory angiotensinu Nová účinná látka, jež blokuje receptory angiotensinu 

aa endotelinuendotelinu, které podle současné teorie hrají úlohu v, které podle současné teorie hrají úlohu v rozvoji rozvoji 
hypertenze, dokáže redukovat krevní tlak se stejným efektem jako hypertenze, dokáže redukovat krevní tlak se stejným efektem jako 
kombinační terapie. Okombinační terapie. O výsledcích klinické studie přípravku výsledcích klinické studie přípravku 
ss pracovním názvem PS433540 pracovním názvem PS433540 –– prvního přípravku vprvního přípravku v nové třídě nové třídě 
duálních antagonistů angiotensinového aduálních antagonistů angiotensinového a endotelinovéhoendotelinového receptoru receptoru 
–– referovali kalifornští lékaři na nedávném zasedání referovali kalifornští lékaři na nedávném zasedání AmericanAmerican

Society Society ofof HypertensionHypertension..



DARA,DARA,irbesartanirbesartan,,EtaEta
--B,C,D jsou DARAB,C,D jsou DARA

--A,EA,E-- jsou jsou ETaETa









Struktura a účinekStruktura a účinek



VernakalantVernakalant-- BRINAVESS®BRINAVESS®



VernakalantVernakalant
MechanismMechanism usus účinkuúčinku

•• „„Multiple ion channel blockerMultiple ion channel blocker““
–– vyvinut pro lé čbu fibrilace sínívyvinut pro lé čbu fibrilace síní

•• Relativní selektivita k sínímRelativní selektivita k síním

67

•• Rychlá konverze fibrilace síníRychlá konverze fibrilace síní

•• Farmakologický ú činek koresponduje s Farmakologický ú činek koresponduje s 
profilem bloku jednotlivých iontových profilem bloku jednotlivých iontových 
kanálůkanálů



Novinky v léčbě CHOPN



Roflumilast- nový protizánětlivý lék

Léčba CHOPN,asthma bronchiale

DALIRESP®DAXAS®
Nycomed



Inhibitor fosfodiesterázy-4

2.3.2011 schválen FDA



Roflumilast





Indacaterol- ONBREZ®Novartis

LABA s nejdelším působením-
1xdenně 150mcg, v některých 
studiích předčil i tiotropium



Aclidinium bromid- dlouhodobě 
působící anticholinergikum-

LAMA

Genuair®Almirall Sofotec



Pyramida léčby obezity

chirurgie

BMI

farmakoterapie

Změna životního stylu

strava Pohybová aktivita



Nové anorektikum- QNEXA®
Qnexa, what would have been the first new 
weight loss drug in a decade, was rejected in 
a narrow vote by the Food and Drug 
Administration. They reported concerns 
about the lack of data about the pill’s 
cardiovascular effects. The committee voted cardiovascular effects. The committee voted 
10-6 against Qnexa, created by Vivus, Inc., 
which contains one of the active ingredients 
found in Fen-phen. Fen-phen was taken off 
the market because it was linked to heart 
damage.



Další anorektické kombinace a 
léčiva ve výzkumu

Bupropion+naltrexon-CONTRAVE®

Tesofensin

Lorcaserin

Zonisamid+bupropion-EMPATIC®



Lorcaserin-Lorquess® Arena
Pharmaceuticals
FDA- 22.12.2009

Ale koncem roku 2010 přehodnocen

Selektivní agonista serotoninových 
receptorů 2c-první látka této skupiny

Studie BLOOM a BLOSSOMStudie BLOOM a BLOSSOM

Ovlivňuje centra pro vnímání chuti a 
metabolismus



LorcaserinLorcaserin

Lorcaserin: Lorcaserin: seleselekktivtivní agonistaní agonista 55--HTHT2C2C receptorreceptorůů

�� Aktivace receptoru Aktivace receptoru 55--HTHT2C2C proopiomelanoproopiomelanokortinovýchkortinových
(POMC) neuron(POMC) neuronůů vede k aktivaci receptorů pro vede k aktivaci receptorů pro 
melanokortinmelanokortin typu 4typu 4

SerotoninSerotoninovýový receptor receptor jako farmakologický cíl byl již jako farmakologický cíl byl již �� SerotoninSerotoninovýový receptor receptor jako farmakologický cíl byl již jako farmakologický cíl byl již 
objeven při výzkumu objeven při výzkumu fenfluraminufenfluraminu

�� FenfluraminFenfluramin vv kkombinaombinacici ss fenterminemfenterminem (Fen(Fen--Phen) Phen) je je 
velmi účinný při kontrole hmotnostivelmi účinný při kontrole hmotnosti

�� FenfluraminFenfluramin aaktktivivoval oval HTHT2B 2B receptorreceptor,vedl k chlopenním ,vedl k chlopenním 
vadámvadám-- byl staženbyl stažen

Heisler LK, et al. Science. 2002;297:609-611.



Lorcaserin- náchylnost k valvulopatii, 
srovnatelné s placebem

Léčba N n (%) P

52.týden

Lorcaserin 10 mg 2xd 1278 34 (2.66%) .70a

Placebo 1194 28 (2.35%)

104.týden

N = number of evaluable echo pairs; n = number (%) with FDA valvulopathy

104.týden

Lorcaserin/lorcaserin 500 13 (2.6%) .99a

Lorcaserin/placebo 258 5 (1.9%)

Placebo/placebo 627 17 (2.7%)

aVs placebo with Fisher’s exact test

Smith SR, et al. ADA 2009. Late-Breaking Abstract 96.



NaltrexonNaltrexon a a BupropionBupropion –– racionální racionální 
kombinace ke snížení hmotnostikombinace ke snížení hmotnosti

�� PrePrekkliniclinickéké i klinické i klinické 
důkazy lékové synergie důkazy lékové synergie 
kombinacekombinace

�� NaltrexonNaltrexon//bupropionbupropion α-MSH

↓hmotnosti

�� NaltrexonNaltrexon//bupropionbupropion
zvýšení aktivity zvýšení aktivity POMC POMC 

–– SynergisticSynergistickéké snížení snížení 
příjmu potravy a příjmu potravy a 
tělesné hmotnostitělesné hmotnosti

β-endorfin

Bupropion

α-MSH

Naltrexon

MC4R = melanocortin-4 receptor; MOA = mechanism of action; 
MSH = melanocyte-stimulating hormone; POMC = proopiomelanocortin
Greenway FL, et al. Obesity. 2009;17:30-39. 



Aktivita
� Snižuje ativitu glutamátu naa

receptoru AMPA/kainát

� Inhibuje aktivaci L-typu voltage-
dependentních Ca++ kanálů

� Inhibice karboanhydráz

Reduces body weight (?)

Prokazatelnost snížení hmotnosti

Reduces body weight (?)

Reduces body weight (?)

Potenciální aktivity topiramátu na 
energetickou rovnováhu

� Inhibice karboanhydráz
(CA-II, CA-IV)

� Moduluje aktivitu lipoproteinové
lipázy

� Stimuluje termogenezi a výdej 
energie(modelově)

� Downregulace kortikotropin-
releasing hormonu, glucokortikoidů
(GC) a GC receptorů

Reduces body weight (?)

Reduces fat deposition

and triglycerides
Reduces body weight

Reduces body weight, other 

effects on energy metabolism

Effects on energy metabolism



Výzkum kombinace fenterminu s topiramátem

• 1xdenně p.o. lék.forma s řízeným uvolňováním

maximální

dopor.

dávka23 46 92

400 mg0 200100 30050 150 250 350

Topiramate

0 30 mg
(free base)

155 10 253.75 7.5

Phentermine

dávka

20

23 46 92

nízká střední plná
Press release. Sept 9, 2009. Available at: http://ir.vivus.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=407933

Accessed April 27, 2010.



Stávající a budoucí možná terapie 
roztroušené sklerózy

2005 2011

Injectables

Teriflunomide

Oral 
Cladribine

p.o.

2006 2007

Betaseron

Rebif

2010 2012

BG 12 Oral 
Fumarate

2013

IV

Laquinimodfingolimod

Daclizumab
Generic 
Mitoxantrone

(oncology)          (MS)

Tysabri

I.V.

Copaxone

Avonex

Novantrone

Rituximab
II - RRMS; III - PPMS

MLN1202

Fampridine
ambulation indication?

MBP 8298

Filed
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In phase III

SB683699
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Nové lé čebné možnostiNové lé čebné možnosti

• Parenterální (IV) léčiva ve fázi II/III
– Monoklonální protilátky: rituximab/ocrelizumab, 

alemtuzumab, daclizumab
• Orální lé čiva ve fázi III

– Fingolimod, cladribine, teriflunomide, fumarate, – Fingolimod, cladribine, teriflunomide, fumarate, 
laquinimod

• Symptomatická lé čba
– Fampridine (4-AP), nerispirdine



Rituximab
• MÚ

– Chimerická lidská/myší mAb proti CD20
– Depletuje cirkulující B-buňky

• Dávkování
– 2 dávky po 15 dnech – 1g1

• NÚL
– Reakce na vpich, infekce, reaktivace hepatitdy B , případy progresivní leukoencefalopatie u 

systémového lupusus či pacientů s nádorem

FDA schválen pro léčbu lymfomu a RA

Slide 86 of 26

• HERMES -fáze II studie pro léčbu RS1

• Randomizovaná, 48 týdnů, 104 pacientů RRMS
– Rituximab 1 g IV vs placebo v den 1a15
– 91% - pokles Gd+ lézí

� Rituximab 0.5 ± 2.0; placebo 5.5 ± 15 (P <.0001)

– Relaps po 24 týdnech
� Rituximab 14.5% vs placebo 34.3% (P = .02)

1. Hauser S, et al. N Engl J Med. 2008;358:676-688. 
2. Cree BA, et al. Neurology. 2005;64:1270-1272. 
3. Hawker KS, et al. Mult Scler. 2008;14:S299. Abstr 78.



Alemtuzumab

• MÚ
– Anti-CD52 mAb NA receptoru na povrchu T- and B-buněk

� FDA schválen pro chronickou lymphocytární leukémii

• Dávkování
– I.V. 3-5 dnů 1x za rok1

• Alemtuzumab CAMSS223 Phase II studie 1

– 334 pacientů s RS randomizovaných na alemtuzumab vs interferon beta-
1a

Slide 87 of 26

� 2-leté výsledky
– Skupina s Alemtuzumabem: 75% redukce relapsů vs interferon beta-1a

� 3-leté výsledky
– 71% -74% redukce rizika nestability a relapsu vs interferon beta-1a

� 2 phase III trials (CARE-MS, CARE-MS2) now enrolling

• NÚL
– Reakce po vpichu
– Idiopatická thrombocytopenická purpura (3%): celkem 6 případů – první 

byl fatální
– Gravesovanemoc – autoimunní thyreoiditida (20%) 

1. Coles, AJ. N Engl J Med. 2008;359:1786-1801. 



FingolimodFingolimod
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NH2

HO



Fingolimod - FTY720- GILENYA®tbl.Novartis

MÚ: analog-modulátor receptoru sfingosin 1-fosfátu vážícího aktivované T-
lymfocyty v lymfatických uzlinách a brání vstupu do CNS

Přechází přes hematoencefalickou bariéru a má neuroprotektivní účinek

Dávky : 1x denně 1 tableta

Slide 89 of 26

Potvrzení bezpečnosti ve fázi III klinické studie
– Jen 2 případy oportunních infekcí:
– Herpes encephalitis (následné kóma)
– Disseminovaný opar Varicella Zoster (fatal)

1. Kappos L, et al. N Engl J Med. 2006;355:1124-1140.
2. Kappos L, Radue E, O'Connor P, et al. Oral fingolimod (FTY720) inpatients with relapsing 
multiple sclerosis: 3 year results from a phase II study extension. Mult Scler. 2008;14(suppl 
1):S50.



Vliv schválené terapie RS na množství 
relaps ů

Novantrone

Rebif

Tysabri

Extavia

Gilenya

Slide 90 of 26
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Cladribine

• MÚ
– Purinový analog- semiselektivně blokuje vývoj 

lymfocytů a monocytů

• Dávkování

Slide 92 of 26

• Dávkování
– Per os 5 po sobě jdoucích dnů ve dvou cyklech

• NÚL
– neutropenie, svalová slabost



Cladribine

• CLARITY fáze III výsledky:1,2

– 58% redukce ročních relapsů

– ~30% relativní redukce progrese disability 

• První orální DMARD scgválená FDA pro lé čbu RS

• ORACLE: ORAL CLadribine in Early MS—další fáze III 

Slide 93 of 26

• ORACLE: ORAL CLadribine in Early MS—další fáze III 
dvouletá, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem 
kontrolovaná studie

1. Vermersch P, et al. 19th Meeting of the European Neurological Society; June 20-24, 2009. Poster 700. 
2. Giovannoni G, et al. 19th Meeting of the European Neurological Society; June 20-24, 2009.  



TeriflunomideTeriflunomide
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TeriflunomideTeriflunomide

�� LeflunomidLeflunomid jako p ředchůdce sloužil k lé čení jako p ředchůdce sloužil k lé čení 
revamatoidnírevamatoidní artritidyartritidy-- je je prolé čivemprolé čivem
teriflunomiduteriflunomidu

�� InhibInhib ujeuje syntézusyntézu pyrimidinpyrimidin uu
–– váževáže dihydroorotdihydroorotáátdehydrogentdehydrogenázuázu, , čtvrtý enzym čtvrtý enzym 

syntézy syntézy pyrimidinupyrimidinu de novode novo

�� InhibInhib ujeuje dělenídělení TT--lymfocyt ůlymfocyt ů

�� InhibInhib ujeuje experimentální experimentální myší myší autoimautoim unníunní
enceenceffalomyelitialomyelitidudu

�� 1xdenn ě 1 1xdenn ě 1 tbltbl..
Zeyda M, et al. Arthritis Rheum. 2005;52:2730-2739.



Teriflunomide Phase IITeriflunomide Phase II
Primary OutcomePrimary Outcome

13.4

10

12

14

16
C

um
ul

at
iv

e 
N

o.
 o

f U
ni

qu
e 

A
ct

iv
e 

Le
si

on
s

61%, P <0.03

5.2 5.3

0

2

4

6

8

Placebo 7 mg/day 14 mg/dayC
um

ul
at

iv
e 

N
o.

 o
f U

ni
qu

e 
A

ct
iv

e 
Le

si
on

s
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FumarateFumarate
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Fumarát
• Odvozen od fumarátů v rostlině Fumaria officinalis, od 17.století k léčení 

kožních nemocí
• MÚ

– Kombinace protizánětlivého a neuroprotrktivního účinku- inhibice T-lymfocytů

• Dávkování – 3xdenně 1 tbl.
• NÚL

– Návaly horka,GIT obtíže, nasofaryngitida, nemá vliv na QTc interval

• Výsledky klinických studií fáze II 1

Slide 98 of 26

– 257 RRMS pacientů
– Placebo vs 120 mg (1xdenně), 360 mg (3xdenně 120mg), 720 mg (3 xdenně

240mg) po 24 týdnů
– Výsledky NMR

� Signifikantní 69% snížení Gd+ lézí u nejvyšší dávky

– Klinické dopady
� O 32% snížen počet relapsů

• 2 studie fáze III probíhají – srovnání s placebem a glatiramer acetátem

1. Kappos L, et al. Lancet. 2008;372:1463-1472.



LaquinimodLaquinimod
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Laquinimod

• MÚ
– Imunomodulátor normalizující poměr Th1:Th2  
– Reguluje zánětlivý proces
– Snižuje množství infiltrujících zánětlivých buněk do 

CNS

Slide 100 of 26

CNS

• Dávkování
– 1x denně 1tbl.

• NÚL
– hepatotoxicita



LaquinimodLaquinimod
Phase IIb ResultsPhase IIb Results

Primary End Point: Weeks 24–36
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Comi G, et al. 59th AAN Meeting; April 28-May 5, 2007. Abstract S02.002.
Courtesy of Bruce A.C. Cree, MD.
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výsledkyvýsledky

Cumulative Number of 
Gad+ lesions

Annualized 
Relapse Rate

Fingolimod (1.25 mg)
(3-arm study, N = 277)

-43%, P <0.001 -55%, P =0.009

Teriflunomide (7 mg)
(3-arm study, N = 178)

-61%, P <0.03 -32%, NS

Laquinimod (0.6 mg)
(3-arm study, N = 306)

-38%, P =0.005 -32%, NS

Fumarate (720 mg)
(4-arm study, N = 256)

-69%, P <0.001 -32%, NS

Cladribine (2.1 mg) 
(2-arm study, N = 52)

-94%, P <0.001 -32%, P =0.01

1. Kappos L, et al. N Engl J Med. 2006;355:1124-1140. 2. O’Connor PW, et al. Neurology. 2006;66:894-900. 3. Comi G, et 
al. 59th AAN Meeting; April 28-May 5, 2007. Abstract S02.002. 4. Kappos L, et al. 22nd ECTRIMS 2006; September 27-30, 
2006. Poster P325. 5. Romine JS, et al. Proc Assoc Am Physicians. 1999;111:35-44. 6. Sipe J, et al. 60th Annual Meeting 
AAN 2008; April 12-19, 2008. Abstract S02.004.



Nové opioidní analgetikum 
tapentadol

NUCYNTA®PALEXIA®
Duální MÚ

-antagonista na µ-opioidnímreceptoru

-inhibitor zpětného vychytávání NA



Nucynta®Palexia ®
(Tapentadol)

Výrobce:Výrobce: PriCaraPriCara PharmaceuticalsPharmaceuticals
FDA FDA schválenschválen 20.11.20.11. 20082008 pro léčbu pro léčbu 

dospělých(nad 18 let)dospělých(nad 18 let)
V Evropě: V Evropě: GrünenthalGrünenthal



Tapentadol MÚ

vzestupná
spinothalamická

dráha

Sestupná inhibiční 
dráha

TT

TT

míchamícha

TT

Bolestivý podnětBolestivý podnět



Tapentadol: Charakteristika

•• biotransformacebiotransformace::
♦♦ gluglukkuronidauronidacece:: 70%70%
♦♦ P450 (2C9, 2C19, 2D6): 30%P450 (2C9, 2C19, 2D6): 30%

•• InaInakktivtivní metabolityní metabolity•• InaInakktivtivní metabolityní metabolity
•• TT--maxmax = 1.25 h= 1.25 h
•• T ½T ½ = 4 h= 4 h
•• DDávkyávky: 50 mg, 75 mg, or 100 mg : 50 mg, 75 mg, or 100 mg co co 44--

6h6h
•• ReduRedukkcece dávky p ři jaterní nedostate čnostidávky p ři jaterní nedostate čnosti

TapentadolTapentadol Prescribing Information 2008Prescribing Information 2008



Tapentadol u chronické bolesti- NÚL

AEs  >5%AEs  >5% Tap 50-100 mg Oxycod 10-15 mg

nnauauzzeaea 18.4 29.4

zvracenízvracení 16.9 30.0

zácpazácpa 12.8 27.1

závratězávratě 18.1 17.1

ospalostospalost 10.2 9.4ospalostospalost 10.2 9.4

bolest hlavybolest hlavy 11.5 10.0

únavaúnava 5.6 2.4

ppruritusruritus 4.3 11.8

sucho v ústechsucho v ústech 5.35.3 2.92.9

průjemprůjem 6.66.6 5.95.9

Hale  M, Hale  M, UpmalisUpmalis D, et al D, et al CurrCurr Med Res Med Res OpinOpin 2009;25(5):10952009;25(5):1095--11041104



Nové antimigrenikum- lasmiditan HCl-
Eli Lilly,CoLucid

sumatriptan

-selektivní agonista 5HT1f receptorů, 
na rozdíl od triptanů, které působí i na 

receptorech 5HT1b a 5HT1d                           
-má tím nižší výskyt NÚL(vazokonstikce)

1.Zástupce tzv.Neurally Acting Anti-Migraine 
Agents (NAAMA)



Serotoninová antimigrenika



Nová psychofarmaka 

Trazodon
SARI

Vilazodon- VIIBRYD® Trovis
10,20,40 mg tbl.

Antidepresivum- parciální agonista 
na receptoru 5HT-1A, zároveň SSRI

FDA- 21.1.2011



Nové prokinetikum,laxativum

itoprid

cisaprid

prucaloprid

prucaloprid RESOLOR®Movetis 1mg tbl.

selektivní agonista 5HT4-receptorů
podobný cisapridu, nemá KVS NÚL
neinteraguje s CYP450, substrát P-

glykoproteinu
1x denně 1-2mg

EMA – 15.10.2009







Nová antivirotika proti 
hepatitidě C

Boceprevir- Victrelis®Merck
Telaprevir - Incivo®VertexTelaprevir - Incivo®Vertex



Boceprevir - VICTRELIS®

Inhibitor HCV -NS3-proteázy, váže se na 
serin-aktivní část tohoto enzymu

-léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 spolu 
s peginterferonemu pacientů s 

kompenzovaným jaterním onemocněnímkompenzovaným jaterním onemocněním
NÚL- >10%-

anémie,neutropenie,deprese,strach,poruchy 
spánku,kašel,dyspnoe,zvraceníalopécie, 

myalgie, FLS
Interakce –na úrovni CYP3A4-

karbamazepin,fenytoin,alfuzosin,amiodaron
Dávka: 3x denně 800mg, cena na týden 32 tis.€



Telaprevir – INCIVO®Vertex

-Inhibitor téže proteázy HCV-NS3

-28.4. 2011 schválen FDA

studie-ADVANCE, ILLUMINATE a REALIZE

kombinace s peginterferonema ribavirinemkombinace s peginterferonema ribavirinem

Dávka: 3xdenně 750mg(2 tbl.375mg)12 týdnů
Spektrum NÚL je velmi podobné jako u 
bocepreviru+ kardiovaskulární-arytmie



idnes.cz

• Lékaři mají dvě nové zbraně proti metastázujícím
melanomům

• Martina Procházková 17. října 
2011 20:06, aktualizováno 18.10 13:24 

• Rok 2011 je přelomový v léčbě metastáz nebezpečného 
melanomu, shodují se odborníci na rakovinu kůže. Proti melanomu, shodují se odborníci na rakovinu kůže. Proti 
onemocnění našli cílenou léčbu, která se dá přizpůsobit 
každému pacientovi na míru. Dva léky - jeden na zvýšení 
imunity a druhý na zastavení metastáz melanomu, jsou 
dostupné i českým pacientům. 

• Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lekari-maji-dve-nove-zbrane-
proti-metastazujicim-melanomum-p4r-
/domaci.aspx?c=A111017_193101_domaci_taj



Ipilimumab

• Ipilimumab je indikovaný pro léčbu pokročilého 
(neresekovatelného alebo metastatického) melanomu.

Ipilimumab je potenciátor T-buněk, který specificky 
blokuje inhibiční signál CTLA-4, důsledkem toho je blokuje inhibiční signál CTLA-4, důsledkem toho je 
aktivace a proliferace T-buněk a infiltrace lymfocytů do 
nádorových buněk, což způsobuje jejich 
smrt(apoptózu) Cytotoxický antigen 4 (CTLA-4) je 
negativním regulátorem aktivace T-buněk









vemurafenib



Dvoutýdenní léčba 
vemurafenibem



Vývoj vemurafenibu



• Tisková zpráva

• Společnost Roche oznamuje, že vemurafenib prodloužil dobu 
přežití u pacientů s metastazujícím maligním melanomem, kteří 
jsou postiženi mutací BRAF-V600

• 19. září 2011, Basilej

• Výsledek uplatňování personalizované medicíny, která je strategií 
společnosti Roche: Vemurafenib a jeho diagnostický doprovodný 
test cobas® 4800 BRAF V600, který je ve stadiu testování

• Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) zveřejnila 
výsledky studie fáze III (BRIM3), která ukázala, že vemurafenib
(RG7204, PLX4032) signifikantně zlepšuje celkovou dobu přežití (RG7204, PLX4032) signifikantně zlepšuje celkovou dobu přežití 
(OS) u pacientů s nepředléčeným, a pro mutaci BRAF-V600 
pozitivním, metastazujícím melanomem, v porovnání 
s chemoterapií. Ve studii bylo u pacientů, kteří dostávali 
vemurafenib, sníženo riziko úmrtí o 63 % (Hazard Ratio [HR]=0,37; 
p<0,0001), ve srovnání s pacienty léčenými chemoterapií. Mimoto 
snížil vemurafenib signifikantně riziko postupu onemocnění (doba 
přežití bez progrese [PFS], ko-primární cíl) o 74 procent 
v porovnání s chemoterapií (HR=0,26; p<0,0001). Bezpečnostní 
profil vemurafenibu odpovídal dosavadním klinickým studiím. 





Další nová lé čiva stru čněDalší nová lé čiva stru čně

• retigabin-TROBALT®GSK- antiepileptikum
• ulipristal acetát- ELLAONE®- urgentní antikoncepce
• tocofersolan – VEDROP®- vitamin E při malabsorpci
• silodosin – UROREC®- antag.α1A-receptoru-benigní 

hyperplázie prostatyhyperplázie prostaty
• tadalafil - ADCIRCA®tbl.40mg- idiopatická plicní 

hypertenze
• dutasterid+tamsulosin- Duodart®- fixní kombinace
• Simvastatin+sitagliptin – Juvisync®Merck
• Adcetris (brentuximab vedotin) Injection
• Firazyr (icatibant) Injection- angioedém, 

antag.bradykininových receptorů B2































Vzdělávací akce ČFS v roce 2012

13.Beskydský slet lékárníků

sobota 21.duben 2012

Hotel Petr BezručMalenovice

Téma: farmakoterapie v dermatologii



6.Kongres Praktického 
lékárenství

Olomouc 11.-12.5.2012

Tématické okruhy:
pokroky ve farmacii, 

farmakoinformatika,medicamentafarmakoinformatika,medicamenta
nova, pediatrie,návykové látky, léky a 
těhotenství, alergologie,imunologie, 

neurologie



XXVIII.Lékárnické dny
Krom ěříž 

12.-14.10.201212.-14.10.2012

Témata: 

Farmakoterapie v psychiatrii

Problémy současného lékárenství
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