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Zahájení přehodnocení pohotovostní 

(nouzové) antikoncepce

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnoce-

ní pohotovostní kontracepce s cílem zhodnotit, zda zvý-

šená tělesná hmotnost a vysoký body mass index (BMI) 

snižují účinnost těchto přípravků používaných pro pre-

venci nechtěného otěhotnění po nechráněném pohlav-

ním styku nebo při selhání antikoncepčních prostředků. 

Pohotovostní kontraceptiva působí opoždění nebo 

zabránění ovulace. V Evropské unii jsou dostupná poho-

tovostní kontraceptiva obsahující levonorgestrel nebo 

ulipristal acetát. 

Evropská léková agentura (EMA) přezkoumává závaž-

nost nových údajů, které naznačují, že nadměrná těles-

ná hmotnost může oslabit účinnost těchto léčivých pří-

pravků. Bude posouzeno, zda mají být provedeny změny 

v souhrnu údajů o přípravku (SPC) a příbalové informaci 

(PIL) pro všechna kontraceptiva obsahující levonorgestrel 

nebo ulipristal acetát. 

Podrobnosti o přípravcích 

Hodnocení pohotovostní kontracepce zahrnuje léči-

vé přípravky, které obsahují progestogen (hormon) levo-

norgestrel nebo ulipristal acetát. V České republice jsou 

registrovány přípravky Postinor -2, Escapelle a ellaOne. 

Pohotovostní kontraceptiva obsahující levonorgestrel 

mohou být použita do 72 hodin po nechráněném pohlav-

ním styku nebo při selhání antikoncepčních prostředků, 

zatímco ulipristal acetát může být použit až do 120 hodin 

poté. 

Kontraceptiva s obsahem levonorgestrelu Postinor-2 

a Escapelle lze v České republice vydávat bez lékařské-

ho předpisu s omezením. Přípravek ellaOne  je dostupný 

pouze na lékařský předpis. 

Oddělení farmakovigilance 28. 1. 2014 

Stroncium-ranelát (Protelos)

pozastavení používání

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) 

Evropské lékové agentury zvážil poměr přínosů a rizik pří-

pravků Protelos/Osseor (s účinnou látkou stroncium-rane-

lát) a doporučil pozastavení jejich registrace a používání. 

Výbor PRAC na dubnovém jednání v roce 2013 do-

poručil omezení používání přípravků Protelos/Osseor 

s cílem snížit riziko rozvoje srdečních potíží (vč. infarktu 

myokardu). Tato doporučení byla výsledkem pravidelné-

ho hodnocení poměru přínosů a rizik přípravku. Současně 

bylo přijato rozhodnutí o dalším podrobném přehodno-

cení, do kterého byly zahrnuty všechny dostupné údaje 

o přínosech a rizicích léčby stroncium ranelátem. 

Na lednovém jednání výbor PRAC své přehodnocení 

uzavřel a konstatoval, že na každých 1000 pacientů léče-

ných po dobu 1 roku se vyskytly navíc 4 případy závaž-

ných srdečných onemocnění (z toho 2 případy infarktu 

myokardu) a 4 případy výskytu krevních sraženin a ucpání 

cév v porovnání s placebem. Přípravky Protelos/Osseor 

jsou spojovány také s výskytem závažných kožních reakcí, 

poruch vědomí, křečí, hepatitidy (zánětu jater) a snížení 

počtu krevních buněk. 

Výbor rovněž hodnotil, nakolik omezení doporučená 

v dubnu 2013 přispěla ke snížení kardiovaskulárního rizika 

a jak byla dodržována v klinické praxi, zejména u dlouho-

době léčených starších pacientů. 

Pokud jde o přínosy v léčbě osteoporózy, bylo pro-

kázáno, že jsou jen mírné. Léčba přípravky Protelos/Osse-

or  působila prevenci přibližně 5 případů nevertebrálních 

fraktur na 1000 pacientů za rok, u vertebrálních fraktur 

15/1000 pacientů za rok. Nejmenší účinnost byla zjištěna 

u fraktur pánve (0,4/1000). 

Na základě těchto závěrů výbor PRAC doporučil po-

zastavení registrace a používání přípravků s obsahem 

stroncium ranelátu, dokud nebudou k dispozici nové 

údaje, které by prokázaly přínos pro určitou skupinu 

pacientů. Doporučení výboru PRAC bude nyní zasláno 

Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské 

lékové agentury (EMA), který by měla vydat konečné sta-

novisko EMA na svém zasedání ve dnech 20. až 23. ledna 

2014. Stanovisko bude poté zasláno Evropské komisi, 

která vydá konečné rozhodnutí, závazné pro všechny 

státy v EU.

Léčivé přípravky obsahující stroncium-ranelát (Prote-

los/Osseor) byly registrovány v EU v r. 2004 k léčbě osteo-

porózy u žen po menopauze, ke snížení rizika zlomenin 

páteře a pánve. V r. 2012 byla registrace rozšířena i na léč-

bu osteoporózy u mužů se zvýšeným rizikem vzniku zlo-

menin.  V České republice je dostupný pouze přípravek 

Protelos. 
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Ovlivňuje hmotnost účinnost antikoncepce?
Farmakovigilancí se rozumí systematický dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci, 

směřující k zajištění maximální bezpečnosti a co nejvýhodnějšího poměru prospěšnosti léči-

vého přípravku k jeho rizikům. Farmakovigilance zahrnuje zejména shromažďování informací 

významných pro bezpečné používání léčivého přípravku, včetně informací získaných prostřed-

nictvím klinických hodnocení, jejich vyhodnocování a provádění příslušných opatření. Podle 

defi nice WHO (2002) se jedná o postupy a aktivity související s detekcí, hodnocením, chápáním 

a prevencí nežádoucích účinků farmaceutických výrobků. Nejstručnější charakteristika ji defi nuje 

jako „dohled nad léky“.
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Pohotovostní kontracepce 

s obsahem levonorgestrelu 

nebo ulipristal acetátu se ocit-

la v hledáčku Evropské lékové 

agentury, neboť nové údaje 

naznačují, že zvýšená tělesná 

hmotnost může oslabovat její 

účinnost. Další novinkou je, že 

Farmakovigilanční výbor pro 

posuzování rizik Evropské lé-

kové agentury doporučil poza-

stavit registraci a používání pří-

pravků Protelos/Osseor s účin-

nou látkou stroncium-ranelát, 

registrovaných k terapii osteo-

porózy u žen po menopauze 

a mužů se zvýšeným rizikem 

vzniku zlomenin.
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