Farmako-ekonomický rozbor lieku
(na účely kategorizácie liekov)

Časť A

Údaje o žiadateľovi

1. Žiadateľ (držiteľ registrácie alebo zdravotná poisťovňa):
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Krka d.d. Novo Mesto
Šmarješska cesta 6
Novo Mesto
8501
Slovinsko

2. Splnomocnený zástupca (ak je určený):
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Krka Slovensko s.r.o
Turčianska 2
Bratislava
821 09

3. Osoba oprávnená konať za žiadateľa:
Meno a priezvisko:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo (pevná linka, mobil):

Časť B

Marjan Vrbnjak
marjan.vrbnjak@krka.biz
57104501, 0903 251 246

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
8574C, Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg filmom obalené tablety, perorálne použitie, tbl flm 30x10 mg/4
mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
8580C, Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg filmom obalené tablety, perorálne použitie, tbl flm 30x20 mg/4
mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
8586C, Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg filmom obalené tablety, perorálne použitie, tbl flm 30x10 mg/8
mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
8592C, Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg filmom obalené tablety, perorálne použitie, tbl flm 30x20 mg/8
mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
2. ATC kód liečiva: C10BX13
3. Liečivo obsiahnuté v lieku: rosuvastatín, perindopril terc-butylamín a indapamid

Časť C

Farmako-ekonomický rozbor lieku

1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku:
Roxiper je indikovaný na substitučnú liečbu dospelých pacientov primerane kontrolovaných
rosuvastatínom, perindoprilom a indapamidom podávaných súbežne v rovnakej dávke ako v kombinácii
na liečbu esenciálnej hypertenzie a jedného z nasledujúcich súbežných stavov: primárna
hypercholesterolémia (typ IIa vrátane heterozygotnej familiárnej hypercholesterolémie), zmiešaná
dyslipidémia (typ IIb) alebo homozygotná familiárna hypercholesterolémia.
2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru:
- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia.
Predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru sú indikácie v súlade s platným SPC a navrhovanými
indikačnými obmedzeniami. Navrhované znenie indikačného obmedzenia vychádza z aktuálne
platného indikačného obmedzenia pre liečivo rosuvastatín, ktoré má ako jediné z liečiv obsiahnutých
v lieku Roxiper stanovené indikačné obmedzenie.
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Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii.
Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch, sa monitoruje
aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné
významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná ak aktivita enzýmu
a)
ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
b)
CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia
a/alebo myopatia.
Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.
Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne
trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s
trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku
hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
PO: DIA, END, GER, INT, KAR, KLF
3. Epidemiologické údaje:
Na základe merania ambulantných hodnôt tlaku krvi (TK) sa v roku 2015 odhadovala globálna
prevalencia hypertenzie na úrovni 1,13 miliardy pacientov. V strednej a východnej Európe bola
odhadovaná prevalencia na úrovni 150 miliónov pacientov s hypertenziou (1). Celková prevalencia
hypertenzie u dospelých sa uvádza v rozmedzí od 30 – 45 %, pričom globálna vekovo štandardizovaná
prevalencia u mužov a žien je na úrovni 24 %, respektíve 20 %. Vysoká prevalencia hypertenzie je
celosvetovo konzistentná bez ohľadu na mieru ekonomickej rozvinutosti jednotlivých krajín (2).
Prevalencia hypertenzie stúpa so zvyšujúcim sa vekom, pričom v populácii nad 60 rokov postihuje viac
ako 60 % ľudí (2). Odhaduje sa, že v dôsledku adaptácie sedavého životného štýlu a narastajúcej
telesnej hmotnosti populácie bude v roku 2025 celosvetovo 1,5 miliardy hypertonikov (3).
Viaceré epidemiologické štúdie preukázali prevalenciu pacientov s koexistenciou hypertenzie
a dyslipidémie na úrovni od 15 % do 31 %. Prevalencia koexistujúcej hypertenzie a dyslipidémie na
úrovni 31 % bola zaznamenaná v epidemiologickej štúdii staršej populácie (4; 5). V ďalšej
epidemiologickej štúdii bola zistená prevalencia pacientov s hypertenziou na úrovni 47 % a pacientov
s koexistujúcou dyslipidémou a hypertenziou na úrovni 30 % (6).
 Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike:
Aktuálne údaje o incidencii a prevalencii pacientov s hypertenzným ochorením (I10.00 – I15.91) na
Slovensku nie sú publikované. Podľa posledných aktuálnych údajov z Národného centra zdravotníckych
informácii (NCZI) o činnosti kardiologických ambulancií v SR bolo v roku 2016 novodiagnostikovaných
28 808 pacientov s diagnózou I10.00 – I15.91, čo predstavuje 53,0 prípadov na 10 000 obyvateľov (7).
Počet sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách s diagnózou I10.00 – I15.91 bol k 31.12.2016
190 002 pacientov, čo predstavuje 349,6 prípadu na 10 000 obyvateľov (7).
Rovnako ani aktuálne údaje o incidencii a prevalencii hypercholesterolémie a zmiešanej hyperlipidémie
nie sú na Slovensku publikované. Podľa výsledkov prierezovej štúdie CINDI 2008 boli zvýšené hladiny
cholesterolu zaznamenané u 43,7 % osôb vo veku 15 – 64 rokov (8). Výsledky národnej štúdie EHES
2011 zaznamenali hodnoty celkového cholesterolu nad úrovňou 5,2 mmol/l u 46,16 % obyvateľov SR
vo veku 25 – 64 rokov (44,72 % žien a 47,81 % mužov), pričom u 13,36 % pacientov bola hladina
cholesterolu nad 6,5 mmol/l (8).
 Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika:
Cieľovou populáciou na liečbu liekom Roxiper sú pacienti špecifikovaní v SPC lieku a navrhovaných
indikačných obmedzeniach. Jedná sa teda o pacientov, ktorí v súčasnosti už sú liečení kombináciou
perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu v zodpovedajúcich dávkach. Liek Roxiper predstavuje
substitučnú terapiu a nie je vhodný na zahájenie terapie.
KVCH sú vedúcimi príčinami smrti vo svete (9). Podľa aktuálnych dostupných údajov za rok 2017
zodpovedali KVCH (MKCH 10: I00-I99) na Slovensku za 48,3 % zo všetkých evidovaných úmrtí a v
rámci tejto skupiny mali vedúce postavenie úmrtia v dôsledku ischemickej choroby srdca I20 – I25
(57,71 %) a cievnych chorôb mozgu I60 – I69 (19,48 %) (10). Kľúčovými rizikovými faktormi vedúcimi
k vzniku KVCH sú práve hypertenzia, diabetes mellitus, hyperlipidémia a obezita (9).


Predpokladaný počet liečených pacientov v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický
rozbor predkladá:
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V súlade s platnou legislatívou je najskorší možný termín zaradenia lieku Roxiper do Zoznamu
kategorizovaných liekov k 1.4.2019. V súčasnosti nie je dostupná fixná kombinácia antihypertenzívne
účinkujúcich liečiv - indapamidu s perindoprilom a statínom. Odhadujeme, že v roku 2019 bude liekom
Roxiper liečených 22 pacientov, pričom predpokladáme, že do roku 2023 stúpne počet liečených
pacientov na 133. Spôsob odhadu predpokladaného počtu pacientov liečených v nasledujúcich 5
rokoch je detailne opísaný v časti 7 predloženého rozboru.


Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:

Tabuľka 1: Predpokladaný počet pacientov liečených liekom Roxiper v roku predkladania žiadosti
a v nasledujúcich 5 rokoch
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg

0

7

18

27

33

40

Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg

0

10

26

39

49

58

Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg

0

2

6

9

12

14

Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg

0

3

9

14

17

21

111

133

Roxiper spolu
0
22
60
89
Pozn. hodnoty sú prezentované na celé číslo, preto sú možné odchýlky pri spätnom prepočítaní.
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4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných
parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:












Artériová hypertenzia je definovaná hodnotami systolického TK (STK) ≥ 140 mmHg a/alebo
hodnoty diastolického TK (DTK) ≥ 90 mmHg.
Optimalizácia životného štýlu môže znížiť úroveň TK a v niektorých prípadoch taktiež KV
riziko. Napriek tomu je u väčšiny hypertonikov nutné pristúpiť k farmakoterapii.
V súčasnosti sa odporúčajú na liečbu hypertenzie liečivá zaradené do 5 hlavných
skupín (ACE inhibítory, blokátory AT1 receptorov, beta-blokátory, blokátory Ca2+
kanálov, diuretiká).
U väčšiny pacientov sa v klinických smerniciach odporúča polykomponentná terapia
zložená z dvojkombinácie liečiv, ideálne vo forme jednej tablety.
Redukcia počtu tabliet podávaných pacientovi zvyšuje adherenciu k liečbe a zlepšuje
úroveň kontroly TK.
Nenaplnenou potrebou v terapii hypertenzie zostáva rozšírenie spektra fixných
kombinácii liečiv určených na liečbu rôznych klinických stavov.
Smernice ESC pre manažment dyslipidémií (11) odporúčajú v prípade prítomnosti
kardiovaskulárnych ochorení a veľmi vysokého KV rizika liečbu statínmi.
Pacienti s hypertenziou majú často zároveň dyslipidémiu, a preto môžu profitovať
z kombinovanej terapie antihypertenzívami a statínmi.
S cieľom zvýšenia adherencie, a tým aj účinnosti liečby, boli zavedené
polykomponentné tablety vo forme fixnej kombinácie jedného alebo dvoch
antihypertenzív a statínu.
Bioekvivalenčné štúdie preukázali zachovanie očakávaného účinku rozdielnych
liečiv skombinovaných do polykomponentných tabliet v plnej alebo v takmer úplnej
miere.

Artériová hypertenzia
Diferenciácia normotenzného a hypertenzného stavu na základe presných hodnôt TK nie je úplne
exaktná (12; 13; 14). Z pragmatických dôvodov, za účelom zlepšenia diagnostiky a výberu terapie,
sú v bežnej praxi používané exaktné hodnoty TK, vymedzujúce fyziologické a patologické spektrum.
Hypertenzia je definovaná ako hodnoty systolického TK (STK) ≥ 140 mmHg a/alebo hodnoty
diastolického TK (DTK) ≥ 90 mmHg (15).
Tabuľka 2: Klasifikácie ambulantnea meraného TK a definícia stupňovb hypertenzie
Kategória
STK (mmHg)
Optimálny
<120
A
Normálny
120 - 129
a/alebo
Vyšší normálny
130 – 139
a/alebo
Hypertenzia I stupňa
140 – 159
a/alebo
Hypertenzia II stupňa
160 – 179
a/alebo
Hypertenzia III stupňa
≥ 180
a/alebo
Izolovaná systolická hypertenzia
≥ 140
A
a – najvyšší krvný tlak nameraný v sede v ambulancii
b – Izolovaná systolická hypertenzia je odstupňovaná podľa hodnôt systolického krvného tlaku.
Rovnaká klasifikácia je použitá vo všetkých vekových skupinách nad 16 rokov.

DTK (mmHg)
<80
80 – 84
85 - 89
90 – 99
100 – 109
≥ 110
< 90

Liečba esenciálnej hypertenzie
Optimalizácia životného štýlu znižuje úroveň TK a v niektorých prípadoch taktiež kardiovaskulárne
(KV) riziko. Napriek tomu je u väčšiny hypertonikov nutné pristúpiť k farmakoterapii. Aplikácia
farmakoterapie pri hypertenzii vychádza z dôkazov, ktoré sú podložené najväčším počtom
randomizovaných klinických štúdií v klinickej medicíne. Meta-analýza klinických štúdií, ktoré zahŕňali
niekoľko stoviek tisíc pacientov, ukázala, že redukcia STK o 10 mmHg alebo redukcia DTK o 5
mmHg vedie k redukcii všetkých závažných KV udalostí o viac ako 20 %, k redukcii mortality o 10 –
15 %, k redukcii výskytu cievnej mozgovej príhody (CMP) o približne 35 %, k redukcii výskytu
koronárnych príhod o približne 20 % a k redukcii výskytu srdcového zlyhania o 40 % (12; 14; 15).
Adaptácia životného štýlu
Zdravý životný štýl môže prispieť k prevencii alebo oddialeniu nástupu hypertenzie a taktiež
redukovať KV riziko (16; 17). Efekt adaptácie životného štýlu môže oddialiť potrebu iniciácie
farmakoterapie u pacientov s hypertenziou I. stupňa. Optimalizácia životného štýlu môže posilniť
účinok farmakoterapie, avšak nikdy by nemala oddialiť jej nástup u pacientov s orgánovým
poškodením spôsobeným hypertenziou (HMOD) alebo s vysokým KV rizikom. Najväčšou nevýhodou
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adaptácie životného štýlu je nízka miera perzistencie v priebehu času (18; 19). Odporúčané
opatrenia v rámci životného štýlu, u ktorých bol preukázaný vplyv na redukciu TK sú nasledovné (16):
-

Redukcia príjmu soli
Redukcia príjmu alkoholu
Zvýšená konzumácia ovocia a zeleniny
Redukcia telesnej hmotnosti
Pravidelná fyzická aktivita

Zanechanie fajčenia, spolu s ďalšími úpravami životného štýlu, majú taktiež pozitívny dopad nielen
na TK ale aj na prevenciu onkologických a KV ochorení (17).
Farmakoterapia
U väčšiny pacientov je za účelom dosiahnutia optimálnych hodnôt TK nutné pristúpiť v nadväznosti
na úpravu životného štýlu aj ku farmakoterapii. V súčasnosti sa odporúčajú na liečbu hypertenzie
liečivá zaradené do 5 hlavných skupín, a to:
-

ACE inhibítory (ACEi)
Blokátory AT1 receptorov (ARB)
Beta-blokátory (BB)
Blokátory kalciových kanálov (CCB)
Diuretiká

Uvedené skupiny liečiv sú charakteristické schopnosťou redukovať TK a riziko výskytu KV udalostí.
Tento efekt bol preukázaný v rámci randomizovaných klinických štúdií (15). Benefity spojené
s užívaním antihypertenzív sú predominantne spojené so schopnosťou jednotlivých liečiv znižovať
hladiny TK. Tieto asociácie boli potvrdené v nedávnych meta-analýzach. Tieto meta-analýzy
zaznamenali v jednotlivých prípadoch rozdielne výsledky niektorých liečiv, avšak celkové
kardiovaskulárne výsledky a úrovne mortality boli vo všetkých 5 hlavných skupinách navzájom
podobné (20; 21; 22; 23).
Liečebné odporúčania
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) spolu s hraničnými hodnotami TK pri
jednotlivých štádiách hypertenzie sú graficky znázornené na obrázku nižšie.
Obrázok 1: Odporúčania ESC na liečbu hypertenzie, prevzaté z Williams et al. 2018. (15)

ESC vyvinula za účelom poskytnutia jednoduchých a pragmatických odporúčaní pri liečbe
hypertonikov, liečebný algoritmus hypertenzie, ktorý pozostáva z niekoľkých kľúčových odporúčaní
(15):
-

Začatie liečby s fixnou kombináciu jednej tablety obsahujúcou dve liečivá zvyšuje rýchlosť,
účinok a predvídateľnosť kontroly TK.
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-

-

-

-

Preferovanou dvojzložkovou kombináciou sú blokátory renín angiotenzín
aldosterónového systému, tiež nazývané RAS blokátory (medzi ktoré zaradujeme
ACEi a ARB), v kombinácii s CCB alebo diuretikami. V prípade špecifickej indikácie pre
BB (angina, srdcové zlyhávanie, kontrola srdcovej frekvencie) je možná kombinácia BB
s antihypertenzívom inej hlavnej skupiny.
Odporúča sa použitie monoterapie pri pacientoch s nízkym rizikom a hypertenziou I. stupňa,
u ktorých je STK na úrovni <150 mmHg, u veľmi vysoko rizikových pacientov s vyššou
normálnou hodnotou TK alebo slabších starších pacientov.
Ak nie je úroveň TK kontrolovaná fixnou kombináciou dvoch liečiv, odporúča sa použitie
fixnej kombinácie s tromi liečivami obsahujúcu RAS blokátory, CCB a diuretikum v jednej
tablete.
Na liečbu rezistentnej hypertenzie sa odporúča súbežné použitie spironolaktónu (ak nie je
kontraindikovaný).
Použitie iných tried antihypertenzív sa odporúča v zriedkavých prípadoch, v ktorých nie je
TK kontrolovaný vyššie uvedenými spôsobmi.

Liečebný algoritmus sa zameriava na liečivá z piatich hlavných liečebných skupín. U väčšiny
pacientov sa odporúča iniciálna terapia dvojkombináciou liečiv, ideálne vo forme jednej tablety.
Variácie základného liečebného algoritmu u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou sú
znázornené na obrázku nižšie.
Obrázok 2: Základný liečebný algoritmus u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou, prevzaté z Williams et
al. 2018. (15)

Manažment sprievodného kardiovaskulárneho rizika (prídavná terapia statínmi)
U pacientov s hypertenziou a pridruženými komorbiditami, najmä diabetom druhého typu (DM II)
alebo metabolickým syndrómom, je často prítomná aterogénna dyslipidémia, charakterizovaná
zvýšenými hladinami triacylglycerolov a LDL cholesterolu (LDL-C) a zníženými hladinami HDL
cholesterolu (HDL-C). Benefit prídavku statínov k antihypertenzívnej liečbe bol preukázaný v štúdii
ASCOT-LLA (24). Priaznivý efekt statínov, u pacientov bez predchádzajúcej KV udalosti, bol
podložený výsledkami štúdie JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An
Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin trial) (25) a HOPE-3, (26; 27). Výsledky týchto štúdií
preukázali, že znižovanie hladín LDL-C u pacientov s počiatočnými hodnotami < 3,4 mmol/L (130 mg
/ dL) vedie k redukcii KV udalosti o 24 – 44 %. Tieto výsledky odôvodňujú používanie statínov
u pacientov so stredným a vysokým KV rizikom (11). Smernice ESC pre manažment dyslipidémií
(11) odporúčajú, v prípade prítomnosti kardiovaskulárnych ochorení a veľmi vysokého KV rizika,
liečbu statínmi, s cieľom dosiahnutia hladín LDL-C na úrovni <1,8 mmol/L (70 mg/dL). V prípade
počiatočných hodnôt LDL-C medzi 1,8 – 3,5 mmol sa odporúča redukcia hladín o ≥ 50 % (28; 29;
30). U pacientov s vysokým KV rizikom sú odporúčané cieľové hladiny LDL-C < 2,6 mmol/L (100
mg/dL), pokiaľ sú počiatočné hladiny LDL-C v rozpätí 2,6 – 5,2 mmol/L (100 - 200 mg/dL) odporúča
sa redukcia o ≥ 50 % (30). Priaznivý efekt terapie statínmi bol preukázaný aj u populácie pacientov,
ktorí prekonali CMP, pričom cieľové hodnoty LDL-C boli < 2,6 mmol/L (100 mg/dL) (31). Všetky
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dostupné dôkazy naznačujú, že pri veľkej časti pacientov s hypertenziou by terapia statínmi prinášala
benefity.
Terapia fixnou kombináciou liečiv
Redukcia počtu tabliet podávaných pacientovi zvyšuje adherenciu k liečbe a zlepšuje úroveň kontroly
krvného tlaku (32; 33). ESC odporúča a uprednostňuje užívanie fixných kombinácii liečiv vo forme
jednej tablety, pred užívaním voľných kombinácií, vedúcich k zvýšenému množstvu podávaných
tabliet (15). Tieto tvrdenia a odporúčania sú ďalej podložené údajmi zo štúdií, ktoré za použitia
rôznych metód jednoznačne poukazujú na priamy, inverzný vzťah medzi počtom užívaných tabliet
a adherenciou k liečbe (34; 35; 36; 37). Hlavnou výhodou fixnej kombinácie liečiv, podávaných
v jednej tablete je, že pacienti môže prejsť na jedno-, dvoj- alebo trojzložkovú terapiu, a zachovať si
jednoduchý liečebný režim jednej tablety, a tak zvýšiť adherenciu k liečbe a dosiahnuť vyššiu úroveň
kontroly TK. Takýto liečebný prístup má potenciál zdvojnásobiť úroveň kontroly TK u liečených
pacientov, zo súčasných nízkych hladín na úrovni 40 %. V súčasnosti je dostupnosť fixných
kombinácii liečiv limitovaná na dvojkombinácie, zložené prevažne z RAS blokátorov a CCB alebo
diuretík. Nenaplnenou potrebou v terapii hypertenzie zostáva rozšírenie spektra
nízkonákladových fixných kombinácii liečiv určených na liečbu rôznych klinických stavov
(15).
Pacienti s hypertenziou majú často zároveň dyslipidémiu, a preto môžu profitovať
z kombinovanej terapie antihypertenzív a statínov. S týmto odôvodnením boli vyvinuté
polykomponentné tablety vo forme fixnej kombinácie jedného alebo dvoch antihypertenzív
a statínu. Bioekvivalenčné štúdie preukázali zachovanie očakávaného účinku liečiv
skombinovaných do polykomponentných tabliet v plnej alebo v takmer plnej miere (15; 38).
Štúdie sekundárnej prevencie, obzvlášť u pacientov s predchádzajúcim infarktom myokardu,
preukázali, že užívanie polykomponentnej tablety je sprevádzané vyššou mierou adherencie
v porovnaní s paralelným podávaním monokomponentných tabliet (39). Smernice ESC na
manažment infarktu myokardu odporúčajú použitie polykomponentných tabliet za účelom zlepšenia
dlhodobej adherencie k predpísanej liečbe (40). Podľa smerníc ESC na manažment hypertenzie,
výhody vyplývajúce zo zjednodušenia liečebného režimu a zvýšenej adherencie k liečbe spojené
s polykomponentnými tabletami naznačujú, že ak sa preukáže potreba liečby a účinok súbežne
podávanými monokomponentami polykomponentnej tablety, je možné v prípade pacientov
s hypertenziou zvážiť substitučnú terapiu polykomponentnou tabletou (15; 38).
Nenaplnená potreba
Hypertenzia aj hypercholesterolémia sú príčinou vzniku KV udalostí a KV ochorenia sú najčastejšou
príčinou smrti na Slovensku. Ako bolo uvedené vyššie, okrem úpravy životného štýlu sa u väčšiny
pacientov s hypertenziou musí pristúpiť k farmakoterapii, ktorá zvyčajne zahŕňa viacero
antihypertenzívnych liečiv. V prípade hypertenzie je preferovaným spôsobom liečby dvojkombinačná
liečba, medzi iným aj pomocou ACEi a diuretika. Vzhľadom na častý a súbežný výskyt
hypertenzie a hypercholesterolémie, musia byť niektorí pacienti liečení nielen
antihypertenzívami, ale aj liečivami znižujúcimi hladiny lipidov (statínmi). Títo pacienti môžu
profitovať z dostupnosti polykomponentnej tablety vo forme fixnej kombinácie jedného alebo dvoch
antihypertenzív a statínu. Bioekvivalenčné štúdie preukázali zachovanie účinku rozdielnych liečiv
skombinovaných do polykomponentných tabliet v plnej alebo v takmer plnej miere. V súčasnosti nie
je na Slovensku dostupná polykomponentná tableta, s obsahom ACEi, diuretika a statínu,
ktorá by zvyšovala adherenciu a tým aj účinnosť kombinovanej antihypertenzívnej
a dyslipidemickej liečby. Dostupnosť takejto polykomponentnej tablety predstavuje
nenaplnenú potrebu v manažmente pacientov s vysokým tlakom a dyslipidémiami.
ROXIPER





Liek Roxiper predstavuje fixnú kombináciu rosuvastatínu, perindopril terc-butylamínu
a indapamidu, liečiv s rozdielnym a zároveň komplementárnym účinkom na zlepšenie
kontroly hypertenzie a sprievodných komorbidít ako napríklad primárnej
hypercholesterolémie.
Liečivá obsiahnuté v polykomponentnej tablete lieku Roxiper sú v reálnej praxi dobre
overené a na Slovensku rutine používané.
Podávanie kombinácie perindoprilu a indapamidu na základe klinických štúdií
preukázateľne znižuje hladiny STK a DTK a znižuje riziko vaskulárnych príhod.
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Rosuvastatín v dávke 10 – 40 mg bol v rámci klinických štúdií účinnejší v optimalizácii
lipidového profilu pacientov s hypercholesterolémiou ako ekvivalentné dávky
atorvastatínu a ekvivalentné alebo vyššie dávky simvastatínu a pravastatínu.
V rámci neintervenčnej štúdie SYNERGY sa pri použití kombinovanej terapie
perindoprilom, indapamidom a rosuvastatínom preukázala signifikantná, od dávky
závislá redukcia STK a hladín LDL-C.
Ekvivalentná rýchlosť a rozsah absorpcie liečiv podávaných vo forme FK rosuvastatínu
perindoprilu a indapamidu v porovnaní so súbežnou administráciou FK
indapamidu/perindoprilu a monokomponentnej tablety rosuvastatínu bola preukázaná
v bioekvivalenčných štúdiách.
Terapia fixnou kombináciou liečiv, v porovnaní so súčasným podávaním
monokomponentov zlepšuje úroveň kontroly krvného tlaku.
Pacienti s hypertenziou a súbežnými dyslipidémiami profitujú z kombinovanej terapie
antihypertenzív a statínov.







Liek Roxiper predstavuje fixnú kombináciu rosuvastatínu, perindopril terc-butylamínu
a indapamidu, liečiv s rozdielnym a zároveň komplementárnym účinkom na zlepšenie
kontroly hypertenzie a sprievodných komorbidít.
Roxiper je fixnou kombináciou rosuvastatínu, perindopril terc-butylamínu a indapamidu, ktorá
sa v zmysle registrovanej indikácie má použiť ako substitučná liečba u dospelých pacientov
adekvátne kontrolovaných rosuvastatínom, perindoprilom a indapamidom podávaných vo voľnej
kombinácii v rovnakých dávkach ako vo fixnej kombinácii na liečbu esenciálnej hypertenzie a jednej
z nasledujúcich komorbidít: primárna hypercholesterolémia (typ IIa vrátane heterozygotnej
familiárnej hypercholesterolémie), zmiešaná dyslipidémia (typ IIb) alebo homozygotná familiárna
hypercholesterolémia.
Jednotlivé monokomponenty lieku Roxiper zodpovedajú v zmysle registrovaných indikácií
registrovanej indikácii lieku Roxiper.
Perindopril terc-butylamín je v zmysle registrovanej indikácie indikovaný na liečbu hypertenzie,
srdcového zlyhávania a stabilného ochorenia srdcových ciev (41).
Indapamid sa v zmysle registrovanej indikácie používa na liečbu artériovej hypertenzie (42).
Rosuvastatín je v zmysle registrovanej indikácie určený ako prídavná liečba so súbežne
navrhovanou diétou na zníženie celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteínu B a
hladiny triacylglycerolov u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 10 rokov alebo starších s
primárnou hypercholesterolémiou vrátane familiárnej hypercholesterolémie (heterozygotná forma)
alebo kombinovanou (zmiešanou) hyperlipidémiou (zodpovedajúcou typu IIa alebo typu IIb podľa
Fredricksona), pokiaľ diéta a iné nefarmakologické postupy neviedli k dostatočnému účinku.
Rosuvastatín je taktiež indikovaný na zníženie celkového cholesterolu a LDL cholesterolu u
dospelých s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou ako prídavná liečba k ďalšej
hypolipidemickej terapii (ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak tieto liečebné metódy nie
sú dostupné (43).
Liek Roxiper je dostupný v štyroch kombináciách síl monokomponentov:
-

10 mg rosuvastatínu, 4 mg perindopril terc-butylamínu, 1,25 mg indapamidu
20 mg rosuvastatínu, 4 mg perindopril terc-butylamínu, 1,25 mg indapamidu
10 mg rosuvastatínu, 8 mg perindopril terc-butylamínu, 2,5 mg indapamidu
20 mg rosuvastatínu, 8 mg perindopril terc-butylamínu, 2,5 mg indapamidu

Variabilné kombinácie jednotlivých dávok monokomponentov umožňujú pokryť ich širokú škálu
terapeutických dávok. Spôsob podania lieku Roxiper je zhodný a navzájom nekonfliktný so
spôsobom podávania jeho monokomponentov (41; 42; 43; 44). Odporúča sa podávať jednu tabletu
lieku Roxiper, preferenčne ráno pred jedlom (44).
Liečivá obsiahnuté v polykomponentnej tablete lieku Roxiper sú v reálnej praxi dobre overené
a na Slovensku rutine používané.
Perindopril, indapamid a rosuvastatín sú liečivá, ktoré sú na území Slovenskej republiky rutine
používanou intervenciou pri liečbe hypertenzie a sprievodných komorbidít. Početnosť uhradených
balení liekov, ktoré obsahujú jednotlivé liečivá, za rok 2017 je získaná z údajov Národného centra
zdravotníckych informácií a sumarizovaná v tabuľke nižšie.
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Tabuľka 3: Počet spotrebovaných balení liekov obsahujúcich liečivá perindopril , indapamid a rosuvastatín za
rok 2017 (údaje získané na vyžiadanie z Národného centra zdravotníckych informácií)
Liečivo
Počet spotrebovaných balení (ks)
Indapamid
571 495
Perindopril*
143 594
FK indapamidu a perindoprilu**
334 939
Rosuvastatín
94 736
*spotreba monokomponentných liekov obsahujúcich liečivo perindopril terc-butylamín **spotreba liekov obsahujúcich FK liečiv
indapamid a perindopril terc-butylamín
FK-fixná kombinácia

Podávanie kombinácie perindoprilu a indapamidu na základe klinických štúdií preukázateľne
znižuje hladiny STK a DTK a znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod.
Podávanie kombinácie perindoprilu a indapamidu u pacientov s hypertenziou vedie k zníženiu hladín
STK a DTK meraného v ľahu alebo v stoji. Vysadenie liečby nie je sprevádzané „rebound“ efektom.
Počas klinických skúšok viedlo súčasné podávanie perindoprilu a indapamidu k synergickému
antihypertenzívnemu účinku (44). Podávanie FK perindoprilu a indapamidu pacientom s DM II bolo
dobre znášané a znížilo riziko vzniku závažných vaskulárnych príhod vrátane smrti (45). U pacientov
s hypertenziou s hypertrofiou ľavej komory srdca, bol kombináciou perindoprilu a indapamidu,
dosiahnutý významnejší pokles TK a signifikantne vyšší stupeň redukcie hypertrofie ľavej komory
ako pri použití monoterapie enalaprilom (46).
Rosuvastatín v dávke 10 – 40 mg bol v rámci klinických štúdií účinnejší v optimalizácii
lipidového profilu pacientov s hypercholesterolémiou ako ekvivalentné dávky atorvastatínu a
ekvivalentné alebo vyššie dávky simvastatínu a pravastatínu.
V rámci randomizovanej klinickej štúdie STELLAR, rosuvastatín signifikantne redukoval hladiny nonHDL-C a apolipoproteínu B (apoB) v porovnaní s ekvivalentnými dávkami atorvastatínu
a s ekvivalentnými alebo vyššími dávkami simvastatínu a pravastatínu (p<0,002). Rosuvastatín,
v závislosti od dávky liečiva, redukoval hladiny non-HDL-C o 42 - 50,9 %. Miera redukcie hladín nonHDL-C bola pri použití atorvastatínu na úrovni 34,4 – 48,1 %, pri použití simvastatínu na úrovni 26 –
41,8 % a pri použití pravastatínu na úrovni 18,6 – 27,4 %. Vplyv jednotlivých statínov na koncentráciu
LDL-C je znázornený na obrázku nižšie.
Obrázok 3: Vplyv jednotlivých statínov na koncentráciu LDL-C v štúdii STELLAR, prevzaté z Štulc a kol. 2008
(47)

V rámci neintervenčnej štúdie SYNERGY sa pri použití kombinovanej terapie perindoprilom,
indapamidom a rosuvastatínom preukázala signifikantná, od dávky závislá redukcia STK a
hladín LDL-C
V rámci neintervenčnej štúdie SYNERGY bol vyhodnotený antihypertenzívny a hypolipidemický
účinok liečebných režimov, pozostávajúcich z rôznych kombinácií perindoprilu, rosuvastatínu a
FK perindoprilu a indapamidu, u pacientov s hypertenziou a dyslipidémiami. Liečivá boli podávané
v rôznych kombináciách a dávkach vrátane dávok zodpovedajúcich fixnej kombinácii Roxiper. Na
konci štúdie bola zaznamenaná signifikantná redukcia hodnôt STK, hodnôt DTK, hladín LDL-C vo
všetkých liečebných ramenách (p<0,05). Týmto bol preukázaný adekvátny antihypertenzívny a lipidy
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optimalizujúci efekt všetkých liečebných režimov. Priemerný pokles hodnôt STK v liečebných
skupinách bol v rozmedzí 14,3 – 36,2 mmHg, priemerný pokles hodnôt DTK bol v rozmedzí 3,3 –
22,2 mmHg. Vplyv kombinovanej liečby perindoprilom, indapamidom a rosuvastatínom na hladiny
LDL-C a hodnoty STK je znázornený v tabuľkách a na obrázku nižšie (48).
Obrázok 4: Zmena STK (mmHg) a LDL-C (mmol/l) v spojených liečebných ramenách kombinácie perindoprilu,
indapamidu a rosuvastatínu, prevzaté z Drapkina et al. 2017 (48).

Tabuľka 4: Pokles STK a DTK na konci štúdie v kombinovaných ramenách perindoprilu, indapamidu a
rosuvastatínu (48).
Liečebné rameno

Počet pacientov

Redukcia STK
Redukcia DTK
(mmHg)
(mmHg)
PR 4 + r
165
23,4 ± 11,7
13,6 ± 11,2
PR 8 + r
356
31,9 ± 12,9
19,2 ± 13,9
PIR 2 + 0,625 + r
43
21,7 ± 12,1
9,5 ± 10,1
PIR 4 + 1,25 + r
287
26,3 ± 11,6
12,0 ± 7,5
PIR 8 + 2,5 + r
508
31,2 ± 13,3
14,2 ± 9,5
Údaje sú vyjadrené ako M ± SD ( priemer ± štandardná odchýlka) , PR – perindopril + rosuvastatín, PIR – perindopril +
indapamid + rosuvastatín, r – všetky dávky rosuvastatínu kombinovane (5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg)
Boldom je zvýraznená kombinácia zodpovedajúca dávkam v lieku Roxiper, ktorý je predmetom tohto rozboru.

Tabuľka 5: Pokles LDL na konci štúdie v kombinovaných ramenách perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu
(48).
Liečebné rameno

Počet pacientov

Počiatočná LDL
(mmol/L)

LDL na konci
štúdie (mmol/L)

LDL zmena od
počiatočného bodu
(mmol/L)
PR p + 5
130
3,09±0,83
2,35±0,59
0,76 ± 0,68
PR p + 10
157
3,59 ± 0,91
2,39 ± 0,64
1,21 ± 0,83
PR p + 15
28
3,97 ± 0,94
2,59 ± 0,63
1,38 ± 0,80
PR p + 20
29
4,68 ± 1,16
2,60 ± 0,72
2,08 ± 1,31
PIR p + i + 5
137
3,00 ± 0,78
2,35 ± 0,66
0,65 ± 0,60
PIR p + i + 10
361
3,47 ± 1,00
2,39 ± 0,67
1,09 ± 0,80
PIR p + i + 15
108
3,74 ± 0,98
2,33 ± 0,65
1,41 ± 0,97
PIR p + i + 20
112
4,09 ± 1,12
2,40 ± 0,76
1,71 ± 1,04
Údaje sú vyjadrené ako M ± SD (priemer ± štandardná odchylka), PR – perindopril + rosuvastatín, PIR – perindopril +
indapamid + rosuvastatín, p – všetky dávky perindoprilu kombinovane (2 mg, 4 mg, 8 mg), i – všetky dávky indapamidu
kombinovane (0,625 mg, 1,25 mg, 2,5 mg).
Boldom je zvýraznená kombinácia zodpovedajúca dávkam v lieku Roxiper, ktorý je predmetom tohto rozboru.

Kombinovaná terapia perindoprilom, indapamidom a rosuvastatínom viedla v štúdii SYNERGY
k signifikantnej redukcii krvného tlaku a LDL-C. Od dávky závislá redukcia STK, DTK a hladín LDLC bola zaznamenaná vo všetkých liečebných režimoch neintervenčnej štúdie SYNERGY. Liečba
bola dobre tolerovaná, 3 pacienti z celkového počtu 1 383 uviedli prítomnosť nežiaducich udalostí
v priebehu štúdie a 13 pacienti na jej konci.
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Ekvivalentná rýchlosť a rozsah absorpcie liečiv podávaných vo forme FK rosuvastatínu,
perindoprilu
a
indapamidu
v porovnaní
so
súbežnou
administráciou
FK
indapamidu/perindoprilu a monokomponentnej tablety rosuvastatínu bola preukázaná
v bioekvivalenčných štúdiách (49; 50).
Cieľom štúdie 16-490 bolo vyhodnotiť biologickú dostupnosť FK perindoprilu 4 mg, indapamidu 1,25
mg, rosuvastatínu 20 mg (rameno FK 4/1,25/20) v porovnaní so súčasným podávaním FK
perindoprilu/indapamidu 5 mg/ 1,25 mg a monokomponentnej tablety rosuvastatínu 20 mg (rameno
komparátora 5/1,25 + 20). Štúdia 15-469 vyhodnocovala komparatívnu biologickú dostupnosť FK
perindoprilu 8 mg, indapamidu 2,5 mg, rosuvastatínu 20 mg (rameno FK 8/2,5/20) v porovnaní so
súčasným podávaním FK perindoprilu/indapamidu 10 mg/2,5 mg a monokomponentnej tablety
rosuvastatínu 20 mg (rameno komparátora 10/2,5 + 20). Metodika bioekvivalenčných štúdii je
detailnejšie popísaná v časti 11. predloženého farmakoekonomického rozboru.
Fixná kombinácia perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu (v sile 8 mg/ 2,5 mg/ 20 mg
respektíve sile 4 mg/ 1,25 mg/ 20 mg) vykazovala v rámci bioekvivalenčných štúdii,
ekvivalentnú rýchlosť a rozsah absorpcie v porovnaní so súbežnou administráciou FK
indapamidu/perindoprilu (v sile 10 mg/ 2,5 mg respektíve 5 mg/ 1,25 mg) a monokomponentnej
tablety rosuvastatínu (v sile 20 mg) u zdravých pacientov po jednorazovom, orálnom užití na lačno.
Terapia fixnou kombináciou liečiv, v porovnaní so súčasným podávaním monokomponentov
zlepšuje úroveň kontroly krvného tlaku (32; 33).
ESC odporúča a uprednostňuje užívanie fixných kombinácii liečiv vo forme jednej tablety pred
užívaním voľných kombinácií, vedúcich k zvýšenému množstvu podávaných tabliet (15). Takýto
liečebný prístup, má v dôsledku zvýšenia adherencie potenciál zdvojnásobiť úroveň kontroly TK
u liečených pacientov, zo súčasných nízkych hladín na úrovni 40 %. V súčasnosti, je dostupnosť
fixných kombinácii liečiv limitovaná na dvojkombinácie, zložené prevažne z RAS blokátorov a CCB
alebo diuretík. Nenaplnenou potrebou v terapii hypertenzie zostáva rozšírenie spektra fixných
kombinácii liečiv určených na liečbu rôznych klinických stavov (15). Smernice ESC na
manažment infarktu myokardu odporúčajú použitie polykomponentných tabliet za účelom
zlepšenia dlhodobej adherencie k predpísanej liečbe (40). Podľa smerníc ESC na manažment
hypertenzie, výhody vyplývajúce zo zjednodušenia liečebného režimu a zvýšenej adherencie
k liečbe spojené s polykomponentnými tabletami naznačujú, že ak sa preukáže potreba liečby
a účinok súbežne podávaných monokomponentov polykomponentnej tablety, je možné v prípade
pacientov s hypertenziou zvážiť substitučnú terapiu polykomponentnou tabletou. (15; 38).
Pacienti s hypertenziou a súbežnými dyslipidémiami profitujú z kombinovanej terapie
antihypertenzív a statínov.
Benefit pridania statínov k antihypertenzívnej liečbe bol preukázaný v štúdii ASCOT-LLA (24).
Priaznivý efekt statínov, u pacientov bez predchádzajúcej KV udalosti bol podložený výsledkami
štúdie JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial
Evaluating Rosuvastatin trial) (25) a HOPE-3, (26; 27). Výsledky týchto štúdií preukázali, že
znižovanie hladín LDL-C u pacientov s počiatočnými hodnotami < 3,4 mmol/L (130 mg / dL) vedie
k redukcii KV udalostí o 24 – 44 %. Tieto výsledky odôvodňujú používanie statínov u pacientov so
stredným a vysokým KV rizikom (11). Všetky dostupné dôkazy naznačujú, že pri veľkej časti
pacientov s hypertenziou by terapia statínmi prinášala benefity.
SÚHRN
Kombinácia perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu je účinná a dobre tolerovaná
u pacientov s hypertenziou a dyslipidémiami. U pacientov, ktorí sú v súčasnosti liečení
voľnou kombináciou perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu, by zaradenie lieku Roxiper do
ZKL predstavovalo zjednodušenie dávkovacieho režimu a s tým spojené zvýšenie adherencie
a účinnosti liečby.
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5. Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia:
-

Zvolí sa liek, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne používaná
v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená
použitím posudzovaného lieku a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo
najefektívnejšia. Na mechanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a
dávkovaní liekov sa zohľadnia primerane.

-

Porovnanie sa vykoná za jeden liečebný cyklus, ak ide o lieky určené na liečbu akútnych
chorôb alebo za jeden mesiac alebo rok liečby, ak ide o lieky určené na liečbu chronických
chorôb.

Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri použití lieku
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú rovnaké liečivo:
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú iné liečivo:
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu inými medicínskymi intervenciami:
Monokomponenty obsiahnuté v posudzovanej polykomponentnej fixnej kombinácii Roxiper
(rosuvastatín, perindopril a indapamid) sú v súčasnosti dostupné v Zozname kategorizovaných liekov
a je možné ich podávať vo forme voľnej kombinácie. Liek Roxiper je dostupný v štyroch rôznych
kombináciách síl (vyjadrených v poradí rosuvastatín, perindopril a indapamid): 10 mg/4 mg/1,25 mg;
20 mg/4 mg/1,25 mg; 10 mg/8 mg/2,5 mg; 20 mg/8 mg/2,5 mg.
Podľa §1 ods. 4 vyhlášky MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku:
„pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa
vychádza z cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných výkonov
a služieb, ktoré sú regulované vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien;
vychádza sa z cien platných v deň podania farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.“
V súlade s vyššie uvedenou právnou normou, sa výška nákladov na liečbu voľnou kombináciou
týchto liečiv vypočítala z cien liekov platných v deň podania farmako-ekonomického rozboru
ministerstvu, t. j. podľa Zoznamu kategorizovaných liekov platného od 1.9.2018. Aktuálne platná
výška úhrady pre liečivá obsiahnuté v lieku Roxiper je uvedená v tabuľke nižšie.
Tabuľka 6: Výška úhrady pre liečivá vo voľnej kombinácii
ATC
Liečivo
ŠDL
C10AA07
C10AA07
C09AA04
C09AA04
C03BA11
C03BA11

Rosuvastatín p.o. 10 mg
Rosuvastatín p.o. 20 mg
Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg
Perindopril terc-butylamin p.o. 8 mg
Indapamid p.o. 1,25 mg
Indapamid p.o. 2,5 mg

10 mg
10 mg
4 mg
4 mg
1,5 mg
1,5 mg

ÚZP/ŠDL
0,034 €
0,034 €
0,083 €
0,054 €
0,039 €
0,039 €

Denná dávka
liečiva
10 mg
20 mg
4 mg
8 mg
1,25 mg
2,5 mg

Náklady (deň
liečby)
0,034 €
0,068 €
0,083 €
0,108 €
0,032 €*
0,064 €*

*referenčná skupina indapamid p.o. 2,5 mg má v ZKL priradenú veľkosť ŠDL na úrovni 1,5 mg, náklad na deň liečby bol
prepočítaný ako UZP/30 v prípade že cieľová denná dávka bola 2,5 mg a ako UZP/30/2 v prípade, že cieľová denná dávka
bola 1,25 mg

V súlade s platnou legislatívou (§ 6 ods. 9 písm. a) a b) a c) zákona 363/2011 Z.z.), môže byť
maximálna výška úhrady ZP za ŠDL lieku obsahujúceho kombináciu liečiv určená:
a) súčtom maximálnych výšok úhrad zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v
referenčných skupinách, v ktorých sú zaradené lieky s obsahom rovnakých množstiev týchto
liečiv, ako sú obsiahnuté v liekovej forme obsahujúcej kombináciu liečiv,
b) prepočtom na súčet maximálnych výšok úhrad zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
v referenčných skupinách, v ktorých sú zaradené lieky s obsahom iných množstiev týchto liečiv,
ako sú obsiahnuté v liekovej forme obsahujúcej kombináciu liečiv; prihliada sa na najbližšie
množstvo liečiva v liekovej forme; ak vznikne pochybnosť o tom, ktoré množstvo liečiva v liekovej
forme je najbližšie, prihliada sa na najbližšie nižšie množstvo liečiva v liekovej forme,
c) vo výške najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku
liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine, ak tá je nižšia ako hodnota vypočítaná podľa
písmena a) alebo b).
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V zmysle citovaného legislatívneho usmernenia je navrhovaná úhrada pre fixnú kombináciu Roxiper
vypočítaná podľa písmena a) v prípade liekov Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg a 20 mg/8 mg/2,5 mg
a podľa písmena b) v prípade liekov Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg a Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
pričom navrhovaná úhrada za ŠDL pri všetkých silách lieku Roxiper je nižšia ako súčet ÚZP2
monokomponentov. Liek Roxiper sa podľa SPC dávkuje nasledovne: odporúčaná dávka Roxiperu je
jedna tablete denne, užívaná ráno pred jedlom. Denný náklad na liek Roxiper v jednotlivých silách je
vyjadrený v tabuľke nižšie.
Tabuľka 7: Navrhovaná úhrada pre jednotlivé sily lieku Roxiper
FK
ŠDL
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg
1 DF
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
1 DF
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg
1 DF
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg
1 DF

ÚZP2
0,147 €
0,181 €
0,205 €
0,239 €

Náklady (deň liečby)
0,147 €
0,181 €
0,205 €
0,239 €

Ak vyplýva z tabuľky nižšie, navrhovaná výška úhrady zdravotnej poisťovne za ŠDL (1DF) pre rôzne
sily lieku Roxiper je nižšia ako je súčet maximálnych výšok úhrad jednotlivých liečiv.
Tabuľka 8: Porovnanie denných, mesačných a ročných nákladov na jedného pacienta liečeného VK respektíve
FK rosuvastatínu, perindorpil terc-butylamínu a indapamidu, úhrady podľa ZKL platného k 1.9.2018
Liek
ÚZP2
Deň liečby
Mesiac
Rok liečby**
liečby*
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
4 mg perindopril terc-butylamínu
0,083 €
0,083 €
2,526 €
30,316 €
1,25 mg indapamidu
0,032 €
0,032 €
0,969 €
11,627 €
VK (spolu)
0,149 €
4,530 €
54,361 €
FK Roxiper
0,147 €
0,147 €
4,469 €
53,631 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,002 €
-0,061 €
-0,730 €
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
4 mg perindopril terc-butylamínu
0,083 €
0,083 €
2,526 €
30,316 €
1,25 mg indapamidu
0,032 €
0,032 €
0,969 €
11,627 €
VK (spolu)
0,183 €
5,565 €
66,780 €
FK Roxiper
0,181 €
0,181 €
5,504 €
66,049 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,002 €
-0,061 €
-0,731 €
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
8 mg perindopril terc-butylamínu
0,054 €
0,108 €
3,287 €
39,447 €
2,5 mg indapamidu
0,064 €
0,064 €
1,938 €
23,254 €
VK (spolu)
0,206 €
6,260 €
75,120 €
FK Roxiper
0,205 €
0,205 €
6,230 €
74,755 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
8 mg perindopril terc-butylamínu
0,054 €
0,108 €
3,287 €
39,447 €
2,5 mg indapamidu
0,064 €
0,064 €
1,938 €
23,254 €
VK (spolu)
0,240 €
7,295 €
87,538 €
FK Roxiper
0,239 €
0,239 €
7,264 €
87,173 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
*mesiac = 30,4375 dní,**rok = 365,25 dní; drobné odchýlky môžu vznikať v dôsledku zaokrúhľovania, vypočítané ako úhrada
za balenie/počet ŠDL v balení (vyjadrené na 3 desatinné miesta)
VK – voľná kombinácia, FK – fixná kombinácia Roxiper

Podľa informatívneho Zoznamu kategorizovaných liekov pre obdobie 1.10.2018 – 31.10.2018
zverejneného 27.08.2018 je možné očakávať, že úhrada zdravotnej poisťovne v referenčných
skupinách “Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg“ klesne zo súčasných UZP2 = 0,083 € na ÚZP2 =
0,082. Pre úplnosť je preto pridaný doplnkový scenár, v ktorom je vykonané porovnanie navrhovanej
úhrady pre jednotlivé sily lieku Roxiper s novou ÚZP2 v referenčnej skupine “Perindopril tercbutylamin p.o. 4 mg“.
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Tabuľka 9: Porovnanie denných, mesačných a ročných nákladov na jedného pacienta liečeného VK respektíve
FK rosuvastatínu, perindorpil terc-butylamínu a indapamidu, úhrady podľa ZKL platného k 1.10.2018
Liek
ÚZP2
Deň liečby
Mesiac
Rok liečby**
liečby*
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
4 mg perindopril terc-butylamínu
0,082 €
0,082 €
2,496 €
29,951 €
1,25 mg indapamidu
0,032 €
0,032 €
0,969 €
11,627 €
VK (spolu)
0,148 €
4,500 €
53,996 €
FK Roxiper
0,147 €
0,147 €
4,469 €
53,631 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
4 mg perindopril terc-butylamínu
0,082 €
0,082 €
2,496 €
29,951 €
1,25 mg indapamidu
0,032 €
0,032 €
0,969 €
11,627 €
VK (spolu)
0,182 €
5,535 €
66,415 €
FK Roxiper
0,181 €
0,181 €
5,504 €
66,049 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
8 mg perindopril terc-butylamínu
0,054 €
0,108 €
3,287 €
39,447 €
2,5 mg indapamidu
0,064 €
0,064 €
1,938 €
23,254 €
VK (spolu)
0,206 €
6,260 €
75,120 €
FK Roxiper
0,205 €
0,205 €
6,230 €
74,755 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
8 mg perindopril terc-butylamínu
0,054 €
0,108 €
3,287 €
39,447 €
2,5 mg indapamidu
0,064 €
0,064 €
1,938 €
23,254 €
VK (spolu)
0,240 €
7,295 €
87,538 €
FK Roxiper
0,239 €
0,239 €
7,264 €
87,173 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
*mesiac = 30,4375 dní,**rok = 365,25 dní; drobné odchýlky môžu vznikať v dôsledku zaokrúhľovania, vypočítané ako úhrada
za balenie/počet ŠDL v balení (vyjadrené na 3 desatinné miesta)
VK – voľná kombinácia, FK – fixná kombinácia Roxiper

Zavedenie lieku Roxiper do systému úhrad bude mať šetriaci vplyv na výdavky zdravotných
poisťovní, keďže náklady na liečbu FK Roxiper sú nižšie ako náklady na liečbu voľnou
kombináciou rosuvastatínu s indapamidom a perindopril terc-butylamínom.
6. Typ farmako-ekonomickej analýzy, odôvodnenie jej výberu a výsledky vrátane diskontácie
a analýzy citlivosti:
analýza minimalizácie nákladov
analýza efektívnosti nákladov
analýza užitočnosti nákladov
-

Diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s
použitím lieku je 5 % ročne.

-

Analýza citlivosti pozostáva z modelov vychádzajúcich z
a) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov,
b) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených najmenej o 30 % a
c) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených najmenej o 30 %.

-

Ak predmetom žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny je zrušenie indikačného
obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia, vyžaduje sa analýza minimalizácie
nákladov alebo analýza užitočnosti nákladov.

CIEĽ ANALÝZY
Analýza bola pripravená za účelom splnenia požiadaviek potrebných pre zaradenie liekov Roxiper
10 mg/4 mg/1,25 mg; Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg; Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg; Roxiper 20 mg/8
mg/2,5 mg do Zoznamu kategorizovaných liekov k 1.4.2019. Nákladová efektívnosť Roxiperu
v jednotlivých liečebných silách bude hodnotená v porovnaní s relevantným komparátorom (voľnou
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kombináciou monokomponentov, t.j. rosuvastatínom, perindopril terc-butylamínom a indapamidom),
ktorý sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie a dyslipidémií.
METODIKA
Analýza bola vypracovaná v súlade s požiadavkami Zákona MZ SR č. 363/2011 o rozsahu a
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MZ SR č. 422/2011 o
podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku a s Metodickou pomôckou pre vykonávanie
farmako-ekonomického rozboru lieku a medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a
dietetickej potraviny. Analýza bola vykonaná z pohľadu (perspektívy) platcu, t.j. zdravotných
poisťovní a boli použité len priame náklady na liečbu.
TYP ANALÝZY A KOMPARÁTOR
V súlade s Metodickou pomôckou, bola vzhľadom na rovnakú účinnosť a bezpečnosť liečby
indikovanej u dospelých pacientov s hypertenziou a dyslipidémiami pomocou fixnej kombinácie
Roxiper a v súčasnosti používanej terapie pomocou voľnej kombinácie liečiv, rosuvastatínom,
perindopril terc-butylamínom a indapamidom zvolená Analýza minimalizácie nákladov.
V súlade s § 7 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona 363/2011 Z.z. „v zozname kategorizovaných liekov môže
byť liek zaradený ak analýza minimalizácie nákladov preukáže, že náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití posudzovaného lieku sú nižšie ako náklady vynaložené z verejného
zdravotného poistenia pri použití inej medicínskej intervencie, ktorá má štatisticky nevýznamný
rozdiel v účinnosti a bezpečnosti v porovnaní posudzovaným liekom a liek nemá významný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia“.
Keďže sa jedná o porovnanie rovnakých liečiv vo voľnej a fixnej kombinácii, je odôvodnené
predpokladať rovnakú účinnosť a bezpečnosť pri liečbe VK respektíve FK liečiv. Tento predpoklad
podporujú aj smernice ESC, v ktorých sa uvádza, že štúdie bioekvivalencie preukázali zachovanie
očakávaného účinku rozdielnych liečiv skombinovaných do polykomponentných tabliet v úplnej alebo
v takmer úplnej miere (15; 30). Tento predpoklad je taktiež v súlade s dlhodobou rozhodovacou
praxou MZSR, čoho dôkazom je napríklad nedávne konanie o zaradení lieku Candesartan HCT
Swyssi (51). V súlade s Metodickou pomôckou bola vzhľadom na predpokladanú rovnakú účinnosť
a bezpečnosť liečby pomocou fixnej a voľnej kombinácie liečiv zvolená Analýza minimalizácie
nákladov.
NÁKLADY NA LIEČBU
V súlade s platnou legislatívou, sa výška nákladov na liečbu voľnou kombináciou liečiv rousvastatín,
perindopril terc-butylamín a indapamid vypočítala z cien liekov platných ku dňu podania farmakoekonomického rozboru ministerstvu, t. j. podľa Zoznamu kategorizovaných liekov platného od
1.9.2018.
Náklady na lieky použité v analýze minimalizácie nákladov sú zhrnuté v tabuľke 6 v časti 5 tohto
rozboru.
Podľa informatívneho Zoznamu kategorizovaných liekov pre obdobie 1.10.2018 – 31.10.2018
zverejneného 27.08.2018 je možné očakávať, že úhrada zdravotnej poisťovne v referenčných
skupinách “Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg“ klesne zo súčasných UZP2 = 0,083 € na ÚZP2 =
0,082. Pre úplnosť je preto pridaný doplnkový scenár, v ktorom je vykonané porovnanie navrhovanej
úhrady pre jednotlivé sily lieku Roxiper s novou ÚZP2 v referenčnej skupine “Perindopril tercbutylamin p.o. 4 mg“.
VÝSLEDKY ANALÝZY
Výsledky analýzy minimalizácie nákladov sú uvedené v tabuľke nižšie. Vzhľadom na nevýznamné
rozdiely v bezpečnosti a účinnosti oboch porovnávaných liečebných alternatív (FK vs. VK) sa
nepredpokladajú rozdiely v prežívaní resp. v kvalite života pacientov. Avšak vzhľadom na nižšiu
navrhovanú úhradu pre FK liečiv rosuvastatín, perindopril terc-butylamin a indapamid (Roxiper) sa v
analýze pozoruje úspora nákladov na deň, mesiac aj rok liečby jedného pacienta liečeného FK v
porovnaní s VK a to v oboch scenároch analýzy, viď tabuľky nižšie.
Tabuľka 10: Porovnanie denných, mesačných a ročných nákladov na jedného pacienta liečeného VK
respektíve FK rosuvastatínu, perindorpil terc-butylamínu a indapamidu, úhrady podľa ZKL platného k 1.9.2018
Liek
ÚZP2
Deň liečby
Mesiac
Rok liečby**
liečby*
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
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4 mg perindopril terc-butylamínu
1,25 mg indapamidu
VK (spolu)
FK Roxiper
Rozdiel (VK-FK)
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg rosuvastatínu
4 mg perindopril terc-butylamínu
1,25 mg indapamidu
VK (spolu)
FK Roxiper
Rozdiel (VK-FK)
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg
10 mg rosuvastatínu
8 mg perindopril terc-butylamínu
2,5 mg indapamidu
VK (spolu)
FK Roxiper
Rozdiel (VK-FK)
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg rosuvastatínu
8 mg perindopril terc-butylamínu
2,5 mg indapamidu
VK (spolu)
FK Roxiper
Rozdiel (VK-FK)

0,083 €
0,032 €
0,147 €
-

0,083 €
0,032 €
0,149 €
0,147 €
-0,002 €

2,526 €
0,969 €
4,530 €
4,469 €
-0,061 €

30,316 €
11,627 €
54,361 €
53,631 €
-0,730 €

0,034 €
0,083 €
0,032 €
0,181 €
-

0,068 €
0,083 €
0,032 €
0,183 €
0,181 €
-0,002 €

2,070 €
2,526 €
0,969 €
5,565 €
5,504 €
-0,061 €

24,837 €
30,316 €
11,627 €
66,780 €
66,049 €
-0,731 €

0,034 €
0,054 €
0,064 €
0,205 €
-

0,034 €
0,108 €
0,064 €
0,206 €
0,205 €
-0,001 €

1,035 €
3,287 €
1,938 €
6,260 €
6,230 €
-0,030 €

12,419 €
39,447 €
23,254 €
75,120 €
74,755 €
-0,365 €

0,034 €
0,054 €
0,064 €
0,239 €
-

0,068 €
0,108 €
0,064 €
0,240 €
0,239 €
-0,001 €

2,070 €
3,287 €
1,938 €
7,295 €
7,264 €
-0,030 €

24,837 €
39,447 €
23,254 €
87,538 €
87,173 €
-0,365 €

*mesiac = 30,4375 dní,**rok = 365,25 dní; drobné odchýlky môžu vznikať v dôsledku zaokrúhľovania, vypočítané ako úhrada
za balenie/počet ŠDL v balení (vyjadrené na 3 desatinné miesta)
VK – voľná kombinácia, FK – fixná kombinácia Roxiper

Tabuľka 11: Porovnanie denných, mesačných a ročných nákladov na jedného pacienta liečeného VK
respektíve FK rosuvastatínu, perindorpil terc-butylamínu a indapamidu, úhrady podľa ZKL platného k 1.10.2018
Liek
ÚZP2
Deň liečby
Mesiac
Rok liečby**
liečby*
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
4 mg perindopril terc-butylamínu
0,082 €
0,082 €
2,496 €
29,951 €
1,25 mg indapamidu
0,032 €
0,032 €
0,969 €
11,627 €
VK (spolu)
0,148 €
4,500 €
53,996 €
FK Roxiper
0,147 €
0,147 €
4,469 €
53,631 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
4 mg perindopril terc-butylamínu
0,082 €
0,082 €
2,496 €
29,951 €
1,25 mg indapamidu
0,032 €
0,032 €
0,969 €
11,627 €
VK (spolu)
0,182 €
5,535 €
66,415 €
FK Roxiper
0,181 €
0,181 €
5,504 €
66,049 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
8 mg perindopril terc-butylamínu
0,054 €
0,108 €
3,287 €
39,447 €
2,5 mg indapamidu
0,064 €
0,064 €
1,938 €
23,254 €
VK (spolu)
0,206 €
6,260 €
75,120 €
FK Roxiper
0,205 €
0,205 €
6,230 €
74,755 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
8 mg perindopril terc-butylamínu
0,054 €
0,108 €
3,287 €
39,447 €
2,5 mg indapamidu
0,064 €
0,064 €
1,938 €
23,254 €
VK (spolu)
0,240 €
7,295 €
87,538 €
FK Roxiper
0,239 €
0,239 €
7,264 €
87,173 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,001 €
-0,030 €
-0,365 €
*mesiac = 30,4375 dní,**rok = 365,25 dní; drobné odchýlky môžu vznikať v dôsledku zaokrúhľovania, vypočítané ako úhrada
za balenie/počet ŠDL v balení (vyjadrené na 3 desatinné miesta)
VK – voľná kombinácia, FK – fixná kombinácia Roxiper
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Liečba rosuvastatínom, perindoprilom a indapamidom môže byť v súčasnosti dosiahnutá aj
súbežným podávaním FK perindoprilu a indapamidu (referenčná skupina C09BA04) spolu
s monokomponentnou tabletou rosuvastatínu. Pre úplnosť predkladáme porovnanie nákladov lieku
Roxiper s takto zloženou VK, pričom vychádzame zo ZKL platného k 1.9.2018 (podľa informatívneho
ZKL platného k 1.10.2018 neočakávame zmenu výšky úhrady za FK perindoprilu a indapamidu).
Tabuľka 12: Porovnanie denných, mesačných a ročných nákladov na jedného pacienta liečeného FK
perindoprilu a indapamidu spolu s monokomponentnou tabletou rosuvastatínu respektíve FK rosuvastatínu,
perindorpil terc-butylamínu a indapamidu, úhrady podľa ZKL platného k 1.9.2018
Liek
ÚZP2
Deň liečby
Mesiac
Rok liečby**
liečby*
Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
4 mg perindopril terc-butylamínu /
1,25 mg indapamidu
0,141 €
0,141 €
4,292 €
51,500 €
VK (spolu)
0,175 €
5,327 €
63,919 €
FK Roxiper
0,147 €
0,147 €
4,469 €
53,631 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,028 €
-0,857 €
-10,288 €
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
4 mg perindopril terc-butylamínu /
1,25 mg indapamidu
0,141 €
0,141 €
4,292 €
51,500 €
VK (spolu)
0,209 €
6,361 €
76,337 €
FK Roxiper
0,181 €
0,181 €
5,504 €
66,049 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,028 €
-0,857 €
-10,288 €
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg
10 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,034 €
1,035 €
12,419 €
8 mg perindopril terc-butylamínu /
2,5 mg indapamidu
0,173 €
0,173 €
5,266 €
63,188 €
VK (spolu)
0,207 €
6,301 €
75,607 €
FK Roxiper
0,205 €
0,205 €
6,230 €
74,755 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,002 €
-0,071 €
-0,852 €
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg rosuvastatínu
0,034 €
0,068 €
2,070 €
24,837 €
8 mg perindopril terc-butylamínu /
2,5 mg indapamidu
0,173 €
0,173 €
5,266 €
63,188 €
VK (spolu)
0,241 €
7,335 €
88,025 €
FK Roxiper
0,239 €
0,239 €
7,264 €
87,173 €
Rozdiel (VK-FK)
-0,002 €
-0,071 €
-0,852 €
*mesiac = 30,4375 dní,**rok = 365,25 dní; drobné odchýlky môžu vznikať v dôsledku zaokrúhľovania, vypočítané ako úhrada
za balenie/počet ŠDL v balení (vyjadrené na 3 desatinné miesta)
VK – voľná kombinácia, FK – fixná kombinácia Roxiper

Hodnotenie nákladov bolo vykonané v časovom horizonte kratšom ako jeden rok, preto nebolo
potrebné vykonať diskontáciu nákladov a prínosov.
ANALÝZA SENZITIVITY
V rámci analýzy minimalizácie nákladov poly-komponentnej fixnej kombinácie Roxiper (rosuvastatín,
perindopril terc-butylamin a indapamid) v porovnaní s voľnou kombináciou liečiv sa hodnotili len
náklady na lieky. Preto sú aj výsledné hodnoty porovnania nákladov oboch liečebných alternatív v
analýze senzitivity závislé len od ceny liekov.
7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:
CIEĽ
Analýza dopadu na rozpočet je pripravená za účelom splnenia podmienok pre zaradenie lieku
Roxiper do Zoznamu kategorizovaných liekov k 1.4.2019 v súlade s platnými legislatívnymi a
metodickými usmerneniami.
METODIKA
Analýza dopadu na rozpočet vychádza z kalkulácie rozdielu výdavkov v dvoch sledovaných
scenároch:
1. bez zavedenia lieku Roxiper do klinickej praxe,
2. po zavedení lieku Roxiper do klinickej praxe.
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Dopad na zdravotný rozpočet vychádzal z predpokladaného počtu pacientov, ktorí spĺňajú indikačné
kritériá na základe schválenej registrácie a v súlade s navrhovaným indikačným obmedzením
uvedeným v žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov.
Dopad na rozpočet bol počítaný na roky 2019-2023 a vychádzal z predpokladu, že Roxiper bude
uvedený do klinickej praxe od 1.4.2019.
Počet pacientov vhodných na liečbu
Fixná kombinácia Roxiper je kombináciou rosuvastatínu, perindopril terc-butylamínu a indapamidu.
Liek Roxiper je indikovaný ako substitučná liečba u dospelých pacientov, adekvátne kontrolovaných
rosuvastatínom, perindoprilom a indapamidom, podávanými vo voľnej kombinácii v rovnakých
dávkach ako vo fixnej kombinácii na liečbu esenciálnej hypertenzie a jednej z nasledujúcich
komorbidít: primárna hypercholesterolémia (typ IIa vrátane heterozygotnej familiárnej
hypercholesterolémie), zmiešaná dyslipidémia (typ IIb) alebo homozygotná familiárna
hypercholesterolémia.
Vzhľadom na vyššie uvedené, vychádzal odhad počtu pacientov vhodných na terapiu liekom Roxiper
práve z počtu pacientov, ktorí sú aktuálne liečení voľnou kombináciou liečiv rosuvastatín, perindopril
a indapamid.
Odhad počtu pacientov vhodných na liečbu liekom Roxiper vychádzal z dvoch základných populácií
pacientov. V prvom ramene bol odhadnutý počet pacientov, ktorí sú momentálne liečení FK
indapamidu a perindoprilu (referenčná skupina „C09BA04 Perindopril a diuretiká p.o. 4/1,25 mg“ a
„C09BA04 Perindopril a diuretiká p.o. 8/2,5 mg“) a zároveň užívajú rosuvastatín v silách 10 mg alebo
20 mg. V druhom ramene bol odhadnutý počet pacientov, ktorí sú momentálne liečení voľnou
kombináciou liečiv indapamid, perindopril a rosuvastatín.
Rameno FK indapamidu a perindoprilu v kombinácii s rosuvastatínom
Podľa údajov z NCZI o uhradených liekoch bolo v roku 2017 liečených FK perindoprilu a indapamidu
v dávkach 4 mg/1,25 mg respektíve 8 mg/2,5 mg približne 58 654 pacientov (vypočítané z počtu
uhradených balení prevedených na dni liečby a pri predpoklade 100 % kompliancie k liečbe). Podľa
databázy popisujúcej preskripčné správanie lekárov (IMS Medical Index 2016), užívalo približne 3,25
% pacientov liečených FK perindoprilu a indapamidu súbežne akýkoľvek statín. Z údajov o spotrebe
liekov z roku 2017 sprístupnených NCZI bolo vyjadrené zastúpenie rosuvastatínu 10 mg, respektíve
rosuvastatínu 20 mg, zo všetkých statínov na úrovni približne 2,09 %. Na základe týchto údajov
odhadujeme že na Slovensku je momentálne približne 40 pacientov, ktorí sú liečení FK indapamidu
a perindoprilu v sile 4 mg/1,25 mg respektíve 8 mg/2,5 mg a súčasne rosuvastatínom v sile 10 mg
respektíve 20 mg.
Rameno VK indapamidu, perindoprilu a rosuvastatínu
Podľa údajov z NCZI o uhradených liekoch bolo v roku 2017 liečených perindoprilom v sile 4 mg
respektíve 8 mg približne 104 389 pacientov (vypočítané z počtu uhradených balení prevedených na
dni liečby a pri predpoklade 100 % kompliancie k liečbe). Podľa databázy popisujúcej preskripčné
správanie lekárov (IMS Medical Index 2016), užívalo približne 6,36 % pacientov liečených
perindoprilom súčasne indamapid a následne približne 3,25 % pacientov liečených kombináciou
perindoprilu a indapamidu užívalo súbežne akýkoľvek statín. Zastúpenie rosuvastatínu 10 mg resp.
20 mg zo všetkých statínov je podľa údajov o spotrebe liekov z NCZI za rok 2017 na úrovni približne
2,09 % . Na základe týchto údajov odhadujeme že na Slovensku je momentálne približne 5 pacientov
liečených VK perindoprilu (4 mg alebo 8 mg), indapamidu a rosovastatínu (10 mg alebo 20 mg).
Výpočet počtu pacientov vhodných na liečbu liekom Roxiper je zhrnutý v tabuľke nižšie:
Tabuľka 13: Odhad počtu pacientov vhodných na liečbu liekom Roxiper
Rameno
1. FK indapamid a perindopril + rosuvastatín
FK perindopril + indapamid
Z toho na liečbe statínom
Zastúpenie rosuvastatínu zo všetkých statínov
2. VK indapamid + perindopril + rosuvastatín
Perindopril 4mg a 8 mg
Z toho na liečbe indapamidom
Z toho na liečbe statínom
Zastúpenie rosuvastatínu zo všetkých statínov
Počet pacientov vhodných na liečbu Roxiperom

%

n pacientov

100,00 %
3,25 %b
2,09 %c

58 654a
1 904
40

100,00 %
6,36 %e
3,25 %b
2,09 %c
-

104 389d
6 642
216
5
44*

*Pozn. hodnoty sú prezentované na celé číslo, preto sú možné odchýlky pri spätnom prepočítaní.
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vypočítané z počtu uhradených balení prevedených na dni liečby pri predpoklade 100 % kompliancie k liečbe (NCZI 2017)
údaj vypočítaný na základe databázy popisujúcej preskripčné správanie lekárov (IMS Medical Index 2016)
c
vypočítané z údajov o spotrebe liekov z roku 2017 sprístupnených NCZI
d
vypočítané z počtu uhradených balení prevedených na dni liečby pri predpoklade 100 % kompliancie k liečbe (NCZI 2017)
e
údaj vypočítaný na základe databázy popisujúcej preskripčné správanie lekárov (IMS Medical Index 2016)
a
b

Predpokladaný počet pacientov liečených voľnou kombináciou a odhadovaná penetrácia lieku
Roxiper do tejto populácie v nasledujúcich 5 rokoch sú sumarizované v tabuľke nižšie. Vzhľadom na
to, že polykomponentné tablety sú odporúčané odbornými smernicami a tiež znamenajú menšiu
záťaž pre pacientov predpokladáme, že liek Roxiper bude liečbu voľnou kombináciou nahrádzať
pomerne rýchlo.
Tabuľka 14: Predpokladaný počet pacientov vhodných na liečbu liekom Roxiper v roku predkladania žiadosti
a v nasledujúcich 5 rokoch
2018
2019*
2020
2021
2022
2023
Počet vhodných pacientov

0

Predpokladaná penetrácie Roxiperu
0%
*pri predpokladanom zaradení lieku do ZKL k 1.4.2019

44

67

89

111

133

50 %

90 %

100 %

100 %

100 %

Náklady na liečbu
V analýze sa brali do úvahy len priame náklady na liečbu – náklady spojené s výdavkami na lieky.
Podľa informatívneho Zoznamu kategorizovaných liekov pre obdobie 1.10.2018 – 31.10.2018
zverejneného 27.08.2018 je možné očakávať, že úhrada zdravotnej poisťovne v referenčných
skupinách “Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg“ klesne z aktuálnych UZP2 = 0,083 € (podľa ZKL
platného od 1.9.2018) na ÚZP2 = 0,082. Z tohto dôvodu bol pre výpočet nákladovosti liečby,
v zmysle konzervatívneho prístupu, použitý ZKL platný od 1.10.2018. Tento postup je konzervatívny,
pretože ak by sa analýza vykonala s úhradami platnými ku dňu podania, výsledkom by bola nereálna
výška úspory výdavkov zdravotných poisťovní, pretože v čase predpokladaného zaradenia lieku
Roxiper do ZKL bude úhrada ZP za uvedený monokomponent nižšia. V zmysle konzervatívneho
prístupu bola úhrada zdravotných poisťovní za liečivá indapamid a perindopril prevzatá z úhrad
uvedených v ZKL pre monokomponenty a nie pre fixnú kombináciu týchto liečiv.
Výpočet nákladovosti liečby pomocou FK a VK je detailne opísaný v časti 5 resp. 6 tohto
farmakoekonomického rozboru.
Výsledky
Pri predpokladanom počte pacientov vhodných na liečbu liekom Roxiper, pri predpokladanej
penetrácii trhu a pri navrhovanej nižšej úhrade za liek Roxiper je na základe výsledkov tejto analýzy
možné očakávať, že zavedenie fixnej kombinácie Roxiper do systému úhrad bude spojené s úsporou
vo výške od 6,08 € v roku 2019 do 39,99 € (po diskontácii) v roku 2023, tabuľka nižšie.
Tabuľka 15: Výsledky analýzy dopadu zavedenia fixnej kombinácie Roxiper do ZKL na rozpočet verejného
zdravotného poistenia
Bez Roxiperu
Počet vhodných pacientov
(monokomponentná terapia)
Pacienti na VK:
10 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg/8 mg/2,5 mg.
Náklady na VK:
10 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg/8 mg/2,5 mg.
Náklady na VK Spolu
S Roxiperom
Počet vhodných pacientov
(monokomponentná terapia)
Pacienti na VK:
10 mg/4 mg/1,25 mg
20 mg/4 mg/1,25 mg
10 mg/8 mg/2,5 mg
20 mg/8 mg/2,5 mg

2019*

2020

2021

2022

2023

44

67

89

111

133

44
13
19
5
7

67
20
29
7
10

89
27
39
9
14

111
33
49
12
17

133
40
58
14
21

721,06 €
1 292,50 €
352,88 €
599,28 €
2 965,72 €

1 081,60 €
1 938,75 €
529,32 €
898,91 €
4 448,58 €

1 442,13 €
2 585,00 €
705,76 €
1 198,55 €
5 931,44 €

1 802,66 €
3 231,25 €
882,20 €
1 498,19 €
7 414,30 €

2 163,19 €
3 877,50 €
1 058,64 €
1 797,83 €
8 897,16 €

44

67

89

111

133

22
7
10
2
3

7
2
3
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Pacienti na lieku Roxiper:
22
60
89
111
133
10 mg/4 mg/1,25 mg
7
18
27
33
40
20 mg/4 mg/1,25 mg
10
26
39
49
58
10 mg/8 mg/2,5 mg
2
6
9
12
14
20 mg/8 mg/2,5 mg.
3
9
14
17
21
Náklady na VK:
10 mg/4 mg/1,25 mg
360,53 €
108,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20 mg/4 mg/1,25 mg
646,25 €
193,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10 mg/8 mg/2,5 mg
176,44 €
52,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20 mg/8 mg/2,5 mg
299,64 €
89,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Náklady na VK Spolu
1 482,86 €
444,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Náklady na lieku Roxiper:
10 mg/4 mg/1,25 mg
358,70 €
966,85 €
1 432,37 €
1 790,47 €
2 148,56 €
20 mg/4 mg/1,25 mg
643,58 €
1 735,28 €
2 570,78 €
3 213,48 €
3 856,17 €
10 mg/8 mg/2,5 mg
175,80 €
474,07 €
702,33 €
877,91 €
1 053,49 €
20 mg/8 mg/2,5 mg
298,70 €
805,65 €
1 193,55 €
1 491,94 €
1 790,33 €
Náklady na liek Roxiper spolu
1 476,78 €
3 981,85 €
5 899,04 €
7 373,79 €
8 848,55 €
Náklady spolu
2 959,64 €
4 426,71 €
5 899,04 €
7 373,79 €
8 848,55 €
Rozdiel nákladov
-6,08 €
-21,87 €
-32,40 €
-40,50 €
-48,61 €
Rozdiel nákladov DS 5 %
-6,08 €
-20,83 €
-29,39 €
-34,99 €
-39,99 €
*od 1.4.2019, DS – diskontná sadzba, Pozn. hodnoty počtu pacientov sú prezentované na celé číslo, preto sú možné odchýlky
pri spätnom prepočítaní.

ZÁVER
Z analýzy vyplýva, že po zavedení lieku Roxiper do ZKL možno v súvislosti s nižšou navrhovanou
úhradou za liečbu očakávať marginálne zníženie výdavkov v systéme verejného zdravotného
poistenia. Pacientom spĺňajúcim navrhované indikačné obmedzenie sa zároveň sprístupní
pohodlnejšia forma dávkovania lieku, pri ktorej možno očakávať zvýšenie adherencie pacientov k
liečbe. Tá je v prípade ochorení s chronickou povahou veľmi dôležitá pre úspešnú liečbu.
8. Predpokladaná spotreba lieku v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá
a nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku:
Tabuľka 16: Predpokladaný počet spotrebovaných balení lieku podľa sily balenia
Počet balení Roxiper
2018
2019
2020
2021
Roxiper 30 x 10 mg/4 mg/1,25 mg
0
61
219
325
Roxiper 30 x 20 mg/4 mg/1,25 mg
0
89
320
474
Roxiper 30 x 10 mg/8 mg/2,5 mg
0
21
77
114
Roxiper 30 x 20 mg/8 mg/2,5 mg.
0
31
113
167
Roxiper Spolu
0
203
729
1080
Pozn. hodnoty sú prezentované na celé číslo, preto sú možné odchýlky pri spätnom prepočítaní.

2022
406
592
143
208
1350

2023
488
711
172
250
1620

Tabuľka 17: Predpokladaná suma úhrad za 24 mesiacov od zavedenia lieku Roxiper do ZKL
Rok
Počet mesiacov
Roxiper 30 x 10 mg/4 mg/1,25 mg
Roxiper 30 x 20 mg/4 mg/1,25 mg
Roxiper 30 x 10 mg/8 mg/2,5 mg
Roxiper 30 x 20 mg/8 mg/2,5 mg.
Roxiper Spolu
*od 1.4.2019; **do 31.3.2021

2019*
9
358,70 €
643,58 €
175,80 €
298,70 €
1 476,78 €

2020
12
966,85 €
1 735,28 €
474,07 €
805,65 €
3 981,85 €

2021**
3
358,09 €
642,70 €
175,58 €
298,39 €
1 474,76 €

Spolu
24
1 683,65 €
3 021,56 €
825,45 €
1 402,74 €
6 933,39 €

9. Zdroje použitých údajov vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie:
1. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of
1479 population-based measurement studies with 19.1 million participants. Lancet 2017;389:37–55.
2. Chow CK, et al. PURE Study Investigators. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in
rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA 2013;310:959–968.
3. Kearney PM, et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005;365:217–223.
4. Chobanian AV et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: The JNC 7 report. JAMA. 2003;289:2560–72.
5. Eaton B, et al. Prevalence of hypertension, dyslipidemia, and dyslipidemic hypertension. J FamPract.
1994;38:17–23.
6. Johnson ML et al.. Prevalence of co-morbidity hypertension and dyslipidemia and associated cardiovascular
disease. Am J Manag Care. 2004;10:926–32.
7. Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016, NCZI Bratislava 2017 Štatistické prehľady 5/2017.
8. Avdičová, M a kol. Monitorovanie rizikových faktorov chronických chorôb v SR. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Banskej Bystrici a Svetová zdravotnícka organizácia - regionálna úradovňa so sídlom v Kodani,
2012. ISBN 978-80-9711096-0-8.

20

9. World Health Organization in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke
Organization. Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva, World Health
Organization, 2011.
10. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Pramenné dielo - príčiny smrti 2017.
11. Catapano AL, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J 2016 a
37:2999–3058.
12. Ettehad D., et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic
review and meta-analysis. Lancet 2016;387:957–967.
13. Lewington S., et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of
individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002;360:1903–1913.
14. Thomopoulos C, et al. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension. 1. Overview,
meta-analyses, and metaregression analyses of randomized trials. J Hypertens 2014;32:2285–2295.
15. Williams B, . et al 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart
Journal [online]. 2018 [cit. 2018-09-03]. DOI:. 10.1093/eurheartj/ehy339. ISSN 0195-668X. Dostupné z:
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehy339/5079119.
16. Mancia G. et al, . 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force
for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the
European Society ofCardiology (ESC). Eur Heart J 2013;34:2159–2219. : s.n.
17. Piepoli MF, . Et al. ESC Scientific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the. European Society of Cardiology and Other
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10
societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European . Association for
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016;37:2315–2381. : s.n.
18. Stevens VJ, et al. Trials for the Hypertension Prevention Research G. Long- term weight loss and changes
in blood pressure: results of the Trials of. Hypertension Prevention, phase II. Ann Intern Med 2001;134:1–11.
19. Whelton PK, et al Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a
randomized. controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). TONE Collaborative
Research Group. JAMA 1998;279:839–846.
20. Emdin CA, et al. Blood pressure lowering in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. JAMA
2015 a 313:603–615.
21. Ettehad D, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic
review and meta-analysis. Lancet 2016 a 387:957–967.
22. Thomopoulos C, et al. Effects of blood-pressure-lowering treatment on outcome incidence. 12. Effects in
individuals with high-normal and. normal blood pressure: overview and meta-analyses of randomized trials. J
Hypertens 2017;35:2150–2160.
23. Thomopoulos C, et al . Effects of blood pressure-lowering on outcome incidence in hypertension: 5. Headto-head comparisons of various. classes of antihypertensive drugs - overview and meta-analyses. J Hypertens
2015;33:1321–1341.
24. Sever PS, et al. ASCOT Investigators. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in
hypertensive patients who have average or lower-than average. cholesterol concentrations, in the AngloScandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled
trial. Lancet 2003;361:1149–1158.
25. Ridker PM, et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive
protein. N Engl J Med 2008 a 359:2195–2207.
26. Yusuf S, et al. HOPE-3 Investigators. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without
cardiovascular disease. N Engl J Med 2016 a 374:2021–2031.
27. Yusuf S, et al. HOPE-3 Investigators. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without
cardiovascular disease. N Engl J Med 2016 a 2032–2043., 374:.
28. Boekholdt SM, et al. Very low levels of atherogenic lipoproteins and the risk for cardiovascular events: a
meta-analysis of statin trials. J Am Coll Cardiol 2014 a 64:485–494.
29. Brugts JJ, et al. The benefits of statins in people without established cardiovascular disease but with
cardiovascular risk factors: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009 a 338:b2376.
30. Fulcher J, et al . Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of
individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. Lancet 2015 a 385:1397–1405.
31. Kernan WN, et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke
Nursing, Council on Clinical Cardiology, Council on Peripheral Vascular. Disease. Guidelines for the prevention
of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the
American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45:2160–2236.
32. Corrao G, et al. Reduced discontinuation of antihypertensive treatment by two-drug combination as first step.
Evidence from daily life practice. J Hypertens 2010;28:1584–1590.
33. Gupta AK, Arshad S, Poulter NR. Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of
antihypertensive agents: a meta-analysis. Hypertension 2010;55:399–407.
34. Jung O, et al.. Resistant hypertension? Assessment of adherence by toxicological urine analysis J Hypertens
2013;31:766–774.

21

35. Ibanez B, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients
presenting with ST-segment elevation: The Task Force for. the management of acute myocardial infarction in
patients presenting with STsegment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J
2018;39:119–177.
36. Gupta P et al. How to screen for non-adherence to antihypertensive therapy. Curr Hypertens Rep;
18:89.2016,.
37. Conn VS, et al. Interventions to improve medication adherence in hypertensive patients: systematic review
and meta-analysis. Curr Hypertens Rep 2015 a 17:94.
38. Coca A, et al. The polypill in cardiovascular prevention: evidence, limitations and perspective - position paper
of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2017;35:1546–1553.
39. Castellano JM, et al. A polypill strategy to improve adherence: results from the FOCUS project. J Am Coll
Cardiol 2014 a 64:2071–2082.
40. Ibanez B, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients
presenting with ST-segment elevation: The Task Force for. the management of acute myocardial infarction in
patients presenting with STsegment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J
2018;39:119–177.
41. Súhrn charakteristických vlastností liečiva Perindopril terc-butylamín.
42. Súhrn charakteristických vlastností liečiva Indapamid.
43. Súhrn charakteristických vlastností liečiva rosuvastatín .
44. Súhrn charakteristických vlastností lieku Roxiper.
45. Patel A et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and
microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled
trial, Lancet. 2007 Sep 8;370(9590):829-40.
46. Dahlöf B et al. Perindopril/indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood pressure
and left ventricular mass: the PICXEL study. J Hypertens. 2005; 23(11):2063-70.
47. Štulc T. a kol. 2008 Rosuvastatín, Prakt. lékáren. 2009 a 55–58, 5(2):.
48. Drapkina, O. M. et al. Using a Combination of Perindopril, Indapamide and Rosuvastatin in the Treatment of
Patients with Hypertension and Dyslipidemia. Rational Pharmacotherapy in Cardiology [online]. 2017, 13(4),
454-462 [cit. 2018-09-07]. DOI: 10.20996/1819-6446-2017-13-4-454-462. ISSN 2225-3653. Dostupné z:
http://www.rpcardio.com/jour/article/view/1504.
49. A single-dose, comparative bioavailability study of perindopril erbumine/Indapamide/Rosuvastatin 4mg/1.25
mg/20 mg fixed dose combination formulation and co-administration of Perindopri arginine/Indapamide 5
mg/1.25 mg and Rosuvastatin 20 mg. as separate tablets under fasting conditions. Summary of study report 16490 2016. (data on file).
50. A single-dose, comparative bioavailability study of perindopril erbumine/Indapamide/Rosuvastatin 8 mg/2.5
mg/20 mg fixed dose combination formulation and co-administration of Perindopril arginine/Indapamide 10
mg/2.5 mg and Rosuvastatin. 20 mg as separate tablets under fasting conditions Summary of study report 15469 2016. (data on file).
51. Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku Candesartan
HCT Swissi. ID 13344. Dostupné na: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/13344.
52. Jones P. et al. Effects of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin on non-high-density
lipoprotein cholesterol, apolipoproteins, and lipid ratios in patients with hypercholesterolemia: additional results
from the STELLAR trial. Clinical Therapeutics [online]. 2004, 26(9), 1388-1399 [cit. 2018-09-06]. DOI:
10.1016/j.clinthera.2004.09.006.
ISSN
01492918.
Dostupné
z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149291804802856

10. Výška úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských
štátoch Európskej únie vyjadrená v percentách:
Liek nemá úhradu v členských krajinách EÚ.
11. Výsledky klinických skúšok realizovaných na princípoch medicíny založenej na
dôkazoch preukazujúce účinnosť a bezpečnosť lieku:
- Vyžadujú sa najmä výsledky klinických skúšok, ktoré porovnávajú dosiahnutie klinicky
relevantných cieľových parametrov s iným liekom alebo inou medicínskou intervenciou, ktoré
môžu byť posudzovaným liekom v podmienkach bežnej terapeutickej praxe plne alebo
čiastočne nahradené a sú podkladom pre farmako-ekonomický rozbor.
Perindopril, indapamid a rosuvastatín sú liečivá, ktoré sú na území Slovenskej republiky rutinne
používanou intervenciou pri liečbe hypertenzie a sprievodných komorbidít. Účinnosť a bezpečnosť
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Štúdia PICXEL (perindopril a indapamid)
Účinok kombinácie perindoprilu a indapamidu u pacientov s hypertenziou a s hypertrofiou ľavej
komory srdca (definovanou ako index masy ľavej komory – LVMI > 120 g/m2 u mužov a > 100 g/m 2
u žien) v porovnaní s monoterapiou enalaprilu bol vyhodnotený v rámci randomizovanej, dvojitozaslepenej, aktívne kontrolovanej štúdie PIXEL. V rámci štúdie boli pacienti randomizovaní do
liečebného ramena perindorpilu 2 mg / indapamidu 0,625 mg denne respektíve do ramene enalaprilu
10 mg raz denne po dobu jedného roka. Liečebné dávky bolo možné počas štúdie adaptovať
v závislosti od úrovne TK až po dávky 8 mg perindoprilu / 2,5 mg indapadmidu a 40 mg enalaprilu
raz denne. 34 % pacientov liečených kombináciou perindoprilu a indapamidu a 20 % pacientov
liečených enalaprilom zostalo liečených pôvodnými dávkami. Na konci liečby bol v celej
randomizovanej populácii zaznamenaný signifikantnejší pokles LVMI v ramene kombinácie
perindoprilu a indapamidu (-10,1 g/m²) v porovnaní s ramenom enalaprilu (-1,1 g/m²). Rozdiel medzi
jednotlivými liečenými ramenami v LVMI bol – 8,3 (95 % CI (-11,5 – 5,0), p < 0,0001). Lepšia účinnosť
bola zaznamenaná pri použití perindoprilu 8 mg / indapamidu 2,5 mg. Stanovený priemerný medziskupinový rozdiel hodnôt TK v randomizovanej populácii pacientov bol na úrovni -5,8 mmHg (95 %
CI (-7,9; - 3,7), p < 0,0001) pre STK a – 2,3 mmHg (95 % CI (-3,6; -0,9), p = 0,0004) pre DTK ,
v prospech liečebného ramena peridoprilu / indapamidu (46).
Štúdia ADVANCE (perindopril a indapamid)
Účinok fixnej kombinácie perindoprilu a indapamidu na mikrovaskulárne a makrovaskulárne
parametre u pacientov s DM II bol vyhodnotený v rámci randomizovanej klinickej štúdie ADVANCE.
Celkovo bolo randomizovaných 11 140 pacientov do liečebného ramena fixnej kombinácie
perindoprilu a indapamidu respektíve liečebného ramena placeba. Randomizovaní pacienti súbežne
pokračovali so svojou aktuálnou terapiou. Primárnymi kompozitnými ukazovateľmi štúdie boli
závažné mikrovaskulárne a makrovaskulárne udalosti, definované ako úmrtie v dôsledku
kardiovaskulárneho ochorenia, nefatálna mŕtvica alebo nefatálny infarkt myokardu, nové alebo
zhoršujúce sa renálne alebo diabetické ochorenia očí. U pacientov randomizovaných do liečebného
ramena FK indapamidu a perindoprilu bola, v porovnaní s pacientami v liečebnom ramene placeba,
zaznamenaná redukcia STK o 5,6 mmHg a redukcia DTK o 2,2 mmHg. Relatívne riziko závažných
makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych udalostí bolo redukované o 9 % (861 [15,5 %] FK vs. 938
[16,8 %] placebo; HR 0,91, 95 % CI 0,83 – 1,00, p=0,04). Relatívne riziko úmrtia v dôsledku
kardiovaskulárneho ochorenia bolo redukované o 18 % (211 [3,8 %] FK vs 257 [4,6 %] placebo; 0,82;
0,68 – 0,98, p = 0,03) a riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny bolo redukované o 14 % (408 [7,3 %] FK
vs 471 [8,5 %] placebo; 0,86; 0,75 – 0,98; p = 0,03). Neboli zaznamenané žiadne dôkazy o tom, že
by sa účinky skúšaných liečiv líšili v závislosti od počiatočnej hladiny krvného tlaku alebo súbežného
použitia iných liečebných postupov na začiatku liečby. Rutinné podanie FK perindoprilu a indapamidu
pacientom s DM II bolo dobre znášané a znížilo riziko vzniku závažných vaskulárnych príhod vrátane
smrti (45).
Štúdia STELLAR (rosuvastatín)
Cieľom randomizovanej, nezaslepenej klinickej štúdie paralelných ramien bolo vyhodnotiť účinok
rosuvastatínu, atorvastatínu, simvastatínu a pravastatínu na hladiny cholesterolu (LDL, HDL, nonHDL) u pacientov s hypercholesterolémiou (LDL-C > alebo =160 mg/dL a < 250 mg/dL a triglyceridy
< 400 mg/dL). Celkovo 2 268 pacientov bolo randomizovaných do liečebných ramien rousvastatínu,
atorvastatínu, simvastatínu, a pravastatínu. V priebehu 6 týždňov, rosuvastatín signifikantne
redukoval hladiny non-HDL-C a apo B, v porovnaní s ekvivalentnými dávkami atorvastatíunu
a s ekvivalentnými alebo vyššími dávkami simvastatínu a pravastatínu (P < 0,002). Rosuvastatín,
v závislosti od dávky liečiva, redukoval hladiny non-HDL-C o 42 - 50,9 %. Miera redukcie hladín nonHDL-C bola pri použití atorvastatínu na úrovni 34,4 – 48,1 %, pri použití simvastatínu na úrovni 26 –
41,8 % a pri použití pravastatínu na úrovni 18,6 – 27,4 %. Vplyv jednotlivých statínov na koncentráciu
LDL-C v štúdii STELLAR je znázornený na obrázku nižšie.
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Obrázok 5: Vplyv jednotlivých statínov na koncentráciu LDL-C v štúdii STELLAR (47)

Rosuvastatín v dávke 10 – 40 mg bol účinnejší v optimalizácii lipidového profilu pacientov
s hypercholesterolémiou ako ekvivalentné dávky atorvastatínu a ekvivalentné alebo vyššie dávky
simvastatínu a pravastatínu (52).
Štúdia SYNERGY (perindopril, indapamid a rosuvastatín podávané súbežne) (48).
Cieľom neintervenčnej štúdie SYNERGY bolo vyhodnotiť antihypertenzívny a hypolipidemický
účinok liečebných režimov, pozostávajúcich z rôznych kombinácií perindoprilu, rosuvastatínu a
FK perindoprilu a indapamidu, u pacientov s hypertenziou a dyslipidémiami.. Analýza medicínskych
dát bola vykonaná u pacientov, ktorým bola hypertenzia a dyslipidémia diagnostikovaná počas
bežnej klinickej praxe. Pacienti boli liečení v rôznych liečebných režimoch, viď tabuľka nižšie.
Tabuľka 18: Základné charakteristiky jednotlivých liečebných ramien štúdie SYNERGY
Liečebné rameno*
Počet pacientov
BMI
PR 4 + 5
97
28,0 ± 4,6
PR 4 + 10
53
27,0 ± 5,6
PR 4 + 15
12
26,5 ± 4,6
PR 4 + 20
7
29,8 ± 4,4
PR 8 + 5
84
27,9 ± 5,1
PR 8 + 10
231
30,7 ± 4,6
PR 8 + 15
26
29,9 ± 4,4
PR 8 + 20
25
29,9 ± 4,4
PIR 2 + 0,625 + 5
23
28,4 ± 5,0
PIR 2 + 0,625 + 10
13
26,4 ± 2,3
PIR 2 + 0,625 + 15
4
24,8 ± 4,1
PIR 2 + 0,625 + 20
3
25,4 ± 2,2
PIR 4 + 1,25 + 5
78
28,2 ± 4,3
PIR 4 + 1,25 + 10
156
28,8 ± 4,7
PIR 4 + 1,25 + 15
27
29,4 ± 6,2
PIR 4 + 1,25 + 20
27
31,1 ± 4,4
PIR 8 + 2,5 + 5
62
28,6 ± 4,0
PIR 8 + 2,5 + 10
252
29,8 ± 4,6
PIR 8 + 2,5 + 15
99
30,8 ± 5,3
PIR 8 + 2,5 + 20
104
29,3±4,0
Spolu
1383
29,3±4,8
*označenie liečebných ramien reflektuje aká kombinácia liečiv a v akej sile bola použitá v danom liečebnom režime (napr. PR
4 + 5 = perindopril 4 mg + rosuvastatín 5 mg), údaje sú vyjadrené ako M ± SD (priemer ± štandardná odchýlka), BMI – Body
mass index, PR – perindopril + rosuvastatín, PIR – perindopril + indapamid + rosuvastatín.

Anamnéza, zdravotný stav, merania TK a hladiny lipidov boli prevzaté z pacientskych kariet. Dĺžka
sledovania bola 8 týždňov. Z celkového počtu 1 383 pacientov zaradených do analýzy bolo 53,5 %
žien a 46,5 % mužov. Priemerný vek sledovanej populácie bol 55,8 roka. Ukazovateľmi účinnosti v
štúdii boli zmena STK, DTK a hladín LDL-C od počiatočného bodu. Na konci štúdie bola
zaznamenaná signifikantná redukcia hodnôt STK, hodnôt DTK, hladín LDL-C vo všetkých liečebných
ramenách (p<0,05). Týmto bol preukázaný adekvátny antihypertenzívny a lipidy optimalizujúci efekt
všetkých liečebných režimov. Priemerný pokles hodnôt STK v liečebných skupinách bol v rozmedzí
14,3 – 36,2 mmHg, priemerný pokles hodnôt DTK bol v rozmedzí 3,3 – 22,2 mmHg. Najvyšší
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pokles STK bol zaznamenaný v ramene peridnoprilu 8 mg + indapamidu 2,5 mg + rosuvastatinu 20
mg a to v rozmedzí od 36,2 – 12,3 mmHg. Priemerný pokles v hladinách LDL-C v dôsledku
kombinovanej terapie perindoprilu + indapamidu + rosuvastatinu bol v rozpätí od 0,62 mmol/L (pri
dávkovaní 2 mg + 0,625 mg + 5 mg respektíve 8 mg + 2,5 mg + 5 mg) do 1,78 mmol/L (pri dávkovaní
8 mg + 2,5 mg + 20 mg ). S cieľom analýzy zmeny STK a DTK boli údaje pre perindopril a indapamid
v rôznych silách analyzované tak, že sa neprihliadalo na silu súčasne podávaného rousvastatínu.
Podobne boli s cieľom analýzy zmeny hladín LDL-C vyhodnotené výsledky pre odlišné sily
rosuvastatínu bez ohľadu na súčasne podávanú kombináciu síl perindoprilu a indapamidu. Vplyv
jednotlivých spojených liečebných skupín kombinácie perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu na
hodnoty STK a hladiny LDL-C je znázornený v tabuľkách a na obrázku nižšie (48).
Obrázok 6: Zmena STK (mmHg) a LDL-C v spojených liečebných ramenách kombinácie perindoprilu,
indapamidu a rosuvastatínu, prevzaté z Drapkina et al. 2017 (48).

Tabuľka 19: Pokles STK a DTK na konci štúdie v kombinovaných ramenách perindoprilu, indapamidu a
rosuvastatínu (48).
Liečebné rameno

Počet pacientov

Redukcia STK
Redukcia DTK
(mmHg)
(mmHg)
PR 4 + r
165
23,4 ± 11,7
13,6 ± 11,2
PR 8 + r
356
31,9 ± 12,9
19,2 ± 13,9
PIR 2 + 0,625 + r
43
21,7 ± 12,1
9,5 ± 10,1
PIR 4 + 1,25 + r
287
26,3 ± 11,6
12,0 ± 7,5
PIR 8 + 2,5 + r
508
31,2 ± 13,3
14,2 ± 9,5
Údaje sú vyjadrené ako M ± SD (priemer ± štandardná odchýlka) , PR – perindopril + rosuvastatín, PIR – perindopril +
indapamid + rosuvastatín, r – všetky dávky rosuvastatínu kombinovane (5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg)
Boldom je zvýraznená kombinácia zodpovedajúca dávkam v lieku Roxiper, ktorý je predmetom tohto rozboru.

Tabuľka 20: Pokles LDL na konci štúdie v kombinovaných ramenách perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu
(48).
Liečebné rameno

Počet pacientov

Počiatočná LDL
(mmol/L)

LDL na konci
štúdie (mmol/L)

LDL zmena od
počiatočného bodu
(mmol/L)
PR p + 5
130
3,09 ± 0,83
2,35 ± 0,59
0,76 ± 0,68
PR p + 10
157
3,59 ± 0,91
2,39 ± 0,64
1,21 ± 0,83
PR p + 15
28
3,97 ± 0,94
2,59 ± 0,63
1,38 ± 0,80
PR p + 20
29
4,68 ± 1,16
2,60 ± 0,72
2,08 ± 1,31
PIR p + i + 5
137
3,00 ± 0,78
2,35 ± 0,66
0,65 ± 0,60
PIR p + i + 10
361
3,47 ± 1,00
2,39 ± 0,67
1,09 ± 0,80
PIR p + i + 15
108
3,74 ± 0,98
2,33 ± 0,65
1,41 ± 0,97
PIR p + i + 20
112
4,09 ± 1,12
2,40 ± 0,76
1,71 ± 1,04
Údaje sú vyjadrené ako M ± SD (priemer ± štandardná odchylka), PR – perindopril + rosuvastatín, PIR – perindopril +
indapamid + rosuvastatín, p – všetky dávky perindoprilu kombinovane (2 mg, 4 mg, 8 mg), i – všetky dávky indapamidu
kombinovane (0,625 mg, 1,25 mg, 2,5 mg).
Boldom je zvýraznená kombinácia zodpovedajúca dávkam v lieku Roxiper, ktorý je predmetom tohto rozboru.
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Kombinovaná terapia perindoprilom, indapamidom a rosuvastatínom viedla v štúdii SYNERGY
k signifikantnej redukcii krvného tlaku. Od dávky závislá redukcia STK a hladín LDL-C bola
zaznamenaná vo všetkých liečebných režimoch neintervenčnej štúdie SYNERGY. Liečba bola dobre
tolerovaná, 3 pacienti z celkového počtu 1 383 uviedli prítomnosť nežiaducich udalostí v priebehu
štúdie a 13 pacienti na jej konci.
Štúdie biologickej dostupnosti perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu (49; 50)
S cieľom vyhodnotiť komparatívnu biologickú dostupnosť perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu
podávaného vo forme FK v porovnaní so súčasným podávaním FK perindoprilu/indapamidu
a monokomponentnej tablety rosuvastarínu boli uskutočnené dve nezaslepené, randomizované
prekrížené štúdie jednej dávky.
Metodika
Cieľom štúdie 16-490 bolo vyhodnotiť biologickú dostupnosť FK perindoprilu 4 mg, indapamidu 1,25
mg, rosuvastatínu 20 mg (rameno FK 4/1,25/20) v porovnaní so súčasným podávaním FK
perindoprilu/indapamidu 5 mg/ 1,25 mg a monokomponentnej tablety rosuvastatínu 20 mg (rameno
komparátora 5/1,25 + 20). Štúdia 15-469 vyhodnocovala komparatívnu biologickú dostupnosť FK
perindoprilu 8 mg, indapamidu 2,5 mg, rosuvastatínu 20 mg (rameno FK 8/2,5/20) v porovnaní so
súčasným podávaním FK perindoprilu/indapamidu 10 mg/ 2,5 mg a monokomponentnej tablety
rosuvastatínu 20 mg (rameno komparátora 10/2,5 + 20). Štúdie 16-490 a štúdie 15-469 sa zúčastnilo
54 respektíve 53 zdravých nefajčiarov vo veku od 18 – 55 rokov, s BMI na úrovni medzi 18,5 – 30
kg/m2. V oboch štúdiách boli koncentrácie indapamidu a rosuvastatínu merané zo vzoriek
zhromaždených do 72 hodín od užitia lieku v každej sledovanej perióde. Koncentrácie perindoprilu
boli merané zo vzoriek zhromaždených do 6 hodín od užitia lieku v každej sledovanej perióde.
Farmakokinetické ukazovatele Cmax, AUCt, AUCinf, Tmax, Kel a T1/2 boli pre perindopril, indapamid
a rosuvastatín stanovené za použitia nekompartmentálneho prístupu. Bioekvivalenčným kritériom
oboch štúdii bol CI 90 % relatívnej priemernej AUC0-t a Cmax FK a komparátora v intervale od 80 % 125 %.
Výsledky
Priemerné plazmatické koncentrácie rosuvastatínu, perindoprilu a indapamidu v obidvoch liečebných
ramenách štúdie 15-469 sú znázornené na obrázku a v tabuľke nižšie.
Obrázok 7: Priemerné plazmatikcké koncentrácie rosuvastatínu, perindoprilu a indapamidu administrovaných
v liečenom ramene FK (8/2,5/20) a ramene komparátora (10/2,5 + 20) štúdie 15-469.
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Tabuľka 21: Porovnanie bioekvivalenčných ukazovateľou rosuvastatínu, perindoprilu a indapamidu
administrovaných v liečenom ramene FK (8/2,5/20) a ramene komparátora (10/2,5 + 20) štúdie 15-469.
Ukazovateľ
Rosuvastín
AUC0-t
Cmax
Perindopril
AUC0-t
Cmax
Indapamid
AUC0-t
Cmax
AUC0-t – plocha pod krivkou , Cmax – maximálna koncentrácia

Pomer priemeru najmenších štvorcov (95 % CI)
FK vs komparátor
106,49 % (100,36 - 112,99 %)
105,46 % (98,00 - 113,49 %)
96,81 % (94,07 - 99,64 %)
99,34 % (93,88 - 105,12 %)
103,93 % (101,98 - 105,91 %)
103,95 % (100,56 - 107,46 %)

Priemerné plazmatické koncentrácie rosuvastatínu, perindoprilu a indapamidu v obidvoch liečebných
ramenách štúdie 16-490 sú znázornené na obrázku a v tabuľke nižšie.
Obrázok 8: Priemerné plazmatikcké koncentrácie perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu administrovaných
v liečebnom ramene FK (4/1,25/20) a ramene komparátora (5/1,25 + 20) štúdie 16-490.

Tabuľka 22: Porovnanie bioekvivalenčných ukazovateľov perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu
administrovaných v liečenom ramene FK (4/1,25/20) a ramene komparátora (5/1,25 + 20) štúdie 16-490.
Ukazovateľ
Rosuvastín
AUC0-t
Cmax
Perindopril
AUC0-t
Cmax
Indapamid
AUC0-t
Cmax
AUC0-t – plocha pod krivkou , Cmax – maximálna koncentrácia

Pomer priemeru najmenších štvorcov (95 % CI)
FK vs komparátor
96,69 % (91,93 - 101,70 %)
97,99 % (91,80 - 104,60 %)
97,96 % (95,49 - 100,49 %)
103,02 % (98,10 - 108,20 %)
100,26 % (100,50 - 104,05 %)
107,24 % (104,47 - 110,09 %)

Záver
Fixná kombinácia perindoprilu, indapamidu a rosuvastatínu (v sile 8 mg/ 2,5 mg/ 20 mg respektíve
sile 4 mg/ 1,25 mg/ 20 mg) vykazovala, v rámci bioekvivalenčných štúdii, ekvivalentnú rýchlosť a
rozsah absorpcie v porovnaní so súbežnou administráciou FK indapamidu/perindoprilu (v sile 10 mg/
2,5 mg respektíve 5 mg/ 1,25 mg) a monokomponentnej tablety rosuvastatínu (v sile 20 mg)
u zdravých pacientov po jednorazovom, orálnom užití na lačno.
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Pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa vychádza z cien
liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných výkonov a služieb, ktoré sú regulované
vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v deň podania
farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.
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