
Lumakaftor/ivakaftor – Orka m -
bi (R07AX30) je liek určený
na liečbu cystickej fibrózy
(CF) detí od veku 12 rokov

s genetickou mutáciou F508del. Táto mu-
tácia ovplyvňuje gén pre cystickú fibrózu
na dlhom ramienku 7 chromozómu. 

cFtR proteín
Mutácia F508del poškodzuje gén pro-

teínu s názvom transmembránový regulá-
tor vodivosti – CFTR, ktorý sa nachádza
na apikálnej membráne epiteliálnych bu-
niek. Štrukturálna alebo funkčná porucha
CFTR má za následok zmenu transportu
solí cez membránu dvomi spôsobmi:
1. Zvýšenou absorbciou sodíka, ktorý na-

sáva do buniek vodu, dochádza k po-
klesu tekutiny v hliene, mukostáze
a k poruche kociliárneho transportu.

2. Defektom transportu chloridových ió-
nov, ktorých koncentrácia v hliene stú-
pa, hlien už nie je hypotonický, a preto
nedochádza k aktivácii antimikrobiál-
nych peptidov – defenzínov. Tento pro-
ces má za následok poškodenie obran-
ných mechanizmov pľúc a rozvoj per-
zistujúcej infekcie a zápalu. 

Porucha funkcie proteínu CFTR je pod-
mienená typom mutácie génu CFTR. Je
popísaných 1 900 mutácií tohto génu,

ktoré sa líšia nielen frekvenciou výskytu,
ale najmä rozsahom, ktorý sa odzrkadlí
na dysfunkcii až úplnej absencii CFTR
proteínu. 

Poškodený CFTR tiež porušuje regu-
láciu cytokínov a ovplyvňuje sekrečnú
funkciu podslizničných žliaz a mení vis -
kozitu a vlastnosti hlienu. Protizápalová
aktivita v dýchacích cestách je neadekvát-

na v dôsledku nedostatočnej produkcie
protizápalových cytokínov a zníženiu an-
tiproteáz a antioxidačného glutathióno-
vého systému. Zápal pri CF je primárne
spôsobený poškodeným CFTR a infekcia
je až sekundárna. Proces tkanivového
poškodenia sa stupňuje a urýchľuje. CF
sa preto prejavuje najmä na žľazách s von-
kajšou sekréciou – v dýchacích cestách,
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Nová kauzálna liečba
cystickej fibrózy
Tentokrát pre oveľa väčšiu skupinu pacientov
cystická fibróza (mukoviscidóza) je dedičná autozomálne recesívna vrodená
choroba, ktorá vážne postihuje pľúca a tráviaci trakt. Postihuje bunky, ktoré
produkujú hlien a tráviace šťavy. najzávažnejšie patologické zmeny sú
lokalizované v dýchacích cestách, pľúcach, pankrease, ale postihuje aj iné časti
gastrointestinálneho traktu, pohlavné žľazy, kožu a výnimočne aj srdce. Sekrét
pacientov s cystickou fibrózou je vysoko viskózny a postupne upcháva žľazy.
Vznik vysoko viskózneho sekrétu v pľúcach má za následok zápal
a dlhotrvajúce infekcie. V gastrointestinálnom trakte zase vysoko viskózny
sekrét upcháva tubuly pankreasu, čo znižuje rýchlosť trávenia a odzrkadlí sa
na horšom prospievaní a spomalení rastu. Pacienti s cystickou fibrózou
v ekonomicky vyspelých krajinách majú 50 % pravdepodobnosť, že sa dožijú
40 rokov. Medián veku varíruje medzi 25 – 32 rokom v jednotlivých krajinách.
najčastejšou príčinou smrti je kardiorespiračné zlyhanie.

Paličkové prsty - typický príznak Cystickej fibrózy
Foto: Wikipedia



potných žľazách, pankrease, tenkom a hru -
bom čreve. 

Mutácia F508del je najčastejšie sa vy-
skytujúcou. Lumakaftor/ivakaftor možno
použiť len u pacientov, ktorí majú mutáciu
génu od obidvoch rodičov – homozygoti. 

Cystická fibróza
Cystická fibróza je
najčastejšou smrteľnou
geneticky podmienenou
chorobou v indoeurópskej
populácii. Vyskytuje sa
u jedného z 2 500 až 3 000
narodených detí. Predpokladá
sa, že nosiči tvoria 3 – 4 %
celej populácie. naopak,
v ázijskej alebo africkej
populácii sa predpokladá
incidencia 1 na 100 000
narodených detí. Každý
25. človek v populácii je nosič
génu CF. na Slovensku je
podľa štatistických údajov
250 000 nosičov CF, každé
400. manželstvo je
potencionálnym
manželstvom dvoch nosičov. 

Dnes možno CF zistiť už prenatálne.
Cystická fibróza je tiež zaradená medzi
choroby, na ktoré sa vykonáva povinný no-
vorodenecký skríning. Dieťa sCF sa narodí,
ak sú obidvaja rodičia prenášačmi, avšak
môže dôjsť aj k spontánnym, novým mutá-
ciám. Ak sú rodičia prenášači, existuje 5 %
možnosť, že dieťa má CF a 50 % možnosť,
že dieťa je nosič génu CF. Na Slovensku sa
ročne narodí približne 20 detí s cystickou
fibrózou. Z kauzálnej novej liečby kombi-
náciou lumakaftor/ivakaftor by mohlo v22
krajinách Európy profitovať 43 %. 

Kým donedávna bola CF považovaná
za detské ochorenie, dnes pribúda stále
viac dospelých pacientov. A to aj vďaka to-
mu, že hoci je CF nevyliečiteľná choroba,
je jednou z mála zriedkavých chorôb,
ktorá má aj kauzálne možnosti liečby. Od
roku 2012 sa v Európe používa ivakaftor
(23. 7. 2012) a nedávno (19. 11. 2015)
bola registrovaná kombinácia lumakaftor
s ivakaftorom – Orcambi. Orkambi obsa-
huje liečivá lumacaftor a ivacaftor. 

Niektoré mutácie CF G551D, G1244E,
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P,
S549N , S549R a R117H sa tak stali lieči-
teľnými.

kedy liečba nie je možná
Lumakaftor/ivakaftor nie je účinný upa-

cientov s CF, ktorí majú mutáciu F508del
na jednej alele plus druhú alelu s mutáciou
predpovedajúcou nedostatok produkcie
CFTR alebo in vitro nereaguje na ivakaftor.
Kombinácia lumakaftor/ivakaftor nebola
študovaná u pacientov s CF, ktorí majú
mutáciu vrátkovania (trieda III) v géne
CFTR na jednej alele, s alebo bez mutácie
F508del na druhej alele. Keďže expozícia
ivakaftoru je pri podávaní v kombinácii
s lumakaftorom veľmi významne znížená,
kombinácia lumakaftor/ivakaftor sa u tých -
to pacientov nemá používať. 

Ako sa orkambi užíva
Orkambi (lumakaftor/ivakaftor) môže

indikovať iba lekár so skúsenosťami s lieč-
bou cystickej fibrózy. Možno ho predpísať
iba pacientom vo veku 12 a viac rokov,
ktorí majú obidve kópie mutácie F508del
na CFTR géne. 

Lumakaftor/ivakaftor je dostupný vo
forme filmom obalených tabliet. Každá
tableta obsahuje 200 mg lumacaftoru
a 125 mg ivacaftoru. Odporúčaná dávka
Orkambi je 2 tablety 2 krát denne, v 12
hodinovom odstupe od jedál obsahujúcich
tuky ako je maslo, olej, vajcia, orechy,
plnotučné mlieko alebo mäso. 
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Zdravotné problémy pacientov
s cystickou fibrózou
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Dávku Orkambi sa odporúča znížiť
u pacientov s poruchami pečene alebo ak
užívajú silné enzýmy CYP3A4. 

Mechanizmus účinku 
Príčinou cystickej fibrózy je mutácia

CFTR génu (cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator – transmembrá-
nový regulátor vodivosti), ktorý je dôležitý
pre produkciu hlienu a tráviacich štiav.
Lumakaftor v kombinácii s ivakaftorom
zvyšuje aktivitu poškodených CFTR pro-
teínov. Takto sa upraví transportná schop-
nosť kanálov a sekrét, ktorý vzniká je me-
nej viskózny.

Aké výhody ukázal orkambi
v klinických štúdiách?

Orkambi sa ukázal ako účinný v zlep-
šení pľúcnych funkcií v dvoch veľkých
štúdiách (TRANSPORT a TRAFFIC), ktoré
zahŕňali 1 108 pacientov s cystickou fi-
brózou, starších ako 12 rokov s mutáciou
F508del na obidvoch kópiách CFTR génu.
V týchto štúdiách sa Orkambi hodnotil
oproti placebu. Hlavnou mierou efektivity
bolo zlepšenie percenta predikovaného
úsilného výdychu FEV1 ako prediktora
pľúcnych funkcií a pokles chloridov v pote. 

Výsledky prvej štúdie ukázali, že po 24
týždňoch liečby mali pacienti zlepšenie
FEV1 v priemere o 2,41 % viac ako pacienti
liečení placebom. V druhej štúdii bolo
toto zlepšenie až o 2,65 %.

Liečba Orkambi mala tiež za následok
redukciu počtu exacerbácií, ktoré si vyža-
dovali hospitalizáciu alebo antibiotickú
liečbu. Celkový počet exacerbácií klesol
o 39 % v porovnaní s placebom. V súčas-
nosti prebiehajú štúdie o dlhodobej účin-
nosti (120 týždňov, 2.3 roka) ako aj mož-
nosť liečby u pacientov mladších ako 12
rokov. Nezodpovedané sú aj ďalšie otázky
ako napr. efekt u pacientov s FEV 1 <
40 %, pacientov po transplantácii, s ocho-
rením srdca alebo tehotných a dojčiacich
žien. 

Aké riziká sa spájajú s liečbou
orkambi?

Najčastejšie vedľajšie účinky pacientov
liečených Orkambi sú dyspnoe, hnačky
a nevoľnosť. Závažné nežiaduce účinky
sú poruchy pečeňových funkcií ako napr.

zvýšenie pečeňových enzýmov, cholesta-
tická hepatitída a pečeňová enceflopatia.

Prečo bolo orkambi schválené?
Napriek tomu, že účinok Orkambi bol

stabilný, vo všetkých štúdiách porovna-
teľný s liečbou, bol stále menší ako sa od-
hadoval pre kauzálny liek, avšak klinicky
relevantný pre pacientov, ktorí nemajú al-
ternatívnu možnosť liečby. 

Záver
V súčasnosti plynie čas vstupu lieku na

národné trhy v štátoch EÚ (180 dní).
Vzhľadom na vysokú nákladnosť liečby je
cena lieku v jednotlivých štátoch diskuto-
vaná. Napr. v Anglicku vyjadrili pochyb-
nosti o ponúknutej cene, ktorá je vyššia
ako cena štandardne používanej liečby.
Slovensko nielen vzhľadom na svoju veľ-
kosť, ale aj v súvislosti s liekovou politikou,
isto nebude prvou z krajín, kde by bol liek
nacenený.

Hoci CF je progresívne ochorenie, v tej-
to situácii čakáme ako sa situácia vyvi -
nie. A keďže svet praje pripraveným, je
namie ste sprehľadniť počet potenciálnych
pacientov, pre ktorých by liečba bola
vhodná, prípadne dodiagnostikovať tých,
u ktorých sú nejaké nejasnosti. Počet pa-
cientov bude atraktívny tak pre výrobcu,
ako aj platcov. Prvý krok je však na výrob-
covi, ten musí požiadať o pridelenie ceny.
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Zdravá prenášačka 
matka

Zdravý jedinec
pravdepodobnosť 1:4

chorý jedinec
pravdepodobnosť 1:4

Zdraví prenášači
pravdepodobnosť 2:4

Zdravý prenášač
otec


