
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение II 

Научни заключения и основания за промяна в условията на 
разрешенията за употреба или временно спиране на разрешението за 
употреба, както е приложимо, като се вземат предвид одобрените 

показания за всеки продукт  
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Научни заключения 
 

Цялостно обобщение на научната оценка за лекарствени продукти, съдържащи 

дихидроергокриптин/кофеин (вж. Приложение I) 

На 18 януари 2012 г. Франция предприе сезиране по член 31 от Директива 2001/83/ЕО за 

следните лекарствени продукти, съдържащи ерготаминови производни: 

дихидроергокриптин/кофеин, дихидроенгокристин, дихидроерготамин, дихидроерготоксин и 

ницерголин. След национален преглед за проследяване на лекарствената безопасност, проведен 

през 2011 г., за някои от тези продукти са получени нови спонтанни съобщения, които отбелязват 

тежки случаи на фиброза и ерготизъм и Франция смята, че тази загриженост за безопасността не 

се превишава по значение от ограничените доказателства за ефикасност. Франция счита, че 

ограничените доказателства за ефикасност не превишават по значение тези опасения по 

отношение на безопасността. Поради тази причина от СНМР е поискано да даде становище дали 

разрешенията за употреба за лекарствени продукти, съдържащи ерготаминови производни, следва 

да бъдат запазени, изменени, временно спрени или оттеглени по отношение на посочените по-

долу показания: 

 Симптоматично лечение на хронично патологично когнитивно и нервносензорно увреждане 

при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болест на Алцхаймер и други деменции) 

 Допълнително лечение на интермитентно накуцване при симптоматична периферна 

артериална оклузивна болест (PAOD Стадий II) 

 Допълнително лечение при синдром на Raynaud 

 Допълнително лечение при намаляване на зрителната острота и нарушения в зрителното поле 

с предполагаем съдов произход 

 Остри ретинопатии от съдов произход 

 Профилактика на мигренозно главоболие 

 Ортостатична хипотония 

 Симптоматично лечение на венозно-лимфатична недостатъчност 

Дихидроергокриптин е ерготаминов алкалоид, който има агонистична активност върху D2 

допаминергични рецептори и частична агонистична активност върху D1 рецептори. При плъхове 

дихидроергокриптин показва активиране на антиоксидантни ензимни системи физиологично 

променящи се в процеса на стареене. Той се предлага в комбинация с кофеин, който може да 

подобри абсорбцията в храносмилателната система на този ерготаминов алкалоид. 

Одобрените показания на съдържащите дихидроергокристин лекарствени продукти, които тази 

процедура по сезиране обхваща и които са одобрени в най-малко една държава членка, са 

следните (специфичната формулировка на показанието може да варира в зависимост от 

продукта): 

 Симптоматично лечение на хронично патологично когнитивно и нервносензорно увреждане 

при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болест на Алцхаймер и други деменции) 

 Допълнително лечение при синдром на Raynaud 

В действителност, дихидроергокриптинът като част от класа на лекарствените продукти, 

съдържащи ерготаминови производни, обхванати от тази процедура, е одобрен само в 

горепосочените указания във Франция и само в комбинация с кофеин от 1979 г. Продукти, 

съдържащи само дихидроергокриптин, са одобрени в други държави членки на ЕС, но техните 
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показанията не са обхванати от тази процедура по сезиране (напр. болест на Паркинсон) и са 

изключени от този преглед. 

Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) са предоставили всички налични данни за 

ефикасност от клинични изпитвания и наблюдателни проучвания, включително данни, събрани 

след предоставянето на първоначалното разрешение за употреба. ПРУ са предоставили също така 

своите собствени обзори и критични резюмета на всички спонтанни съобщения за фиброзни 

реакции (сърдечна със или без белодробна артериална хипертония, белодробна, плеврална, 

перитонеална, ретроперитонеална, и т.н.) и ерготизъм за своите лекарствени продукти, 

съдържащи ерготаминови производни. Където е възможно е предоставен преглед на всички други 

налични данни (т.е. литературни данни, предклинични данни, както и други клинични данни, 

включително от епидемиологични проучвания), които са от значение, за да се оцени рискът от 

фиброза. 

СНМР разгледа всички съществуващи данни за безопасността и ефикасността на 

дихидроергокриптин/кофеин. 

 

Клинична ефикасност 

Като цяло, за показанието „симптоматично лечение на хронично патологично когнитивно и 

нервносензорно увреждане при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болест на 

Алцхаймер и други деменции)“, ПРУ са предоставили 6 публикации (датиращи от 1983 до 1998 г.) 

с подходящ дизайн (рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани) в подкрепа на 

твърдението за ефикасност, плюс едно проучване при съдово когнитивно увреждане, което не се 

обсъжда по-нататък. Броят на пациентите би могъл да се разглежда като достатъчен в 4 

проучвания (146, 203, 155 и 324 пациенти) и малък в 2 проучвания (50 и 49 пациенти). 

Продължителността на тези проучвания е кратка (2 или 3 месеца), като се има предвид 

одобреното хронично показание. Пациентите, включени в повечето от тези проучвания, имат 

разнообразни, много различни симптоми, без стандартизирана диагноза. В две проучвания 

пациентите имат клинична диагноза лек органичен мозъчен синдром (стадий 2-3 според 

глобалната скала за отчитане на влошаването) (Проучване Scarzella) и ранен стадий на сенилно 

церебрално влошаване без деменция или голяма зависимост по отношение на околната среда, на 

базата на DSM-III (Диагностичен и статистически справочник – III версия) критерии (проучване 

Babeau). Последната диагноза вече не е включена в DSM-IV-TR. Резултатите са разнородни и няма 

съвместимост между проучванията. Като цяло CHMP изказва становище, че недостатъците в 

методологията и липсата на първична крайна точка за ефикасност не позволяват да се направят 

изводи относно клиничната ефикасност или да се подкрепи показание при стандартизирана 

диагноза. 

По искане на CHMP през декември 2012 г. е свикано заседание на научна консултативна група 

(НКГ), по време на което експертите обсъждат, въз основа на своя клиничен опит, дали това 

вещество играе роля при симптоматичното лечение на хронично патологично когнитивно и 

невросензорно увреждане в напреднала възраст (с изключение на болестта на Алцхаймер и други 

деменции). Групата подчертава, че заявеното показание вече не се използва в клиничната 

практика и че от клинична гледна точка в момента няма данни, че има терапевтична необходимост 

от това активно вещество за лечение на когнитивно и невросензорно увреждане в напреднала 

възраст. 

За показанието „допълнително лечение при синдром на Raynaud“ всички проучвания, 

представени в подкрепа на това показание, са оценени от CHMP като такива с лошо 

методологично качество (т.е. неконтролирани, с отворен дизайн, с малък брой пациентите (n = 20 

- 37)) . В проучванията са включени млади и възрастни пациенти (на възраст 18 – 78 години) с 
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 акросиндром. Само в едно проучване (проучване Vinckier) е посочена малка група от 

пациенти, страдащи от асоциирано системно заболяване. Клиничните крайни точки за ефикасност 

са многобройни и хетерогенни, без определена първична крайна точка за ефикасност. 

Проучванията оценяват главно функционални симптоми, капиляроскопски показатели и 

плетизмографски показатели, чиято клинична значимост се счита спорна от CHMP. Изглежда има 

полза от лечението при около 55 – 75% от пациентите, но CHMP заключава, че тези резултати са 

в действителност трудни за интерпретиране от клинична гледна точка и не са надеждни поради 

методологичните ограничения на проучванията. Поради това надеждността и клиничното 

значение на резултатите от проучванията са спорни и се изключва възможността за каквото и да 

било заключение относно ефикасността на продукта. 

 

Клинична безопасност 

Приема се, че производните на ерготамина са в състояние да индуцират фиброза, по-специално 

фиброза на сърдечната клапа. Връзката между фиброза и активиране на серотонинергичен 

рецептор, по-специално на 5-НТ2В рецепторите от производни на ерготамина, е широко описана в 

литературата. Като цяло различният афинитет към серотонинергични рецептори при различните 

ерготаминови производни и използваните терапевтични дози може да обясни разликите, 

наблюдавани при процентите за уведомяване за фиброзни реакции. Поради това, дори ако е 

силно фармакологично правдоподобно, че производните на ерготамина, действащи като 5-НТ2В 

рецепторни агонисти, да могат да предизвикат „серотонергична“ клапна болест, подобна на тази, 

предизвикана от карциноидни тумори или фиброзни лезии на други тъкани, трябва да се 

припомни, че някои производни на ерготамина не са 5-НТ2В рецепторни агонисти. Поради това 

други механизми за предизвикване на фиброза не могат да бъдат изключени, което предполага 

причинна връзка между фиброза и агонизъм на 5-НТ2А и 5-НТ1В рецептори и също така 

правдоподобен ефект върху серотониновия транспортер. 

Данните от съобщените случаи на фиброза (n = 3) са ограничени, за се направят каквито и да 

било категорични заключения, въпреки това този риск не може да бъде изключен, като се има 

предвид наблюдаваното подобрение, когато приложението на дихидроергокриптин/кофеин е било 

преустановено в един от трите регистрирани случая на белодробна фиброза, които са възникнали 

при препоръчителната дневна доза. Може да се предположи и недостатъчно съобщаване, тъй като 

веществото е на пазара от дълго време, както и поради факта, че фиброзата вече е посочена като 

нежелана лекарствена реакция в информацията за продукта. 

Данните, предоставени по време на сезиране по член 31 през 2007 – 2008 г. (EMEA/H/A-31/881), 

включващи дихидроергокриптин, показват, че за няколко случая на фиброза, било белодробна, 

сърдечна или ретроперитонеална, е съществувало съмнение, че са свързани с лечението с 

дихидроергокриптин, употребяван за лечение на Паркинсонова болест (включващ пет пъти по-

висока дозировка). Отбелязва се, че един от горепосочените три случая на фиброза е съобщен 

през 2009 г. (т.е. след окончателно приключване на предишното сезиране), което показва, че 

мерките за минимализиране на риска, които са били наложени в онзи момент, не са били 

достатъчни, за да се изключи рискът.  

Въз основа на тези данни и въз основа на фармакологична правдоподобност дихидроергокристин 

се счита свързан с фиброзните реакции. Освен това трябва да се подчертае тежестта на такива 

нежелани събития, техния възможен фатален изход и повишения риск за пациента да развие 

фиброзно нарушение при продължителна употреба съгласно одобрените показания. 

Що се отнася до ерготизма, има няколко случаи, съобщени във френската база данни за 

проследяване на лекарствената безопасност, където дихидроергокриптин/кофеин е 

предполагаемото лекарство за симптоми, свързани с ерготизма. Липсата на такива доклади, 
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предявени пред ПРУ, повдига въпроси към CHMP по отношение на начина, по който се е 

осъществявало събирането на данни. Като се имат предвид няколкото регистрирани случая на 

вазоконстрикция и фармакологичната структурата на този продукт, производен на ерготаминов 

алкалоид, ерготизъм не може да се изключи. 

СНМР разглежда предложенията на ПРУ за мерки за намаляване на риска. Те включват промяна в 

начина на предписване, ограничаване на продължителността на лечението при определени 

условия, противопоказание на продукта при пациенти с предшестваща фиброза или в комбинация 

с други лекарства, издаване на пряко адресирано съобщение до медицинските специалисти 

(DHPC), което да подчертава риска, контролен списък за предписващите лекари и фармакологично 

проучване ин витро за афинитета на 5-HT подклас рецепторите към продукта. Въпреки че някои от 

предложените мерки биха могли да помогнат за откриването на пациенти с предварително 

съществуваща фиброза, съответна съпътстваща медикация и повишен риск, Комитетът посочва, че 

те са недостатъчни за да се избегне някои пациенти да развият фиброза и ерготизъм по време на 

лечението.  

Като цяло CHMP изказва становището, че нито една ситуация не може да оправдае излагането на 

пациент на риск от фиброза и ерготизъм, като се имат предвид много ограничените данни за 

ефикасност. 

 

Съотношение полза/риск 

Комитетът стига до заключението, че съотношението полза/риск на дихидроергокриптин / кофеин 

съдържащите продукти не е благоприятно съгласно член 116 от Директива 2001/83/ЕО за 

симптоматично лечение на хронично патологично когнитивно и нервносензорно увреждане при 

пациенти в напреднала възраст (с изключение на болест на Алцхаймер и други деменции) и за 

допълнително лечение при синфром на Raynaud. 

 

Основания за изменение/временно спиране на условията на разрешенията за употреба 

Като има предвид, че  

 Комитетът разглежда процедурата по член 31 от Директива 2001/83/ЕО за лекарствени 

продукти, съдържащи ерготаминови производни, за съответните показания. 

 Комитетът разглежда всички предоставени данни, предоставени от ПРУ и резултатите от 

научната консултативна група.  

 Комитетът счита, че потенциална причинна връзка между фиброзни реакции или ерготизъм и 

дихидроергокриптин/кофеин не може да бъде изключена. Наличните данни в действителност 

са показателни за такава причинна връзка. Подчертана е тежестта на такива нежелани 

лекарствени реакции и техният възможен фатален изход. 

 Становището на Комитета е, че доказателствата за клинично значима ефикасност на 

дихидроергокриптин/кофеин при понастоящем оценяваните показания са много ограничени и 

поради това описаните по-горе рискове превишават потенциалната полза за пациентите при 

тези показания. 

 Комитетът счита, че съотношението полза/риск на дихидроергокриптин / кофеин 

съдържащите продукти: 

 Не е благоприятно за симптоматично лечение на хронично патологично когнитивно и 

нервносензорно увреждане при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болест 

на Алцхаймер и други деменции). 
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 Не е благоприятно за допълнително лечение при синдром на Raynaud. 

По тази причина, съгласно член 116 от Директива 2001/83/EО, CHMP препоръчва: 

 Условията на разрешението за употреба за лекарствените продукти, съдържащи 

дихидроергокриптин/кофеин, посочени в приложение I, да бъдат изменени, за да се заличат 

долупосочените показания от Информацията за продукта (специфичната формулировка на 

показанието може да варира в зависимост от продукта и страната), както и съответното 

позоваване на тези показания в Информацията за продукта, когато има други терапевтични 

показания, одобрени като част от тяхното разрешение за употреба:  

 

 Симптоматично лечение на хронично патологично когнитивно и нервносензорно 

увреждане при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болест на Алцхаймер и 

други деменции). 

 Допълнително лечение при синдром на Raynaud. 

 Временно спиране на разрешението за употреба на лекарствените продукти, съдържащи 

дихидроергокриптин/кофеин, посочени в приложение I, в случай че няма други одобрени 

показания като част от тяхното разрешение за употреба. За да се отмени временното спиране, 

ПРУ трябва да определят специфична популация пациенти, за които ползите от продукта да 

превишават установените рискове. 
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