
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II 

 

Научни заключения и основания за отмяна или промяна, както е 
приложимо, на условията на разрешенията за употреба и подробни 

обяснения на разликите от препоръките на PRAC 
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Научни заключения и основания за отмяна или за промяна, както е 
приложимо, на условията на разрешенията за употреба и подробни 
обяснения за разликите от препоръките на PRAC 

 

CMDh взе предвид следните препоръки на PRAC от 5 септември 2013 г. по отношение на 
лекарствените продукти, съдържащи тербуталин, салбутамол, хексопреналин, ритодрин, 
фенотерол и изоксуприн: 

 
1. Цялостно обобщение на научната оценка на лекарствените продукти, съдържащи 
тербуталин, салбутамол, хексопреналин, ритодрин, фенотерол и изоксуприн, от PRAC 
(виж Приложение I) 

 
На 27 ноември 2012 г., вследствие на оценка на данните, получени в резултат от дейностите по 
проследяване на лекарствената безопасност, в съответствие с член 31 от Директива 2001/83/ЕО 
Унгария информира Европейската агенция по лекарствата за своето становище, че съотношението 
полза/риск на съдържащите бързодействащи бета-агонисти (SABA) лекарствени продукти, 
разрешени за употреба по акушерски показания, е станало неблагоприятно, като се вземат 
предвид съобщените сърдечносъдови събития. Унгария счита, че е в интерес на ЕС въпросът да се 
отнесе към PRAC, и изразява опасения по отношение на дозировката и предупрежденията, 
посочени в информацията за продукта. 

Бързодействащите бета-агонисти (SABA) (известни също като бета-миметици) салбутамол, 
тербуталин, фенотерол, ритодрин, хексопреналин и изоксуприн са разрешени за употреба на 
национално равнище и се предлагат на пазара на ЕС от 1960 г. насам. 

Одобрените акушерски показания за SABA се различават в отделните държави членки. 
Одобрените акушерски показания включват преждевременно раждане, токолиза (за някои 
продукти употребата е ограничена до определена седмица от бременността, но за други не е 
посочен определен период от бременността), външно обръщане в главично предлежание (ECV) и 
хиперконтрактилност на матката. Описана е и употреба на фенотерол по спешност при показания 
като затруднено раждане в етапите на дилатация и изтласкване при раждане (като маточна 
хиперактивност или спазми, възникващи или спонтанно или в резултат на механично 
препятствие, или при стимулиране с окситоцинови агенти); вътрематочна асфиксия (към което 
насочват симптоми като забавяне на феталната сърдечната честота или начална до умерена 
фетална ацидоза); акушерски спешни ситуации (като пролапс на пъпна връв или риск от руптура 
на матката); релаксация на матката при остри показания като цезарово сечение. Изоксуприн и 
хексопреналин таблетки имат също така показание при „заплашващ аборт“ и дозировка за 
профилактика на раждане. И двете форми на хексопреналин също са показани за имобилизация 
на матката преди, по време на и след серклажна хирургия. 

При този преглед са оценени данни от клинични проучвания, съобщения след пускане на пазара 
и публикувана литература, включително съответни насоки за лечение. В оценката са включени 
пероралните, парентералните и супозиторните лекарствени форми. Няма форми за инхалация, 
разрешени при акушерски показания. 
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Безопасност 

Предишни прегледи за безопасност подчертават риска от миокардна исхемия, свързана с 
употребата на SABA при акушерски показания, както и че тези продукти трябва да се употребяват 
с повишено внимание при токолиза и други акушерски показания. Този преглед на PRAC оценява 
всички налични данни от гледна точка на безопасността по отношение на сърдечносъдови 
събития, когато продуктите се употребяват при тези показания, и резултатите от прегледа са 
обобщени по-долу. 

Салбутамол 

Прегледът на всички сърдечносъдови събития за салбутамол показва, че този лекарствен продукт 
може да предизвика сериозни нежелани сърдечносъдови събития, които могат да доведат до 
смърт на майката и/или плода. Установени са общо 98 съобщения, които включват 
сърдечносъдови събития, като по-голямата част от тях са сърдечни аритмии като тахикардия или 
сърцебиене. Две от съобщенията са за тахикардия, развила се до фатален изход. Има редица 
съобщения за белодробен оток, допринасящ за събитията, и един случай на съобщение за 
белодробен оток в съчетание с кардиомегалия след провеждане на курс с таблетки в 
продължение на пет седмици, когато токолизата е дала неуспешен резултат. Съобщение са и два 
случая на токолиза, поддържани само със супозитории, в които също се е развил белодробен 
оток. PRAC отбелязва осем детски смъртни случая, два от които са в съчетание с белодробен оток 
и сърдечносъдови събития. Много от тези съобщения са възникнали във връзка както с 
интравенозен салбутамол (i.v.), така и с перорален салбутамол; изглежда, че това нежелано 
събитие не е специфично за определена форма. 

Фенотерол 

Прегледът на данните за безопасност за фенотерол показва, че сърдечносъдовите събития 
тахикардия и сърцебиене са съобщавани често в клинични проучвания и са регистрирани като 
много чести нежелани реакции на лекарството. В 10 клинични проучвания, обхващащи 425 
бременни жени, е съобщен само по един случай на ангина пекторис и аритмия. Инфаркт на 
миокарда или сериозни аритмии не са съобщени в докладите от клинични изпитвания, с които 
разполага ПРУ. Приблизително 9% от 425-те жени в тези изпитвания са били изложени на 
въздействието на пероралната форма и приблизително 2% от съобщените нежелани събития са 
свързани с пероралната форма на лекарството. Тахикардия, сърцебиене и промени в кръвното 
налягане представляват около 2/3 от нежеланите събития, свързани с пероралната форма. 

Тербуталин 

Оценени са данните за безопасност от клинични изпитвания на ПРУ и метаанализи на клинични 
изпитвания с подходящ дизайн. Въпреки това тези данни дават само ограничена информация за 
безопасността. Hibbard (1996 г.) е извършил проучване случай – контрола, за да изследва дали 
съществува връзка между дългосрочна перорална употреба на тербуталин и перипартална 
кардиомиопатия. Четири пациентки без предшестваща сърдечна патология са развили 
перипартална кардиомиопатия, докато са били подложени на продължителен прием на перорален 
тербуталин с различна продължителност на лечение (9.5-53 дни). Дори и след коригиране за 
потенциално объркващи променливи, връзката между дългосрочна перорална терапия с 
тербуталин за преждевременно раждане и последваща перипартална кардиомиопатия остава 
значима. 

Публикуваните проучвания предоставят противоречиви резултати и тълкувания относно 
безопасността на тербуталин (и бета-агонисти) при токолиза. Появата на типични нежелани 
събития, характерни за бета-рецепторна стимулация, са добре документирани и варират от леко и 
преходно смущение до сериозни сърдечносъдови нежелани реакции, изискващи незабавна 
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медицинска намеса, например в случай на аритмии или белодробен оток. В тези проучвания няма 
почти никакви доказателства за майчина смърт и има много ограничени данни за нежелани 
последствия за плода (напр. тахикардия и хиперинсулинемия).  

От ПРУ са установени осем случая на неонатална/фетална смърт, като се включват и абортите. 
Информацията относно фатални фетални или неонатални заболявания не е достатъчна, за да се 
направят заключения относно връзка с вътрематочно излагане на тербуталин. Освен това 
преждевременното раждане е установен рисков фактор за неонатална заболеваемост и 
смъртност. 

Независимо от това в базата данни EudraVigilance са установени 18 сериозни сърдечносъдови 
случая, което показва, че не само предразположени, но също така и иначе здрави пациенти са 
развили сериозни сърдечносъдови усложнения. Това отново подчертава значението на 
внимателното медицинско наблюдение по време на терапията и поставя под въпрос безопасността 
на извънболничната токолиза с тербуталин. 

 

Ритодрин  

Употребата на ритодрин е свързана с риск от тежка сърдечна и белодробна дисфункция (рядко 
инфаркт на миокарда), промяна в нивото на кръвната захар и концентрацията на калий в кръвта, 
стомашно-чревни разстройства, тремор, главоболие и еритема. По-рядко са описвани случаи на 
тревожност, замаяност, кръвни дискразии, рабдомиолиза, тежки кожни нежелани реакции (SCAR) 
и анафилактичен шок. Степента на сериозност на нежеланите събития изглежда е пряко свързана 
с дозата ритодрин, приложена на пациента, но също и с продължителността на лечението, тъй 
като повечето от животозастрашаващите нежелани събития настъпват след продължително 
прилагане на ритодрин (> 72 часа до месеци). 

През периода 2002–2012 г. са съобщени общо 210 случая, включващи поне едно нежелано 
събитие след лечение с ритодрин. Тези случаи на нежелани събития при лечение с ритодрин 
включват както добре документирани съобщения за отделни случаи в литературата, така и 
случаи, регистрирани от ПРУ при спонтанни съобщения от медицински персонал или здравни 
органи. С изключение на докладите относно рабдомиолиза и SCARs, случаите в по-голямата си 
част съответстват на познатия профил на безопасност на ритодрин. 

Хексопреналин 

Според публикуваните проучвания интравенозното приложение на хексопреналин много често е 
придружено от възникване на нежелани лекарствени реакции. Тахикардия на майката е най-
често съобщаваната нежелана лекарствена реакция след интравенозно приложение на 
хексопреналин. Хипотония, сърцебиене, тремор, зачервяване, изпотяване, главоболие и гадене 
на майката също настъпват често. Съобщени са по-сериозни нежелани лекарствени реакции, 
които са били регистрирани индивидуално – болка в гърдите, задух, илеус, загуба на съзнание, 
аритмия, а също и няколко съобщения за единични случаи на белодробен оток (четири в 
публикация на Van Iddekinge и др., 1991 г., един в базата данни EV, четири в ПДБ). За разлика от 
други SABA, след приложението на хексопреналин при токолиза няма съобщения за майчина 
смъртност и няма случай на инфаркт на миокарда. 

За перорален хексопреналин са налични много малко данни за безопасност. Съществува един 
изолиран случай на кръвоизлив от матката, в който обаче смущава съпътстващата патология на 
матката. 
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Изоксуприн 

Обобщени са данните за изоксуприн след пускането му на пазара от 2000 до 2013 г.; за 
интравенозния продукт няма съобщени сериозни нежелани събития и са съобщени три 
несериозни събития. За пероралната таблетка са съобщени три сериозни нежелани събития 
(загуба на съзнание, тризмус и сериозна кожна реакция) и шест несериозни нежелани събития за 
таблетката. 

Общи заключения за безопасност 

Въз основа на всички налични данни за всички SABA, разгледани в този преглед (тербуталин, 
салбутамол, хексопреналин, ритодрин, фенотерол, изоксуприн), има данни, че пероралната и 
супозиторната форма са свързани със сериозни и зависещи от дозата нежелани събития. 

При инжекционни форми има въпроси за безопасността при продължителна употреба на тези 
активни вещества във връзка с акушерски показания, въпреки това може да има полза при 
краткосрочно прилагане на парентерални форми по акушерско показание при токолиза 
(максимум 48 часа). Рискът за майката и плода би могло да се сведе до минимум, ако активните 
вещества се прилагат от акушер-гинеколози/лекари с опит в употребата на токолитични агенти. 

Перорални форми и супозитории се използват за поддържане на токолиза след като са приложени 
инжекционни форми и като се има предвид сърдечносъдовият профил на безопасност; PRAC 
счита, че тези лекарствени продукти вече не показват благоприятно съотношение полза/риск. 

След прегледа на всички налични данни за парентералните форми, и по-специално за 
контролирането на неусложнено преждевременно раждане, PRAC препоръчва тези активни 
вещества да се дават за краткосрочно лечение (до 48 часа) между 22 и 37 гестационна седмица 
при пациентки без медицинско или акушерско противопоказание за токолитична терапия. Освен 
това по отношение на метода на прилагане на тези инжекционни форми трябва да се дават 
специални насоки. Лечението трябва да се провежда в благоприятни условия с подходящо 
оборудване за извършване на постоянно наблюдение на здравното състояние на майката и плода. 
Те трябва да се прилагат възможно най-рано след диагностицирането на преждевременно 
раждане и след оценка на пациентката, за да се изключат всякакви противопоказания за 
употреба. Това трябва да включва адекватна оценка на сърдечносъдовия статус на пациентката с 
наблюдение чрез електрокардиограма (ЕКГ) по време на цялото лечение, за да се установи 
първоначалната поява на евентуални сърдечносъдови събития и да се сведе до минимум по-
нататъшният риск от сериозно сърдечносъдово събитие. SABA не трябва да се употребяват при 
жени с анамнеза за сърдечно заболяване или при състояния на майката или плода, при които 
продължаването на бременността е рисковано. Внимателният контрол на нивото на хидратация е 
от съществено значение, за да се избегне риск от белодробен оток при майката. 

Одобрява се употребата на SABA при условия на спешност и за да се даде възможност за външно 
обръщане в главично предлежание, тъй като това означава ограничена продължителност на 
употреба и минимално дозиране и от гледна точка на безопасността тези показания следва да 
бъдат запазени, когато са одобрени. 

 

Ефикасност 

Салбутамол, тербуталин, фенотерол, ритодрин, хексопреналин и изоксуприн са разрешени при 
акушерски показания от 1960 г. насам. 

25 
 



В този преглед са разглеждани наличните данни от клинични изпитвания, от съобщения след 
пускане на пазара и от литературата. PRAC установява сериозни ограничения на данните за 
ефикасност за перорални и супозитории форми и отбеляза наличните нови данни и/или настоящи 
медицински познания за употребата на тези продукти при акушерски показания. След прегледа 
на профила на сърдечносъдови нежелани реакции, свързани с употребата на тези лекарствени 
продукти при акушерски показания, PRAC стига до заключението, че пероралните форми и 
супозиториите вече не трябва да се използват за потискане на контракции на матката. Някои от 
продуктите за перорална употреба или супозиториите, обхванати от тази процедура, са 
разрешени за употреба само при акушерски показания. Премахването на тези показания съгласно 
препоръката на PRAC, ще доведе до отмяната на тези разрешения за употреба. За тези конкретни 
продукти PRAC препоръчва оттегляне на продуктите от пазара. 

Наличните данни показват, че инжекционните форми са ефективни за потискане на родилните 
контракции за кратък период (до 48 часа). За тези показания, които включват контрол на 
неусложнена токолиза за кратък период, PRAC препоръчва парентералните продукти да се 
прилагат само за краткосрочно лечение (до 48 часа) при акушерски показания на пациентки 
между 22-ра и 37-ма гестационна седмица. Продължителността на лечение не трябва да 
надвишава 48 часа, тъй като данните показват, че основният ефект от токолитичната терапия е 
забавяне на раждането до 48 часа. Това забавяне може да се използва, за да се приложат 
глюкокортикоиди или да се предприемат други мерки, за които е известно, че подобряват 
перинаталното здраве. PRAC също така препоръчва употребата на парентералните форми при ECV 
и при спешност да се счита за благоприятна, когато тези показания вече са одобрени. 

По отношение на прозореца на най-ниска гестационна жизнеспособност, PRAC отбелязва 
епидемиологичен преглед на акушерски интервенции в европейски страни (Kollée и др., 2009 г.), 
а наскоро и в САЩ (Kyser и др., 2012 г.), който предполага, че той се ситуира между 22 и 24 
седмици. Ето защо, с оглед да се подпомогне оптимизирането на безопасната и ефективна 
употреба, гестационната възраст трябва да бъде отразена в показанието. 

PRAC стига до заключението, че ползите от инжекционните форми надвишават сърдечносъдовите 
рискове при ограничени условия на употреба: тези активни вещества трябва да се прилагат за 
кратък период на лечение (до 48 часа) между 22-ра и 37-ма гестационна седмица при пациентки 
без медицинско или акушерско противопоказание за токолитична терапия. 

Като част от мерките за минимизиране на риска PRAC предлага преразгледани показания за 
парентералните форми, като се вземат предвид всички данни и ясно се посочат условията, при 
които тези продукти са показани. Употребата трябва да бъде противопоказана при пациентки в 
гестационна възраст под 22 седмици, при пациентки с предшестваща исхемична болест на 
сърцето или тези пациентки със значителни рискови фактори за исхемична болест на сърцето, 
както и при пациентки със заплашващ аборт по време на първия и втория триместър на 
бременността. Комитетът също така подчертава, че при пациентките, които приемат такива 
парентерални лекарствени продукти, трябва да бъдат непрекъснато наблюдавани кръвното 
налягане и сърдечната честота, електролитният и воден баланс, нивата на глюкоза и лактат и 
нивата на калий. 

 

Съотношение полза/риск 

След като отбелязва горепосоченото, PRAC стига до заключението, че съотношението полза/риск 
не е благоприятно за пероралните и форми и супозиториите с оглед на цялата налична 
информация за безопасност, по-специално по отношение на риска от сериозни сърдечносъдови 
събития и ограничена ефикасност. Поради това тези лекарствени продукти вече не трябва да се 
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посочват за терапевтичното показание в акушерството. Информацията за продукта на тези 
лекарствени продукти трябва бъде съответно актуализирана; разрешенията за употреба трябва 
да бъдат съответно изменени. Разрешенията за употреба на продуктите, чиито перорални и 
супозиторни форми се използват само при акушерски показания, следва да бъдат отменени и тези 
продукти да бъдат изтеглени от пазара. 

По отношение на парентералните лекарствени продукти, съдържащи SABA (салбутамол, 
тербуталин, фенотерол, ритодрин, хексопреналин и изоксуприн), при акушерски показания PRAC 
стига до заключението, че съотношението полза/риск е благоприятно, тъй като ползите 
продължават да надвишават рисковете. За тези показания, които включват лечение на 
неусложнена токолиза за кратък период, PRAC препоръчва парентералните форми да се прилагат 
при лечение за кратък период (до 48 часа) при пациентки между 22-ра и 37-ма гестационна 
седмица. PRAC препоръчва също така употребата на парентералните форми при ECV и при 
спешност да се счита за благоприятна, когато тези показания вече са одобрени. Пациентките 
трябва да бъдат внимателно наблюдавани за признаци на нежелани сърдечносъдови реакции по 
време на цялото лечение. Употребата на парентерални SABA лекарствени продукти трябва да 
бъде противопоказана при пациентки в гестационна възраст под 22 седмици, при пациентки с 
предшестваща исхемична болест на сърцето или тези пациентки със значителни рискови фактори 
за исхемична болест на сърцето, както и при пациентки със заплашващ аборт по време на първия 
и втория триместър на бременността. В допълнение трябва да бъдат непрекъснато наблюдавани 
кръвното налягане и сърдечната честота, електролитният и воден баланс, нивата на глюкоза и 
лактат и нивата на калий. 

Комитетът стига до заключението, че като допълнителна мярка за свеждане на риска до минимум 
е необходимо медицинските специалисти да се информират за новите ограничения при употреба 
и изисквания за мониторинг, въведени, за да се гарантира безопасната употреба на 
парентералните форми при акушерски показания, и да се подаде информация за 
неблагоприятното съотношение полза/риск на пероралните и супозиторни форми при тези 
показания. 
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Основания за препоръката на PRAC 

 

Като има предвид, че 

• PRAC разгледа процедурата съгласно член 31 от Директива 2001/83/ЕО в резултат на 
данни от проследяването на лекарствената безопасност за лекарствени продукти, съдържащи 
бързодействащи бета-агонисти (SABA) (салбутамол, тербуталин, фенотерол, ритодрин, 
хексопреналин и изоксуприн), при акушерски показания (виж Приложение I). 

• Комитетът преразгледа всички налични данни от клинични проучвания, 
фармакоепидемиологични проучвания, публикувана литература и опит след пускането на 
пазара относно безопасността на лекарствени продукти, съдържащи бързодействащи бета-
агонисти (SABA) (салбутамол, тербуталин, фенотерол, ритодрин, хексопреналин и 
изоксуприн), при акушерските показания. 

• Становището на Комитета е, че ползите от парентералните форми на лекарствени 
продукти, съдържащи бързодействащи бета-агонисти (SABA) (салбутамол, тербуталин, 
фенотерол, ритодрин, хексопреналин и изоксуприн), продължават да превишават рисковете 
при акушерските показания за кратък период на лечение на неусложнена токолиза. 

• В допълнение Комитетът подчертава, че парентералните продукти трябва да се прилагат 
само за кратък период на лечение (до 48 часа) по акушерски показания при пациентки между 
22-ра и 37-ма гестационна седмица. Пациентките трябва да бъдат внимателно наблюдавани за 
симптоми на нежелани сърдечносъдови реакции по време на цялото лечение. 

• Комитетът счита, че с оглед на данните за безопасност към настоящия момент, за да се 
поддържа благоприятно съотношение полза/риск, тези парентерални  лекарствени продукти, 
съдържащи SABA (салбутамол, тербуталин, фенотерол, ритодрин, хексопреналин и 
изоксуприн), трябва да бъдат противопоказани при пациентки в гестационна възраст под 22 
седмици, при пациентки с предшестваща исхемична болест на сърцето или такива със 
значителни рискови фактори за исхемична болест на сърцето, както и при пациентки със 
заплашващ аборт по време на първия и втория триместър на бременността. Комитетът също 
така подчертава, че при пациентките, приемащи тези парентерални лекарствени продукти, по 
време на цялото лечение трябва да бъдат наблюдавани кръвното налягане и сърдечната 
честота, електролитният и воден баланс, нивата на глюкоза и лактат и нивата на калия. 

• За пероралните и супозиторни форми, с оглед на цялата налична информация за 
безопасност, по-специално по отношение на риска от сериозни сърдечносъдови събития и 
много ограничените данни за ефикасност, в съответствие с член 116 от Директива 2001/83/ЕО 
PRAC стига до заключението, че съотношението полза/риск не е благоприятно, и поради това 
тези лекарствени продукти вече не трябва да се посочват за терапевтично показание в 
акушерството. 

• Комитетът стига до заключението, че са необходими допълнителни мерки за свеждане на 
риска до минимум, като информация до медицинските специалисти, за да се съобщят 
резултатите от прегледа и безопасната употреба на парентералните форми при акушерски 
показания. 

 
Поради това, в съответствие с членове 31 и 32 от Директива 2001/83/ЕО, PRAC препоръчва 
промяна на условията на разрешенията за употреба, или отмяна, както е приложимо, за всички 
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лекарствени продукти, посочени в Приложение I и за които измененията в информацията за 
продукта са определени в Приложение III на препоръката. 

a. Разрешенията за употреба на пероралните и супозиторни форми, които са разрешени само 
при показанията, предложени за премахване (в съответствие с промени в информацията за 
продукта, както са определени в Приложение III), трябва да бъдат отменени и тези 
продукти трябва да бъдат изтеглени от пазара в рамките на определени крайни срокове. 
Условията за отмяна на разрешенията за употреба на тези продукти, както е приложимо, са 
определени в Приложение IV.  

b. Всички други разрешения за употреба на лекарствени продукти, съдържащи SABA 
(салбутамол, тербуталин, фенотерол, ритодрин, хексопреналин и изоксуприн), показани 
при токолиза и други акушерски показания (виж Приложение I), трябва да бъдат 
променени (в съответствие с промените в информацията за продукта, както е определено в 
Приложение III). 

c. Всички притежатели на разрешения за употреба трябва да приложат мерки за свеждане на 
риска до минимум. 

 

2. Подробни обяснения на разликите от препоръката на PRAC 

След като преразгледа препоръката на PRAC, CMDh одобрява цялостните научни заключения и 
основания за препоръката. Въпреки това CMDh счита, че е необходима незначителна промяна в 
предложената формулировка по отношение на условията на разрешенията за употреба 
(Приложение IV). CMDh предлага да се съкрати времето за изтегляне от пазара на продуктите, 
които имат само акушерски показания и за които се прилага отмяна на разрешенията за 
употреба, за да се гарантира, че се вземат своевременни мерки по отношение на продуктите, 
които нямат разрешение за употреба. 

 

Споразумение на CMDh 

 
След като разгледа препоръката на PRAC от 5 септември 2013 г. в съответствие с член 107к (1) и 
(2) от Директива 2001/83/ЕО, CMDh постигна споразумение по отношение на промяната или 
отмяната, както е приложимо, на разрешенията за употреба на продуктите, съдържащи 
тербуталин, салбутамол, хексопреналин, ритодрин, фенотерол и изоксуприн, за които 
съответните раздели на кратката характеристика на продукта и листовката са определени в 
Приложение III и мотивите за условията са определени в Приложение IV. 

Графикът за изпълнение на споразумението е определен в Приложение V. 
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