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Videnskabelige konklusioner 

Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Levothyroxine Alapis og 
relaterede navne (se bilag I) 

De foreslåede indikationer for Levothyroxine Alapis er: behandling af hypotyroidisme (medfødt eller 

erhvervet, herunder diffus ikketoksisk struma), Hashimotos tyroiditis med hypotyroidisme samt 

thyreoideakarcinom. De foreslåede patientpopulationer er: voksne, børn over 12 år (ved behandling af 

diffus ikketoksisk struma) samt nyfødte og børn (med medfødt hypotyroidisme).  

Det aktive stof i Levothyroxine Alapis, levothyroxin, er velkendt og beskrevet i Den Europæiske 

Farmakopé. Levothyroxine Alapis er orale dråber, opløsning, med levothyroxinnatrium som det aktive 

indholdsstof (100 µg/ml). Hjælpestofferne er glycerol, propylenglycol, ethanol og renset vand, der alle 

er i overensstemmelse med de pågældende monografier i Ph.Eur. 

Ansøgningen om markedsføringstilladelse via den decentrale procedure for lægemidlet Levothyroxine 

Alapis vedrører en almindelig anerkendt anvendelse i henhold til artikel 10, stk. 1, litra a), i direktiv 

2001/83/EF. Ansøgningen er bibliografisk og henviser til litteratur vedrørende en række 

tabletformuleringer og opløsninger af levothyroxin; der henvises således ikke til nogen enkelt bestemt 

formulering. 

Da det ikke var muligt at nå til enighed om problemerne vedrørende medicineringsfejl som følge af 

indgivelsesmåden for de orale dråber og vedrørende sikkerheden af hjælpestofferne ethanol og 

propylenglycol hos den pædiatriske population, indbragte koordinationsgruppen vedrørende gensidig 

anerkendelse og decentraliseret procedure - lægemidler til mennesker (CMD(h)) sagen for CHMP i 

henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv 2001/83.  

Som følge af ansøgerens manglende besvarelse af CHMP’s spørgsmål under proceduren for 

indbringelse af sager i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, fandt vurderingen sted på grundlag af 

de oplysninger, der blev stillet til rådighed under den decentrale procedure og CMD(h)-

indbringelsesproceduren. 

Medicineringsfejl forårsaget af doseringsanordningen (dråbetæller) 

Oprindeligt omfattede ansøgningen to forskellige dråbetællere, som resulterede i forskellige 

dråbestørrelser og skulle tælle op til 40 dråber. Dette blev dog ikke accepteret på grund af risikoen for 

doseringsfejl. 

Ansøgeren foreslog derefter anvendelse af: 

- en dråbetæller til doser mellem 12,5 µg og 50 µg (5-20 dråber) og  

- en 3 ml oral sprøjte til doser mellem 50 µg og 200 µg (0,5-2 ml). 

Ifølge det foreslåede produktresumé skal dråbetælleren hovedsagelig anvendes til indgivelse hos 

pædiatriske patienter samt til startdosering hos voksne og børn over 12 år.  

CHMP drøftede de mulige medicineringsfejl som følge af dråbetælleren: 

 
Unøjagtighed som følge af uhensigtsmæssig orientering af dråbetælleren  
 

Levothyroxine Alapis er en opløsning med lav viskositet, hvilket medfører hurtig dråbeafgivelse. Enhver 

afvigelse fra lodret, såsom et forsøg på at nedbringe dråbehastigheden, vil derfor medføre, at 
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dråbevolumen bliver unøjagtigt. I litteraturen1 understreges potentialet for betydelig variabilitet i både 

dråbehastighed og dråbevolumen for lavviskøse opløsninger som dette produkt, når flasken ikke holdes 

lodret. Afvigelser fra lodret position af flasken er mere sandsynlig i situationer, hvor 

patienten/omsorgsgiveren forsøger at styre/nedsætte dråbehastigheden for at tælle et forholdsvis stort 

antal dråber. 

Unøjagtighed som følge af fejltælling  

Der er endvidere fortsat betænkelighed ved doseringsfejl som følge af vanskeligheden ved nøjagtigt at 

tælle et stort antal dråber (op til 20) af opløsningen af Levothyroxine Alapis pr. dosis.  

Desuden bemærkes det, at det i den foreslåede indlægsseddel anbefales, at dråberne ikke 

administreres direkte til patienten, men først dryppes i en ske. Dette er en upraktisk doseringsmåde til 

spædbørn og mindre børn og vil medføre yderligere variabilitet i det doserede volumen gennem 

anvendelse af endnu en indgivelsesanordning. 

Levothyroxine Alapis er formuleret som en stærkt koncentreret opløsning af et meget potent aktivt 

stof, og kronisk overdosering er forbundet med bivirkninger, navnlig kardiovaskulære, mens kronisk 

underdosering medfører konsekvenser for den normale udvikling af hjernen hos de pågældende børn.  

På baggrund af at Levothyroxine Alapis er en stærkt koncentreret opløsning, der indeholder 100 µg/ml, 

konkluderes det, at dråbetælleren må anses for uegnet på grund af de unøjagtigheder, der bevirkes af 

uhensigtsmæssig orientering af dråbetælleren og fejltælling, navnlig når den anvendes til pædiatriske 

startdoser på mindre end 25 µg. 

Uden en fyldestgørende brugertest med repræsentative personer fra den almindelige befolkning er der 

ikke sikkerhed for, at dråbetælleren vil vise sig at være anvendelig og nøjagtig i praktisk brug.  

Sikkerheden af hjælpestofferne (ethanol/propylenglycol) hos den pædiatriske population 

Hjælpestofferne i Levothyroxine Alapis er ethanol, propylenglycol, glycerol og vand, der alle opfylder 

monografierne i Ph.Eur. Både ethanol og propylenglycol metaboliseres initialt af alkoholdehydrogenase. 

Alkoholdehydrogenase metaboliserer fortrinsvis ethanol før andre alkoholer, herunder propylenglycol. 

Da propylenglycol og ethanol metaboliseres ad samme vej, er der betænkelighed ved kombinationen af 

ethanol og propylenglycol. 

På grund af den manglende besvarelse af CHMP's liste med spørgsmål blev oplysningerne ikke anset 

for at være tilstrækkelige til at imødekomme de sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved kronisk 

anvendelse af ethanol og propylenglycol, navnlig hos den pædiatriske population. 

Ethanol 

Levothyroxine Alapis indeholder 200 mg/ml ethanol pr. dosis. Vejledningen “Guideline on the 

excipients in the label and the package leaflet of medicinal products for human use” foreskriver, at der, 

hvis ethanolindholdet er mellem 100 mg og 3 g pr. dosis, skal stå følgende i indlægssedlen: 

“Dette lægemiddel indeholder < > vol % ethanol (alkohol), dvs. op til < > mg pr. dosis, svarende til 

< > ml øl, < > ml vin pr. dosis. 

Skadeligt for personer med alkoholisme.  

Dette skal tages i betragtning hos kvinder, der er gravide eller ammer, samt hos børn og 

højrisikogrupper, såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.” 

                                               
1 An assessment of dose-uniformity of samples delivered from paediatric oral droppers, A.J. Nunn et al; Journal of 
Clinical Pharmacy and Therapeutics (2004) 29, 521-529. 
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Nyfødte og børn kan ikke metabolisere ethanol lige så effektivt som voksne. De har derfor større risiko 

for både akut og kronisk alkoholrelateret toksicitet. Da der kun findes begrænset viden om sikre 

koncentrationer af ethanol i pædiatriske formuleringer til kronisk anvendelse, er der betænkelighed 

forbundet med kronisk anvendelse af Levothyroxine Alapis til nyfødte/børn, idet ethanol medfører en 

yderligere skadelig påvirkning af hjernens udvikling, hvor denne i forvejen er belastet ved medfødt 

hypotyroidisme. 

Desuden er der betænkeligheder ved anvendelse hos patienter med nedsat leverfunktion og epilepsi 

samt hos udsatte voksne, såsom alkoholikere. 

Da ethanol anvendes til at bringe levothyroxin i opløsning, anses det ikke for uundværligt i denne 

formulering i betragtning af levothyroxins forholdsvis ringe opløselighed i ethanol i forhold til 

opløseligheden i propylenglycol. 

Propylenglycol 

Skønt propylenglycol har udbredt anvendelse som hjælpestof i orale og parenterale lægemidler, findes 

der kun sparsomme litteraturdata om dets sikkerhed ved kronisk indgivelse til børn. Undersøgelsen af 

MacDonald et al2 forekommer relevant, da der i den ene af undersøgelsens arme blev anvendt daglige 

doser af propylenglycol svarende til dem, der kan forventes fra Levothyroxine Alapis. To grupper børn 

blev behandlet med propylenglycol i to doseringer (0,3 g/dag og 3 g/dag) i en intravenøs 

multivitaminopløsning. Denne retrospektive undersøgelse strakte sig over to på hinanden følgende 

19-måneders perioder. Trods undersøgelsens mangler viser dataene en dosisafhængig tendens til større 

forekomst af anfald ved højere doser af propylenglycol. Der var signifikant forskel i forekomsten af 

kliniske anfald (p = 0,021). Ved den højere dosis af propylenglycol forekom der anfald hos 33 % af 

børnene, mod kun 14 % ved den lavere dosis af propylenglycol.  

Ethanol og propylenglycol i kombination  

Som nævnt metaboliseres ethanol og propylenglycol begge initialt af alkoholdehydrogenase. 

Alkoholdehydrogenase metaboliserer fortrinsvis ethanol før andre alkoholer, herunder propylenglycol. 

Samtidig indgivelse af ethanol og propylenglycol kan derfor medføre forhøjede og potentielt toksiske 

koncentrationer af propylenglycol.  

Dette giver anledning til alvorlige sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved kronisk anvendelse af 

kombinationen af ethanol og propylenglycol hos nyfødte/børn.  

På ovenstående grundlag finder CHMP, at de sikkerhedsmæssige betænkeligheder vedrørende 

Levothyroxine Alapis, der blev rejst under den decentrale procedure og CMD(h)-

indbringelsesproceduren, ikke er imødekommet tilstrækkeligt. 

Begrundelse for afslag 

Ud fra følgende betragtninger:  

 Udvalget behandlede anmeldelsen af den indbringelse, der var indledt af Det Forenede Kongerige i 

henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv 2001/83/EF. 

 Udvalget gennemgik alle de tilgængelige data vedrørende den potentielle alvorlige risiko for den 

offentlige sundhed, navnlig sikkerheden af Levothyroxine Alapis, orale dråber, opløsning, 

100 µg/ml. 

 Udvalget fandt, at der var en uacceptabel risiko for medicineringsfejl som følge af dråbetælleren, 

idet uhensigtsmæssig orientering af dråbetælleren ville medføre unøjagtigt og varierende 

                                               
2 (Pediatrics Vol. 79 No. 4, april 1987)(2) 
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dråbevolumen. Risikoen for medicineringsfejl øges endvidere af unøjagtighed som følge af 

fejltælling af det store antal indgivne dråber. Levothyroxine Alapis er formuleret som en stærkt 

koncentreret opløsning af et meget potent lægemiddel og er ved kronisk overdosering forbundet 

med bivirkninger, navnlig kardiovaskulære hændelser, mens kronisk underdosering har 

konsekvenser for den normale udvikling af hjernen hos børn. Risikoen for medicineringsfejl blev 

derfor anset for at være en potentiel alvorlig risiko for den offentlige sundhed. 

 Udvalget fandt, at kronisk samtidig indgivelse af de ansøgte mængder af hjælpestofferne ethanol 

og propylenglycol hos børn fortsat giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder. 

Desuden er der betænkeligheder ved behandling af udsatte voksne, såsom personer med 

alkoholisme, nedsat leverfunktion eller epilepsi. 

 Udvalget konkluderede, at benefit/risk-forholdet for Levothyroxine Alapis derfor ikke anses for 

gunstigt. 

anbefalede CHMP afslag på ansøgningen om markedsføringstilladelse og suspendering af de 

markedsføringstilladelser, der er udstedt for Levothyroxine Alapis og relaterede navne (se bilag I). 

 


