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Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af markedsfø-
ringstilladelserne på visse betingelser  
CMDh (koordinationsgruppen vedrørende gensidig anerkendelse og decentraliserede procedurer (hu-

man)) har gennemgået PRAC’s (Det Rådgivende Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelvur-

dering) anbefaling af 16. maj 2013 for lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol 

(2mg/0,035mg) og kan tilslutte sig anbefalingen, således som det fremgår af følgende: 

Samlet resumé af PRAC’s videnskabelige vurdering af lægemidler indeholdende cyprotero-
nacetat/ethinylestradiol (2mg/0,035mg)  

I januar 2013 besluttede den franske lægemiddelstyrelse (ANSM) at suspendere markedsføringstilla-

delserne for lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (CPA/EE) (2 mg/0,035 mg) i 

Frankrig inden for tre måneder. ANSM anså risikoen for venøs og arteriel tromboemboli (VTE og ATE) 

for at overstige fordelene ved behandling af acne. 

På denne baggrund anmodede Frankrig den 4. februar 2013 i henhold til artikel 107, stk. 1, i direktiv 

2001/83/EF1 PRAC om at vurdere de nævnte betænkeligheder ved tromboemboli og betydningen heraf 

for benefit/risk-forholdet for lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol 

(2 mg/0,035 mg) og fremsætte en udtalelse om foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere 

sikker og effektiv anvendelse, og om, hvorvidt markedsføringstilladelserne for dette produkt burde 

opretholdes, ændres, suspenderes eller inddrages. 

Cyproteronacetats antiandrogene virkning skyldes blokering af androgenreceptorer. Det nedsætter 

desuden androgensyntesen ved negativ feedbackvirkning på den hypothalamus-hypofysære-ovarielle 

akse. 

Produktet blev først godkendt i Tyskland i 1985, derefter i de øvrige EU-lande. Ordlyden af indikatio-

nen for lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) varierer mellem 

EU-medlemsstaterne. Generelt er lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol 

(2 mg/0,035 mg) godkendt til behandling af androgene symptomer såsom udtalte former for acne og 

seborré og milde former for hirsutisme hos kvinder. I nogle medlemsstater er det desuden godkendt til 

alopecia androgenetica. 

Kombinationen cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) virker samtidigt som et hormonalt 

antikonceptionsmiddel. 

Lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) vides at øge risikoen for 

tromboemboliske hændelser (TE). I juli 2002 drøftede Arbejdsgruppen vedrørende Lægemiddelover-

vågning (PhVWP) de øgede venøse tromboemboliske (VTE) og arterielle tromboemboliske (ATE) risici 

og konkluderede, at anvendelsen af cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) bør begrænses 

i betragtning af de tromboemboliske hændelser. Den af PhVWP vedtagne ordlyd er i sin helhed kun 

indført i 11 medlemsstater. 

Tromboemboliske hændelser er bivirkninger, der sædvanligvis optræder i en vene i benet (dyb vene-

trombose). Ved manglende diagnosticering og behandling eller i mangel af klare symptomer kan blod-

proppen bevæge sig opad til lungerne (lungeemboli) eller hjernen (hjerneemboli). Fejldiagnose er en 

reel mulighed, da tromboemboliske hændelser giver diffuse symptomer og er en sjælden hændelse i 

populationen af raske unge kvinder. Totalt er tromboemboli dødbringende i 1-2 % af tilfældene. 

                                               
1 Fransk vurderingsrapport af februar 2013: Rationalet for at udløse en procedure i henhold til artikel 107, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF vedrørende cyproteron/ethinylestradiol (2mg/0,035mg), forelagt af ANSM, Frankrig  
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Kendte risikofaktorer for venøs tromboemboli er tidligere venøs tromboemboli, graviditet, traumer, 

immobilisering (f.eks. efter operationer eller lange flyrejser), fedme og rygning (dvs. situationer sva-

rende til en protrombotisk tilstand). Derudover er risikoen øget ved visse arvelige trombofile defekter. 

I produktinformationen anbefales det derfor, at der optages personlig og familiær anamnese vedrøren-

de venøs tromboemboli, før der ordineres lægemidler indeholdende ethinylestradiol (f.eks. kombinere-

de orale antikonceptionsmidler). 

Risikoen for venøs tromboemboli er påvist at være højst i det første år, hvor kvinden begynder på 

hormonal antikonception, og ved genoptagelse af behandlingen efter en pause på mindst én måned 

(Dinger et al,. 2007). Efter en høj initial risiko (det første år) falder denne til et konstant lavere niveau.  

Til behandling af let til moderat acne uden hyperandrogen tilstand anvendes topiske præparater. Disse 

er benzoylperoxid, retinoider, antibiotika, salicylsyre og azelainsyre. Andre behandlingsmuligheder for 

moderat til svær acne er antibiotisk langtidsbehandling (topisk eller systemisk), keratolytika og reti-

noider (topiske eller systemiske, som er kendt for at være teratogene og forudsætter en antikoncepti-

onsplan og regelmæssige leverfunktionsprøver). Derudover er der andre kendte farmakologiske be-

handlingsmuligheder for svære androgene symptomer (navnlig hirsutisme).  

Klinisk sikkerhed  

PRAC gennemgik alle foreliggende data fra kliniske undersøgelser, farmakoepidemiologiske undersø-

gelser, den publicerede litteratur, erfaringer efter markedsføring vedrørende sikkerheden af lægemidler 

indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) samt oplysninger fra interesserede 

parter, navnlig om tromboemboliske hændelser. 

a. Tromboemboliske hændelser  

Kliniske undersøgelser  

Til vurdering af venøse og arterielle tromboemboliske virkninger omtales her kun kliniske undersøgel-

ser med CPA/EE, hvor der er registreret bivirkninger. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen for det oprindelige produkt forestod 10 kliniske fase III-

undersøgelser, der giver oplysninger om sikkerheden af disse lægemidler. I alt omfatter disse under-

søgelser 2 455 eksponerede patienter.  

Bortset fra undersøgelsesrapport AI58 blev der ikke indberettet tilfælde af venøs eller arteriel trom-

boemboli hos patienterne i de ti kliniske undersøgelser med (CPA/EE) (2 mg/0,035 mg), som var spon-

soreret af indehaveren af markedsføringstilladelsen. I undersøgelse AI58 forekom der venøs trom-

boemboli hos én patient, der blev behandlet med CPA/EE. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen foretog en systematisk gennemgang af den videnskabelige 

litteratur (skæringsdato: 14. februar 2013) i MEDLINE, EMBASE, Derwent Drug File og BIOSIS Pre-

views vedrørende kliniske undersøgelser, der dækker kardiovaskulære sygdomme og 

CPA/EE (2 mg/0,035 mg). Ingen af de 118 fundne kliniske undersøgelser i den videnskabelige littera-

tur nævner venøse eller arterielle tromboemboliske/kardiovaskulære hændelser i perioden omfattet af 

den pågældende undersøgelse. 

Sikkerheds- og overvågningsundersøgelser efter markedsføring 

Der pågår to store overvågningsundersøgelser efter markedsføring, hvorfra der kan hentes episodiske 

oplysninger om brugen af lægemidler indeholdende CPA/EE (2 mg/0,035 mg). Disse undersøgelser 

(INAS-OC og INAS-SCORE) vedrører sikkerheden af henholdsvis det kombinerede orale antikoncepti-

onsmiddel YAZ (3 mg drospirenon/0,020mg ethinylestradiol) og Qlaira (dienogest/østradiolvalerat, 

nedtrapningsdosering). Hormonpræparater indeholdende CPA/EE (2 mg/0,035 mg) indgår i sammen-
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ligningsarmene i disse undersøgelser. Alle de kvinder, der fik ordineret et oralt antikonceptionsmiddel, 

blev i begge undersøgelser ved baseline (efter ordinationen) udspurgt om begrundelsen for ordinatio-

nen. Da begge undersøgelser er observationsundersøgelser, der sammenligner nylancerede kombine-

rede orale antikonceptionsmidler med et andet præparat, er sammenligningsgruppen ikke pålagt be-

grænsninger til nærmere bestemte orale hormonkombinationspræparater. I undersøgelserne indgik 

brugere af CPA/EE (2mg/0,035mg), da antikonception til kvinder med behov for behandling af andro-

genafhængige hudlidelser i mange europæiske lande er en indikation for CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

INAS-OC 

INAS-OC er en prospektiv, ikke-interventionel aktiv overvågningsundersøgelse til vurdering af risikoen 

ved kort- og langtidsanvendelse af YAZ (3 mg drospirenon/0,020mg ethinylestradiol), Yasmin (3 mg 

drospirenon/0,030mg ethinylestradiol) og af orale antikonceptionsmidler og CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Undersøgelsen gennemføres i seks europæiske lande og i USA. De primære udfald af interesse er kar-

diovaskulære hændelser, navnlig forekomsten af venøs og arteriel tromboemboli ved brug af oral anti-

konception. I alt omfattede undersøgelsen 1 672 brugere af præparater indeholdende CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg), svarende til 7,5 % af hele undersøgelsespopulationen.  

60 % af de deltagende kvinder, der fik ordineret et præparat indeholdende CPA/EE, oplyste udtrykke-

ligt i spørgeskemaet ved baseline, at deres ordination af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) skyldtes acne 

og/eller polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Dette på trods af, at undersøgelsens inklusionskriterier 

overvejende udvalgte patienter, hos hvem antikonception måtte formodes at have været den oprinde-

lige grund til konsultationen. At kvinderne huskede forbindelsen med acne/polycystisk ovariesyndrom, 

tyder på, at den enkelte kvindes behov for behandling af hudlidelsen eller hyperandrogenisme er ble-

vet konkret omtalt under besøget og har været afgørende for ordinationen af CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg). 

INAS-SCORE 

INAS-SCORE blev sat i gang efter lanceringen af Qlaira (dienogest/estradiolvalerat, nedtrapningsdose-

ring) i Europa (september 2009) og USA (oktober 2010). Det er en prospektiv, ikke-interventionel 

sikkerhedsundersøgelse efter markedsføring i Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Sverige, Det 

Forenede Kongerige og USA. Denne igangværende undersøgelse sigter mod at vurdere risiciene ved 

kort- og langtidsanvendelse af Qlaira (dienogest/estradiolvalerat, nedtrapningsdosering) og af orale 

antikonceptionsmidler, herunder CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Undersøgelsen har ifølge den 6. interimsrapport inkluderet i alt 1 094 brugere af præparater indehol-

dende CPA, svarende til 5,5 % af hele undersøgelsespopulationen. 

Af de kvinder, der fik ordineret præparater indeholdende CPA i undersøgelsen, huskede næsten 67 % 

efter samtalen med deres sundhedsperson, at de havde fået præparatet ordineret for acne og/eller 

polycystisk ovariesyndrom, og angav, at hudlidelsen blev drøftet under samtalen og nævnt som ho-

vedbegrundelse for ordinationen af CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen kommenterede dette med, at de to undersøgelser viser, at 

selv når den primære anledning til konsultationerne med stor sikkerhed er antikonception, kan 63 % af 

patienterne selv kæde ordinationerne af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) sammen med acne og/eller andre 

hyperandrogene lidelser. For med sikkerhed at fastslå den sande andel måtte man have udspurgt den 

ordinerende læge direkte. At dette ikke er sket i nogen af undersøgelserne, er en begrænsning, der må 

tages hensyn til ved fortolkning af oplysningerne. 
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Kohorteundersøgelser 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen fremlagde en oversigt over 6 kohorteundersøgelser (heraf to 

med supplerende indlejrede case-kontrolanalyser), 7 case-kontrolundersøgelser til vurdering af risiko-

en for venøs tromboemboli forbundet med CPA/EE og 1 kohorteundersøgelse til vurdering af risikoen 

for arteriel tromboemboli forbundet med CPA/EE. I disse undersøgelser blev risikoen for venøs trom-

boemboli ved anvendelse af CPA/EE sammenlignet med risikoen for venøs tromboemboli uden sådan 

anvendelse og ved anvendelse af forskellige typer kombinerede orale antikonceptionsmidler. Der er 

ikke forelagt sikkerhedsdata, hvor der sammenlignes med produkter, der er registreret til behandling 

af acne/hirsutisme/polycystisk ovariesyndrom. 

Ingen af undersøgelserne indeholder oplysninger om dødeligheden ved venøs tromboemboli hos 

CPA-/EE-brugere bortset fra Seaman 2003-undersøgelsen, som angiver, at der ikke var dødsfald 

blandt de 179 venøse tromboemboliske hændelser, hvoraf 23 vedrørte personer eksponeret for CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg). 

Risikoen for venøs tromboemboli ved anvendelse af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) er vurderet i en række 

observationsundersøgelser. Undersøgelserne viser betydelig variation, dels i den relative risiko sam-

menlignet med ingen anvendelse eller med anvendelse af andre kombinerede orale antikonceptions-

midler, dels i den absolutte risiko for venøs tromboemboli. I de tidlige undersøgelser fandtes risikoen 

for (idiopatisk) venøs tromboemboli hos CPA-/EE-brugere at være større end hos brugere af kombine-

rede antikonceptionsmidler indeholdende levonorgestrel eller af konventionelle kombinerede antikon-

ceptionsmidler med lavt østrogenindhold (<50μg) (Vasilakis-Scaramozza & Jick, 2001, Seaman et al, 

2003). Efterfølgende undersøgelser (Lidegaard et al. 2003, Seaman et al. 2004), hvoraf sidstnævnte 

omhandler konfunderingsproblemet, konkluderede, at den absolutte risiko for venøs tromboemboli 

blandt CPA/EE-brugere ikke er nævneværdigt større end blandt kvinder, der bruger kombinerede orale 

antikonceptionsmidler. Nyere undersøgelser til vurdering af risikoen for venøs tromboemboli hos bru-

gere af forskellige kombinerede orale antikonceptionsmidler og CPA/EE (herunder Lidegaard, 2009, og 

Hylckama, 2009) havde væsentlige metodefejl (manglende oplysninger om konfunderende faktorer), 

der rejser tvivl om validiteten af konklusionerne. Desuden kan der være betydelig forskel på anvendel-

sesmønsteret for CPA/EE og for kombinerede orale antikonceptionsmidler. 

Afbrydelse og genoptagelse må formodes at være hyppigere for CPA/EE (2 mg/0,035 mg), der er indi-

ceret til behandling af androgenafhængige sygdomme såsom acne, og som i produktoplysningerne 

giver mulighed for seponering ved bedring og genoptagelse ved tilbagevenden af symptomer. Som 

påvist for nylig er der ekstra risiko ved at genoptage eller overgå til behandling med kombinerede ora-

le antikonceptionsmidler efter en pause. Overordnet er der ikke konklusiv evidens for en højere risiko 

for venøs tromboemboli med CPA/EE (2 mg/0,035 mg) end med kombinerede orale antikonceptions-

midler, herunder dem, der indeholder levonorgestrel. 

Epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem anvendelse af kombinerede 

orale antikonceptionsmidler generelt og øget risiko for arterielle trombotiske og tromboemboliske syg-

domme såsom myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser. Sådanne hændelser er sjældne. Ar-

terielle tromboemboliske hændelser kan være livstruende eller have dødeligt udfald. Der findes kun 

sparsomme data om arterielle trombotiske og tromboemboliske sygdomme med CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg) eller med cyproteronacetat alene. En nyere undersøgelse (Lidegaard, 2012) viser, at 

den relative risiko for trombotiske slagtilfælde og myokardieinfarkt med de forskellige progestiner, 

herunder levonorgestrel, er af samme størrelsesorden som uden anvendelse, og at der ikke er forskel 

mellem de forskellige progestiner. For CPA/EE (2 mg/0,035 mg) sammenlignet med ingen anvendelse 

opnås ikke engang statistisk signifikans. 
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Indberetning efter markedsføring 

Tromboemboliske hændelser er kendte, sjældne bivirkninger, der er forbundet med anvendelse af 

præparater indeholdende østrogen-progestogen, herunder CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen for det oprindelige produkt har givet oplysninger om trom-

boemboliske hændelser for CPA/EE i de årlige periodiske, opdaterede sikkerhedsberetninger (PSUR).  I 

henhold til den seneste PSUR (indberetningsperiode 1. juni 2011 til 31. maj 2012, databasen låst 31. 

maj 2012) var indberetningshyppigheden 1,3 per 100 000 kvindeår for alle (arterielle, venøse og uspe-

cificerede) trombotiske /tromboemboliske hændelser, der er indberettet i perioden. Sammenlignet med 

den tilsvarende indberetningshyppighed på mellem 0,8 og 1,5 per 100 000 kvindeår i de foregående 

seks PSUR-perioder er der ikke tegn på en samlet stigning i indberetningshyppigheden for trombo-

tiske/tromboemboliske hændelser. Indberetningshyppigheden er mindre end den hyppighed af venøs 

tromboemboli, der beskrives i epidemiologiske undersøgelser.  

For perioden siden den globale lancering af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) frem til den 13. januar 2013 

modtog indehaveren af markedsføringstilladelsen fra kilder verden over indberetninger om 968 tilfælde 

(alvorlige (93 %) og ikke-alvorlige (7 %) lægeligt bekræftede (85 %) og ikke lægeligt bekræftede 

(15 %)) af trombotiske /tromboemboliske hændelser uanset art (arterielle, venøse og uspecificerede) 

hos kvindelige patienter. Et af disse 968 tilfælde blev indberettet fra den kliniske undersøgelse 

ME94162 / AI58. Disse 968 tilfælde udgør 7 % af det samlede antal bivirkningsindberetninger, der er 

modtaget kumulativt frem til den 30. januar 2013 (n = 13 875 i alt). 

CPA/EE (2 mg/0,035 mg) blev i 40 % af tilfældene ordineret i henhold til indikationen (dvs. androgene 

symptomer), og i 31 % til ikke-godkendt anvendelse (dvs. som antikonception eller mod uregelmæssig 

menstruation). I 30 % af tilfældene blev indikationen for ordinationen ikke oplyst.  

Den samlede globale, spontane indberetningshyppighed for alle tilfælde af trombo-

tiske/tromboemboliske hændelser er 1,3 per 100 000 kvindeår. Dette tal er baseret på den beregnede 

globale patienteksponering på 75 417 345 kvindeår og 968 modtagne indberetninger om tromboemboli 

på verdensbasis.  

Alderen blev oplyst for 877 af 968 (90,6 %) af patienterne. Patienterne var 13-63 år gamle (gennem-

snit 27 år, median 25 år) på tidspunktet for hændelsen. 88 (9,1 %) af bivirkningsindberetningerne 

omhandlede patienter under 18 år, 639 (66 %) 18-35 år, og 150 (15,5 %) over 35 år. For 91 (9,4 %) 

af patienterne blev alder ikke oplyst.  

Vægt og højde blev oplyst for 258 (26,7 %) af 968 patienter. BMI for patienterne var mellem 15 og 54 

(gennemsnit 24, median 23), mens et BMI over 30 kg/m2 blev angivet i 33 (3,4 %) af indberetninger-

ne.  

Størstedelen af indberetningerne omhandlede patienter i alderen 18-35 år (66 %). Dette tyder ikke på 

højere forekomst i denne aldersgruppe, men kun højere indberetningshyppighed i denne aldersgruppe, 

da patienteksponeringen ikke er angivet for forskellige alderskategorier.  

Samtidig medicinering 

I 879 (90,8 %) af 968 tilfælde af tromboemboli var CPA/EE (2 mg/0,035 mg) det eneste mistænkte 

lægemiddel. CPA/EE (2 mg/0,035 mg) bruges ofte i kombination med cyproteron 10 mg (CPA 10 mg) i 

forskellige daglige doser for at øge de antiandrogene virkninger. Indberetningerne af tromboemboliske 

bivirkninger fra kilder verden over omfatter derfor også tilfælde, der optræder i forbindelse med 

CPA/EE (2 mg/0,035 mg) kombineret med CPA 10 mg (i alt: n = 48 (5 %)). Den kombinerede behand-

ling med CPA/EE og CPA 10 mg har en anden sikkerhedsprofil, som afspejles i produktinformationen 

for CPA 10 mg. 
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I 21 (2,2 %) af de indberettede tilfælde af tromboemboli blev der desuden samtidig anvendt et andet 

hormonalt antikonceptionsmiddel, som blev indberettet som endnu et mistænkt lægemiddel. I 20 til-

fælde blev der samtidig anvendt forskellige kombinerede orale antikonceptionsmidler, og i ét tilfælde 

blev der samtidig anvendt intrauterint levonorgestrel-frigivende indlæg). 

Derudover blev der indberettet samtidigt mistænkte lægemidler såsom citalopram, thalidomid, olanza-

pin, antineoplastiske midler, natalizumab, methylprednisolonnatriumsuccinat, antibiotika eller isotreti-

noin for 20 (2,1 %) af patienterne.  

Tilfælde uden dødelig udgang 

892 (92,1 %) af 968 blev indberettet som tilfælde af tromboemboli uden dødelig udgang ved anven-

delse af CPA/EE (2 mg/0,035 mg), heraf 760 lægeligt bekræftede. Den tilsvarende globale spontane 

indberetningshyppighed er 1,2 indberetninger af tilfælde af tromboemboli uden dødelig udgang per 

100 000 kvindeår med CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Dødstilfælde  

Der var i alt 76 (7,9 %) dødstilfælde ud af 968 bivirkningsindberetninger med tromboemboliske hæn-

delser; 66 var lægeligt bekræftede, mens 10 var ikke-lægeligt bekræftede forbrugerindberetninger. 

Den tilsvarende globale spontane indberetningsfrekvens er 0,10 indberetninger af dødelig tromboem-

boli pr. 100 000 kvindeår med CPA/EE (2 mg/0,035 mg). Af disse 76 indberetninger vedrørte 67 

(88,2 %) lungeemboli med eller uden dyb venetrombose eller uspecificeret trombose, 8 (10,5 %) ved-

rørte cerebrale hændelser, og 1 (1,3 %) vedrørte hændelser med dyspnø, dissemineret intravaskulær 

koagulation og kredsløbsforstyrrelser i forbindelse med multiorgansvigt, akut leversvigt, coma hepati-

cum, knoglemarvssvigt, mykotisk sepsis, pneumoni og hæmatofag histiocytose hos kvindelige patien-

ter med alkoholmisbrug, akut myeloid leukæmi, polykemoterapi og antibiotikabehandling. Der var in-

gen tilfælde af arteriel tromboemboli med dødeligt udfald.  

Arterielle tromboemboliske hændelser 

Af 968 indberettede tilfælde omfattede de 52 (5,4 %) en eller flere arterielle tromboembolier i forbin-

delse med anvendelse af CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Dette svarer til en indberetningshyppighed på 0,07 bivirkningsindberetninger per 100 000 kvindeår 

med CPA/EE (2 mg/0,035 mg). Tallet er baseret på den beregnede patienteksponering på 75 417 345 

kvindeår og 52 indberetninger af arterielle emboliske og trombotiske hændelser på verdensbasis.  

Der var ingen tilfælde af arteriel tromboemboli med dødeligt udfald.  

Venøse tromboemboliske hændelser 

Af 968 indberettede tilfælde omfattede i alt 789 (81,5 %) en eller flere venøse tromboemboliske hæn-

delser i forbindelse med anvendelse af CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

Dette svarer til en indberetningshyppighed på 1,05 bivirkningsindberetninger per 100 000 kvindeår 

med CPA/EE (2 mg/0,035 mg). Tallet er baseret på den beregnede patienteksponering på 75 417 345 

kvindeår og 789 indberetninger af venøse emboliske og trombotiske hændelser på verdensbasis.  

Oplysninger, der er tilgået efter skæringsdatoen den 30. januar 2013 

Som følge af medieopmærksomheden ved indledningen af proceduren for indbringelse af sager blev 

der indsendt et antal supplerende indberetninger. Ud over de 968 tilfælde af tromboemboli, der beskri-

ves i hovedanalysen, modtog indehaveren af markedsføringstilladelsen fra kilder verden over i alt 175 

indberetninger om trombotiske/tromboemboliske hændelser (TE) (alle alvorlige, lægeligt bekræftede 

(38,3 %, n=67 i alt) uanset art (arterielle, venøse eller uspecificerede)) hos kvindelige patienter i for-
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bindelse med CPA/EE (2 mg/0,035 mg). Af disse 175 tilfælde havde 15 dødeligt udfald (4 lægeligt be-

kræftede og 11 ikke-lægeligt bekræftede forbrugerindberetninger).  

Det således opdaterede samlede antal tilfælde frem til den 6. marts 2013 er 1 143 indberetninger med 

tromboemboli.  

Den samlede globale spontane indberetningshyppighed for alle tilfælde af tromboemboliske hændelser 

på skæringstidspunktet den 6. marts 2013 er anslået til 1,5 per 100 000 kvindeår, heraf 1,4 indberet-

ninger om tromboemboli per 100 000 kvindeår uden dødelig udgang og 0,1 indberetninger om trom-

boemboli per 100 000 kvindeår med dødelig udgang i forbindelse med CPA/EE (91 tilfælde (8 %) med 

dødelig udgang ud af i alt 1 143 tilfælde).  

Som konklusion er de tromboemboliske hændelser kendte bivirkninger ved anvendelse af præparater 

indeholdende østrogen-progestogen. I virksomhedens centrale datablad (CCDS) for CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg) angives øget risiko for trombotiske /tromboemboliske hændelser (som kan være 

dødelige i 1-2 % af tilfældene). 

PRAC anbefalede supplerende oplysninger i afsnittet om kredsløbsforstyrrelser ved skift til eller genop-

tagelse af behandlingen. Mere konkret er overrisikoen for venøs tromboemboli højst i det første år, 

hvor en kvinde påbegynder behandling med CPA/EE (2 mg/0,035 mg) og ved genoptagelse af eller 

overgang til anden behandling efter mindst 1 måneds pause uden piller. 

 

b. Ikke godkendt anvendelse  

Ikke godkendt anvendelse blev defineret i henhold til de terapeutiske indikationer for CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg), idet der i forskellige lande angives forskellige indikationer i produktresuméet som 

oplyst i de nationale sundhedsmyndigheders besvarelse til den gennemgang af produktet, der blev 

foretaget af EMA’s Arbejdsgruppe vedrørende Lægemiddelovervågning i 2002.  

Ikke godkendt anvendelse vil primært være ordination af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) som antikoncepti-

onsmiddel, hvor der ikke er behov for acnebehandling. Der blev søgt i en række databaser.  

Ordinationsdata fra IMS har begrænset værdi, da de mangler kategorien “antikonception i fravær af 

acne”. Desuden gives der ikke systematisk oplysninger om patienternes anamnese (f.eks. om acne 

eller hyperandrogene symptomer) eller kliniske af undersøgelsesresultater, da lægerne er tilbøjelige til 

at begrænse sig til de obligatoriske mindsteoplysninger til IMS. De manglende oplysninger ville være 

afgørende for en vurdering af de ordinerende lægers egentlige motiver til at vælge ét produkt frem for 

et andet. 

Cegedim Promotional viser 32 % anvendelse til antikonception alene, mens Longitudinal data viser 

3,4 % til antikonception alene; data fra Pharmalink Panel for Tyskland viser 53 % anvendelse til anti-

konception, hvoraf 75 % begrundes med acne og 25 % med andre forhold. 

Det må bemærkes, at når sundhedspersoner angiver polycystisk ovariesyndrom (PCOS) som indikati-

on, afspejler det anvendelse af CPA/EE til behandling af androgenrelaterede symptomer på polycystisk 

ovariesyndrom, såsom acne eller hirsutisme. 

Oplysningerne fra IMS Prescriptions Insight Data for Frankrig viser, at lægemidler indeholdende 

CPA/EE (2 mg/0,035 mg) udskrives som antikonception (ANSM’s gennemgang af benefit/risk-forhold af 

5. februar 2013).  

Dette er tilfældet i 54 % af de 60 % af ordinationerne, der udskrives i almen praksis (dvs. 32,4 % af 

alle ordinationer) og i 75 % af de 36 % af ordinationerne, der udskrives af gynækologer (27,8 % af 

alle ordinationer). Således udskrives ca. 60 % af alle franske ordinationer af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) 

til antikonception og dermed ikke godkendt anvendelse, da indikationen i Frankrig kun omfatter acne.  
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To igangværende overvågningsundersøgelser efter markedsføring (INAS-OC and INAS-SCORE) giver 

som biresultat oplysninger om anvendelsen af CPA/EE. Disse undersøgelser vedrører henholdsvis sik-

kerheden af de kombinerede orale antikonceptionsmidler YAZ (3 mg drospirenon/0,020mg ethiny-

lestradiol) og Qlaira (dienogest/estradiolvalerat, nedtrapningsdosering). Hormonpræparater indehol-

dende CPA/EE (2 mg/0,035 mg) indgår i sammenligningsarmene i disse undersøgelser.  

Undersøgelserne giver visse oplysninger om anvendelsen af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) som antikoncep-

tionsmiddel.  

I INAS-OC-undersøgelsen udgør antikonception 28,1 % af anvendelsen hos de af undersøgelsen om-

fattede 1 672 brugere af præparater indeholdende CPA, svarende til 7,5 % af den samlede undersøgel-

sespopulation. I spørgeskemaet ved baseline i undersøgelsen angav 60 % af de kvinder, der fik ordine-

ret et præparat indeholdende CPA, udtrykkeligt, at deres ordination af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) skyld-

tes acne og/eller polycystisk ovariesyndrom (PCOS). 

I INAS-OC-undersøgelsen udgør antikonception 20,2 % af anvendelsen hos i alt 1 094 brugere af præ-

parater indeholdende CPA, svarende til 5,5 % af hele undersøgelsespopulationen. 

De to undersøgelser viser, at selv når den primære anledning til konsultationerne med stor sikkerhed 

er antikonception, bliver 63 % af ordinationerne af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) af patienterne selv sat i 

forbindelse med acne og/eller andre hyperandrogene lidelser. 

Ikke godkendt anvendelse bliver klart praktiseret ved de nuværende godkendte indikationer i EU. I 

henhold til IMS-data fra 2012 fra 16 europæiske lande er andelen af ordinationer af CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg) til acne mellem 0 og 54 % med median 9 %. PRAC gennemgik alle ovennævnte data 

for lægemidler indeholdende CPA/EE (2 mg/0,035 mg) og anbefalede præcisering af indikationen for 

produkterne.  

Konklusioner vedrørende sikkerhed 

Som konklusion tog PRAC alle foreliggende sikkerhedsdata for lægemidler indeholdende CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg) i betragtning og anbefalede, at disse produkter gøres kontraindiceret, når venøs 

trombose forekommer i anamnesen eller som familiær disposition. Desuden understregede PRAC, at 

produkterne ikke bør gives sideløbende med andre hormonale antikonceptionsmidler, og at behovet for 

fortsat behandling jævnligt bør vurderes på baggrund af, at tiden til lindring af symptomer er mindst 

tre måneder. 

Klinisk virkning 

Lægemidler indeholdende CPA/EE (2 mg/0,035 mg) vides at have antiandrogene virkninger. Virknin-

gerne på hirsutisme og seborré er hovedsagelig undersøgt i forbindelse med behandling af acne og 

/eller polycystisk ovariesyndrom (PCOS). 

Hos kvinder med androgenfølsomme hudlidelser er der påvist virkning ved moderat og svær acne med 

eller uden seborré og/eller hirsutisme i over 30 sponsorerede og ikke sponsorerede undersøgelser, 

herunder sammenlignende undersøgelser, ukontrollerede undersøgelser og pilotundersøgelser. Tiden til 

lindring af symptomer er mindst tre måneder, og virkningerne er mere udtalte ved længerevarende 

behandling. 

 

a. Behandling af hirsutisme  
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Til behandling af hirsutisme alene (hovedsagelig hos patienter med polycystisk ovariesyndrom) er virk-

ningen godtgjort i 13 undersøgelser, hvor der blev sammenlignet med andre behandlinger. En nyere 

publiceret undersøgelse, der sammenligner CPA/EE (2 mg/0,035 mg), drospirenon/EE og deso-

gestrel/EE, viste, at disse lægemidler efter seks måneder var lige effektive, men efter 12 måneder 

havde CPA/EE (2 mg/0,035 mg) stærkest antiandrogen virkning, efterfulgt af drospirenon/EE og deso-

gestrel/EE som det svageste. Dette er forventeligt i betragtning af forskellene i antiandrogene egen-

skaber mellem cyproteron, drospirenon og desogestrel. Cyproteron har den stærkeste antiandrogene 

aktivitet.  

I Cochrane-gennemgangen af behandling af hirsutisme fandtes ni undersøgelser egnede til inkludering. 

Kun i én undersøgelse blev virkningen af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) vurderet i forhold til placebo. I 

denne undersøgelse var der væsentlig subjektiv bedring i hirsutisme, men der var ingen objektiv eva-

luering.  

Der blev ikke fundet kliniske forskelle i hirsutisme mellem CPA/EE (2 mg/0,035 mg) og andre læge-

midler (spironolakton, finasterid, GnRH-analoger, ketoconazol). Den eneste forskel i klinisk udfald var 

væsentligt bedre Ferriman Gallwey (FG) score ved 12 måneder med cyproteronacetat end med fluta-

mid. 

b. Seborré 

Seborré er hovedsagelig blevet vurderet i forbindelse med acne. Virkningen af CPA/EE 

(2 mg/0,035 mg) på seborrésymptomer såsom fedtet hud og hår begynder efter 3-4 behandlingsfor-

løb, og resultaterne af mere udtalte ved længerevarende behandling. Ligesom ved acnebehandling 

varierer den procentuelle bedring mellem undersøgelserne og afhænger af de anvendte metoder til 

vurdering af virkningerne. 

c. Alopecia androgenetica 

Virkningen af CPA/EE ved alopecia androgenetica er, bortset fra virkningsmekanismen, kun omfattet af 

en enkelt lille undersøgelse (DeCecco L et al, 1987), hvor der blev fundet visse gavnlige virkninger af 

begrænset omfang.  

d. Acne uden androgene kendetegn  

For acne uden androgene kendetegn viste én undersøgelse samme virkning af CPA/EE som af syste-

misk antibiotisk tetracyklin (Greenwood R, et al., 1985). To undersøgelser viste ligeledes samme virk-

ning af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) som af et kombineret oralt antikonceptionsmiddel indeholdende die-

nogest og af et kombineret oralt antikonceptionsmiddel indeholdende norgestimat (A18566, 2004, 

Palombo-Kinne E, et al.,2009).  

To undersøgelser sammenlignede CPA/EE (2 mg/0,035 mg) med levonorgestrel/EE (LNG/EE). Efter 

seks måneders behandling var virkningen af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) statistisk signifikant bedre end 

af LNG/EE. 

I den nylige Cochrane-gennemgang (Arowojolu, AO. et al., 2012) af virkningen af kombinerede orale 

antikonceptionsmidler ved acne var dataene for begrænsede til at drage konklusioner om forskelle i 

virkning af de forskellige antikonceptionsmidler. Baseret på bedste foreliggende evidens konkluderede 

forfatterne dog, at præparatet med cyproteronacetat gav større bedring af acne end et præparat inde-

holdende desogestrel, men at undersøgelserne gav modstridende resultater. Endelig konkluderede de, 

at præparater indeholdende drospirenon syntes at være mere effektive end præparater indeholdende 

norgestimat eller nomegestrolacetat, men mindre effektive end præparater indeholdende cyproterona-

cetat. 
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e. Antikonceptiv virkning 

Den antikonceptive virkning af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) var genstand for flere undersøgelser på god-

kendelsestidspunktet. Det samlede Pearl-index for CPA/EE (2 mg/0,035 mg) i en stor klinisk undersø-

gelse var 0,12 med en øvre grænse på 0,44 af 95 % sikkerhedsintervallet. Beregningerne opfyldte 

kraven til præcision i vejledningen for klinisk undersøgelse af steroide antikonceptionsmidler hos kvin-

der2. 

 
Tabel 1  Pearl-index baseret på en klinisk undersøgelse med CPA/EE 
(2 mg/0,035 mg) (undersøgelse 8186, Aydinlik et al., 1990) 
 

 Metodesvigt I alt 
antal cyklusser 20 746* 21 196 
antal graviditeter 0 2 
Pearl-indeks 0 0,1226647 
tosidet 95 %-sikkerhedsinterval 0; 0,2311345 0,01485552; 0,4430523 

 
*beregnet som samlet antal cyklusser, n=21 196, minus antal cyklusser, n=450, hvor medicinerin-
gen blev oversprunget. 

 

Den antikonceptive virkning af CPA/EE (2 mg/0,035 mg) blev desuden undersøgt i en europæisk aktiv 

overvågningsundersøgelse (EURAS). I EURAS-undersøgelsen blev Pearl-indeks for 

CPA/EE (2 mg/0,035 mg) beregnet til 0,37 (95 % SI [0,19- 0,65]) og var således sammenligneligt 

med det, der opnåedes med godkendte kombinerede antikonceptionsmidler (mellem 0,48 og 0,63).  

Konklusioner vedrørende virkning 

PRAC tog i betragtning alle de kumulative data om virkning og sikkerhed, der var forelagt for indikatio-

nerne acne og seborré, hirsutisme og alopeci. Udvalget tog ligeledes i betragtning de foreliggende data 

om den hormonale antikonceptive virkning af lægemidler indeholdende CPA/EE (2 mg/0,035 mg). 

PRAC finder, at fordelene ved lægemidler indeholdende CPA/EE (2 mg/0,035 mg) fortsat overstiger 

risiciene til behandling af moderat til svær acne forbundet med androgenfølsomhed (med eller uden 

seborré) og/eller hirsutisme hos kvinder i den fødedygtige alder. Lægemidlerne bør kun anvendes til 

behandling af acne, når topisk behandling eller systemisk antibiotisk behandling har slået fejl. I be-

tragtning af de meget begrænsede data om virkningen ved alopeci konkluderede PRAC, at benefit/risk-

forholdet ikke er gunstigt, og at disse lægemidler derfor ikke længere bør være indiceret til denne te-

rapeutiske indikation. 

Foranstaltninger til risikominimering 

Som led i risikominimeringsforanstaltningerne vedtog PRAC en opdateret indikation, hvor alle data 

tages i betragtning, og hvor det præciseres, under hvilke betingelser, disse produkter er indiceret. 

På baggrund af risiciene for venøs tromboemboli og arteriel tromboemboli fandt PRAC behov for at 

sikre, at al relevant information om sikker anvendelse af disse produkter bringes i anvendelse for alle 

godkendte produkter, og vedtog derfor en ordlyd for alle relevante afsnit, der omhandler risikoen for 

venøs og arteriel tromboemboli. 

PRAC godkendte en direkte meddelelse til fagfolk i sundhedssektoren (DHPC) om resultatet af denne 

gennemgang og om den opdaterede indikation med fremhævelse af risikoen for tromboemboliske 

hændelser. 

                                               
2  Guideline on clinical investigation of steroid contraceptives in women (Retningslinjer for klinisk undersøgelse af steroide 

antikonceptionsmidler hos kvinder). EMEA/CPMP/EWP/519/98 Rev 1., (2005) 
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PRAC vedtog ligeledes, at der bør forelægges en risikostyringsplan, da der ikke er nogen EU-

risikostyringsplan i kraft for disse produkter. 

Desuden anmodede PRAC om, at der i forbindelse med indsendelsen af risikostyringsplanen forelægges 

en protokol til undersøgelse af lægemiddelanvendelse for at opnå en bedre beskrivelse af den typiske 

ordineringspraksis for disse lægemidler hos repræsentative grupper af ordinerende læger samt en vur-

dering af hovedgrundene til ordinering. 

Endvidere anmodede PRAC om, at der i forbindelse med indsendelse af risikostyringsplanen forelægges 

en protokol til en sikkerhedsundersøgelse efter markedsføring (PASS) til vurdering af effektiviteten af 

risikominimeringstiltagene. 

Endelig anmodede PRAC om, at der sammen med risikostyringsplanen forelægges oplysningsmateriale 

til ordinerende læger om venøs og arteriel tromboemboli og til patienterne for at henlede opmærksom-

heden på symptomer ved venøs og arteriel tromboemboli. Dette var også blandt de hovedpunkter, 

som ekspertgruppen anbefalede over for PRAC. 

Benefit/risk-forholdet 

PRAC konkluderede, at benefit/risk-forholdet for lægemidler indeholdende cyproteronace-

tat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) er gunstigt, da fordelene fortsat overstiger risiciene til behandling 

af moderat til svær acne i forbindelse med androgenfølsomhed (med eller uden seborré) og/eller hirsu-

tisme hos kvinder i den fødedygtige alder. Lægemidlerne bør kun anvendes til behandling af acne, når 

topisk behandling eller systemisk antibiotisk behandling har slået fejl. PRAC bemærkede desuden, at 

disse lægemidler har hormonal antikonceptiv virkning og derfor er kontraindicerede i kombination med 

anden hormonal antikonception. PRAC vedtog desuden andre ændringer af produktinformationen, sup-

plerende lægemiddelovervågning og risikominimeringsforanstaltninger over for tromboemboliske hæn-

delser. For alopeci tog PRAC i betragtning de foreliggende overordnede sikkerhedsdata, navnlig risiko-

en for alvorlige tromboemboliske hændelser og de meget begrænsede data om virkning, hvorfor ud-

valget konkluderede, at benefit/risk-forholdet ikke er gunstigt, og at disse lægemidler ikke fortsat bør 

være indiceret til denne terapeutiske indikation. 

Samlet konklusion og betingelser for markedsføringstilladelserne 

Efter gennemgang af sagen som beskrevet i den vedføjede vurderingsrapport om indbringelsen anbe-

faler PRAC, at  

a. indehaverne af markedsføringstilladelse sponsorerer en sikkerhedsundersøgelse efter markeds-
føring foruden opfølgende evaluering af resultaterne af denne undersøgelse, 

 
b. indehaverne af markedsføringstilladelse gennemfører risikominimeringsforanstaltninger, og  

 
c. markedsføringstilladelserne ændres. 

 

PRAC fandt behov for udsendelse af en direkte meddelelse til fagfolk i sundhedssektoren (DHPC) til 

formidling af resultatet af denne gennemgang. 

PRAC anbefalede desuden, at indehaveren af markedsføringstilladelsen indsender en komplet risikosty-

ringsplan (RMP) senest tre måneder efter beslutningen om denne procedure. Som en del af risikosty-

ringsplanen forelægges desuden protokollen til undersøgelse af lægemiddelanvendelsen, hvis formål er 

bedre karakterisering af typisk ordinationspraksis for lægemidlerne hos repræsentative grupper af or-

dinerende læger og fastlæggelse af hovedgrundene til ordination. 

PRAC konkluderede, at benefit/risk-forholdet fortsat er gunstigt for lægemidler indeholdende cyprote-

ronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) til behandling af moderat til svær acne i forbindelse med 
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androgenfølsomhed (med eller uden seborré) og/eller hirsutisme hos kvinder i den fødedygtige alder, 

under forudsætning af de vedtagne begrænsninger, advarsler, andre ændringer i produktinformatio-

nen, supplerende lægemiddelovervågningstiltag og supplerende risikominimeringsforanstaltninger.  

Begrundelse for PRAC’s anbefaling  

Ud fra følgende betragtninger:  

 PRAC fulgte proceduren i overensstemmelse med artikel 107, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF for læ-

gemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg),  

 PRAC gennemgik alle foreliggende data fra kliniske undersøgelser, farmakoepidemiologiske under-

søgelser, den publicerede litteratur, erfaringer efter markedsføring vedrørende sikkerheden af læ-

gemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) samt oplysninger fra in-

teresserede parter, navnlig om risikoen for tromboemboliske hændelser, 

 PRAC bekræftede den kendte risiko for tromboemboli ved lægemidler indeholdende cyproteronace-

tat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) og anbefalede tydelig mærkning med symptomer på trom-

boemboliske hændelser samt risikofaktorer for tromboemboliske hændelser, 

 PRAC gennemgik desuden alle de kumulative data om virkning og sikkerhed, der er forelagt for 

indikationerne acne og seborré, hirsutisme og alopeci, 

 PRAC tog ligeledes til efterretning de foreliggende data om den hormonale antikonceptive virkning 

af lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg), 

 PRAC er af den opfattelse, at fordelene ved lægemidler indeholdende cyproteronace-

tat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) fortsat overstiger risiciene til behandling af moderat til svær 

acne forbundet med androgenfølsomhed (med eller uden seborré) og/eller hirsutisme hos kvinder i 

den fødedygtige alder. Lægemidlerne bør kun anvendes til behandling af acne, når topisk behand-

ling eller systemisk antibiotisk behandling har slået fejl,  

 på baggrund af de aktuelt foreliggende sikkerhedsdata og for at opretholde et positivt benefit/risk-

forhold for ovennævnte indikationer fandt PRAC desuden, at lægemidler indeholdende cyprotero-

nacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg) bør være kontraindiceret hos patienter med anamnese 

med eller familiær disposition for venøs trombose. Derudover understregede PRAC, at disse pro-

dukter ikke bør gives sideløbende med andre hormonale antikonceptionsmidler. PRAC anbefalede 

desuden yderligere ændringer af produktinformationen, herunder angivelse af, at behovet for fort-

sat behandling bør vurderes regelmæssigt på baggrund af, at tiden til lindring af symptomer er 

mindst tre måneder,  

 PRAC konkluderede også, at der er behov for yderligere risikominimeringsforanstaltninger såsom 

information til patienter og sundhedspersoner. Udvalget overvejede ligeledes en undersøgelse af 

lægemiddelanvendelse til karakterisering af typisk ordinationspraksis for lægemidlerne hos repræ-

sentative grupper af ordinerende læger. Endvidere anmodede PRAC om, at der udføres en sikker-

hedsundersøgelse efter godkendelse (PASS) til vurdering af effektiviteten af risikominimeringsfor-

anstaltningerne, 

 hvad angår alopeci tog PRAC hensyn til de foreliggende overordnede sikkerhedsdata, navnlig ved-

rørende risikoen for alvorlige tromboemboliske hændelser og de meget begrænsede data om virk-

ning, hvorfor udvalget i overensstemmelse med artikel 116 i direktiv 2001/83/EF konkluderede, at 

benefit/risk-forhold ikke er gunstigt, og at disse lægemidler derfor ikke længere bør være indiceret 

til denne terapeutiske indikation, 
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I overensstemmelse med artikel 107, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF anbefalede CHMP efter en flertalsaf-

gørelse, at: 

a. indehaverne af markedsføringstilladelsen sponsorerer en sikkerhedsundersøgelse efter mar-

kedsføring tillige med opfølgende evaluering af resultaterne af denne undersøgelse samt en 

undersøgelse af lægemiddelanvendelse (se bilag IV – Betingelser for markedsføringstilladelser-

ne, 

b. indehaverne af markedsføringstilladelsen gennemfører risikominimeringsforanstaltninger, og 

c. markedsføringstilladelser for lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol 

(2 mg/0,035 mg) (se bilag I) ændres (i overensstemmelse med ændringerne i produktinforma-

tionen, som fremgår af bilag III). 

CMDh’s standpunkt  

Efter gennemgang af PRAC’s anbefaling dateret den 16. maj 2013 tog CMDh i henhold til artikel 107, 

stk. 1 og 2, i direktiv 2000/83/EF stilling til ændringerne af betingelserne for markedsføringstilladelser-

ne for lægemidler indeholdende cyproteronacetat/ethinylestradiol (2 mg/0,035 mg), for hvilke de rele-

vante afsnit af produktresuméet og indlægssedlen er gengivet i bilag III, og under de betingelser, der 

fremgår af bilag IV. 
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