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Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 
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Teaduslikud järeldused 
 

Teadusliku hindamise üldkokkuvõte 

Automaatsüstlad leiutati 1960. aastatel sõjalise arendustegevuse tulemusel USAs. Algselt kasutati neid 
välitingimustes atropiini manustamiseks. Atropiin on bioloogilistes relvades kasutatavate 
neuroparalüütiliste ründeainete antidoot. Esimesed adrenaliini automaatsüstlad töötati välja ja viidi 
meditsiiniturule ligikaudu 25 aastat tagasi USAs. Adrenaliini automaatsüstlad on näidustatud näiteks 
putukanõelamisest või -hammustusest, toiduainetest, ravimitest ja muudest allergeenidest põhjustatud 
raskete allergiareaktsioonide (anafülaksia) ning idiopaatilise või füüsilisest koormusest põhjustatud 
anafülaksia erakorraliseks raviks. 

Ühendkuningriigi ravimite ja tervishoiutoodete amet (MHRA) vaatas läbi kõik heakskiidetud adrenaliini 
automaatsüstlad, et hinnata kasutusjuhiste selgust ning leida kõige efektiivsem süstekoht ja kõige 
sobivam automaatsüstla nõela pikkus, et tagada adrenaliinisüsti jõudmine lihasesse. Läbivaatamise 
peamine tähelepanek on, et puuduvad kindlad tõendid, et automaatsüstaldega manustatakse kõigile 
patsientidele adrenaliin organismi intramuskulaarselt. Iseenesest tähtis on naha ja lihase vahekauguse, 
soo, nõelapikkuse ja seadmemehhanismi varieeruvus, mis määrab, kas manustamistee on 
intramuskulaarne või subkutaanne. Seejärel tehti inimravimite komiteele direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 
kohane esildis läbivaatamise kohta. 

Adrenaliini kasutamine anafülaksia raviks on väljakujunenud esmavaliku ravimeetod. Adrenaliini 
efektiivsust anafülaksia ravis toetavad hästi üksikjuhtumite tõendid ja retrospektiivsed tõendid. Ka 
adrenaliini ohutus on hästi tõendatud ja eriti hea on selle ohutusprofiil intramuskulaarsel manustamisel. 
Tõendite põhjal on erakorralises olukorras eelistatav manustamistee intramuskulaarne, kuigi rasketel 
juhtudel võib olla näidustatud intravenoosne manustamine. Avaldatud kliiniliste andmete järgi on 
organismis imendumine aeglasem, kui adrenaliini manustatakse subkutaanselt. 

Inimravimite komitee on läbi vaadanud kõik olemasolevad mittekliinilised ja kliinilised tõendid 
adrenaliini manustamise kohta adrenaliini automaatsüstaldega ning selle kohta, kas ravimiteave 
sisaldab asjakohase kasutamise selgeid ja üksikasjalikke juhiseid. Inimravimite komitee vaatas läbi ka 
tervishoiutöötajate, ekspertide ja ravimiohutuse järelevalve riskihindamiskomiteega toimunud arutelude 
tulemused. 

On üldiselt tunnustatud, et intramuskulaarne manustamine on parem kui subkutaanne manustamine, et 
saavutada plasmas adrenaliini taseme tõusukiirus ja tase, mis on anafülaksia raviks kõige efektiivsem. 
Samas on tõendid ebapiisavad, et isegi optimaalsetes tingimustes tagada, et kõigile patsientidele 
manustatakse adrenaliini intramuskulaarselt praegu olemasolevate Euroopa Liidus heakskiidetud 
automaatsüstaldega, ning isegi kui ravimit manustatakse intramuskulaarselt, ei pruugi ühe süstega 
saadav ravimikogus olla piisav. Kui intramuskulaarne manustamine üheainsa süstega on ebapiisav, 
soovitatakse teha teine süste. 

Enamik tõendeid selle kohta, kuidas adrenaliin tungib kudedesse, pärineb mittekliinilistest andmetest, 
mille katsetes kasutati želatiinist või seakoest mudelit. Kuigi need mittekliinilised mudelid on tõendanud, 
et adrenaliin jõuab rohkem või vähem nõelaotsast kaugemale, pidas inimravimite komitee siiski 
küsitavaks, kui palju sarnanevad need mudelid inimkoega. 

Farmakokineetikauuringute (Simons, 19981, 20012) tulemused toetavad suuniste soovitusi (nt 
Ühendkuningriigi elustamissuunise soovitust), et anafülaksia ravis on eelistatav manustamistee 
intramuskulaarne süste, sest kiire reageerimine on mittefataalse lõppe tagamiseks tähtis. 

                                                
1 F. Estelle R. Simons, MD, FRCPC, Janet R Roberts, MD, FRCPC, Xiaochen Gu, PhD, and Keith J. Simons, PhD. Epinephrine 
absorption in children with a history of anaphylaxis. Journal of allergy and clinical immunology. January 1998 
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Peamistes olemasolevates kliinilistes andmetes keskendutakse täiskasvanute ja laste naha ja lihase 
vahekauguse väljaselgitamisele ning inimravimite komitee märkis, et uuringud ei ole järjepidevad, sest 
mõnes uuringus ei leita naha ja lisahse vahekauguse ja kehamassiindeksivõi kehakaalu korrelatsiooni 
(Song 20053, Stecher 20094), kuid teistes leitakse (Bhalla 20135, Bewick 20136).  

Samas ollakse nõus sellega, et üldiselt on paljudel patsientidel – nii täiskasvanutel kui ka lastel – naha 
ja lihase vahekaugus praegu turustatavate adrenaliini automaatsüstalde nõelapikkusest suurem.  

Naha ja lihase vahekaugus on ainult üks tegur, mis mõjutab seda, kas adrenaliin jõuab lihaskihti või 
mitte. Inimravimite komitee nõustus, et on palju tegureid, mis võivad mõjutada seda, kas 
automaatsüstla kasutamisel jõuab adrenaliin lihasesse või subkutaansesse koesse. 

Teine tegur on nõelapikkus ja Ühendkuningriigi elustamisnõukogu (Resuscitation Council) suunistes 
soovitataksegi, et intramuskulaarseks süstimiseks on optimaalne 25 mm nõel; inimravimite komitee 
märkis aga, et need suunised on ette nähtud kasutamiseks haiglatingimustes, kus tervishoiutöötajad 
kasutavad adrenaliini süstimiseks üldiselt tavalist süstalt nõela, mitte automaatsüstalt. 

Oma osa on ka muudel teguritel, näiteks seadme toimemehhanismil (vedrutoimega või mitte) ja 
manustamisviisil (hoogne torkamine või süstekohale asetamine ja surumine), nahale asetamise nurk ja 
seadme lülitamise jõud. Inimravimite komitee märkis, et uuringud ei ole järjepidevad selle poolest, mis 
tähtsus on koe kokkusurumisel. Mõnes uuringus ollakse arvamusel, et isegi kui nõel on lühem kui naha 
ja lihase vahekaugus, on intramuskulaarne süst siiski võimalik, sest nahaaluse koe füüsiline 
kokkusurumine seadme jõul korvab nõelapikkuse puudujäägi. Teisetes uuringutes ollakse seevastu 
arvamusel, et kokku surutakse pigem lihas kui nahaalune kude ja seepärast ei kompenseeri 
kokkusurumine lühikest nõela. Arvesse tuleb võtta ka barjääri, mille tekitab lihast ümbritsev 
laisidekirme (fascia lata). Nende küsimuste lahendamiseni on vaja kindlamaid tõendeid selle kohta, kui 
kiiresti ja mis koguses jõuab adrenaliin vereringesse pärast mitmesuguste adrenaliini automaatsüstalde 
kasutamist, mille põhjal võib olla võimalik leida sobivaim manustamiskoht. 

Inimravimite komitee tunnistabs, et väga tähtis on ka see, et patsient/hooldaja kasutab 
automaatsüstalt nõuetekohaselt, nagu tõendas uuring Brown J et al. (2015)7. See, et 15% emadest ei 
suutnud automaatsüstalt nõuetekohaselt kasutada, toetab seisukohta, et patsientide teabematerjale 
tuleb täiustada ja väljaõpet tuleb regulaarselt korrata. Inimravimite komitee nõustus, et äärmiselt tähtis 
on nii patsientide/hooldajate kui ka tervishoiutöötajate asjakohane väljaõpe ja põhjalik teabematerjal. 

Inimravimite komitee märkis, et puuduvad kliinilised tõendid randomiseeritud kontrollitud uuringutest, 
sest selliste uuringute tegemisega erakorralistes olukordades – eelkõige platseebokontrolliga – 
logistika- ja eetikaprobleemid. Inimravimite komitee oli aga seisukohal, et arvestada saab 
farmakokineetika ja farmakodünaamika uuringuid tervete vabatahtlikega, kes esindavad paljusid 
fenotüüpe, või tervete vabatahtlikega toimunud piltdiagnostikauuringuid, et selgitada eri tegurite mõju 
adrenaliini jaotumisele ja toimele ning kokkupuutele adrenaliiniga, kui adrenaliini manustatakse 
automaatsüstlaga. 

                                                                                                                                                        
2 F. Estelle R. Simons, MD, FRCPC, Xiaochen Gu, PhD, and Keith J. Simons, PhD. Epinephrine absorption in adults: 
Intramuscular versus subcutaneous injection. Journal of allergy and clinical immunology 108(5); 2001, 871-873 
3  Song T, Nelson M, Chang J, et al. Adequacy of the epinephrine auto-injector needle length in delivering epinephrine to 
the intramuscular tissues. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;94:539-542 
4  Dawn Stecher, Blake Bulloch, Justin Sales, Carrie Schaefer and Laine Keahey. Epinephrine Auto-injectors: Is Needle 
Length Adequate for Delivery of Epinephrine Intramuscularly? Paediatrics. 2009, 124(1):p65-70 
5  Bhalla, M.C., B.D. Gable, J.A. Frey, M.R. Reichenbach, and S.T. Wilber, Predictors of epinephrine autoinjector needle 
length inadequacy. Am J Emerg Med, 2013. 
6 Daniel C. Bewick, MD, Neville B. Wright, MD, Richard S. Pumphrey, MD, Peter D. Arkwright, MD, DPhil. Anatomic and 
anthropometric determinants of intramuscular versus subcutaneous administration in children with epinephrine 
autoinjectors. J Allergy Clin Immunol Pract Month 2013. Clinical Communication 
7 Brown J, Tuthill D, Alfaham M et al. (2013) A randomised maternal evaluation of epinephrine autoinjection devices. 
Paediatr. Allergy Immunol. 00:1-5. 
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Inimravimite komitee konsulteeris ekspertidega piltdiagnostika või farmakokineetika uuringute või 
muude võimalike uuringute või katsete usaldusväärsuse teemal ning ravimiohutuse järelevalve 
riskihindamiskomiteega võimalike andmebaaside või muude andmeallikate teemal, milles võib olla 
teavet seadmete tegeliku kasutuse kohta. 

Eksperdid, kellega konsulteeriti, nõustusid üksmeelselt, et farmakokineetika uuring inimestega oleks 
kasulik, et saada teavet manustamise optimaalsete parameetrite kohta; eksperdirühm mainis ka 
võimalust koguda samas uuringus farmakodünaamika andmeid. Ravimiohutuse järelevalve 
riskihindamiskomitee oli seisukohal, et teadaolevalt puuduvad sellised andmeallikad, mis võimaldaksid 
Euroopa Liidus ametlikult epidemioloogiliselt hinnata adrenaliini automaatsüstale tegelikku kasutamist 
või seadmete rikkeid. 

Inimravimite komitee märkis, et üldiselt on eri automaatsüstale ravimiteave suuresti järjepidev, 
eelkõige põhiteabe osas, näiteks erakorralise abi vajadus kohe pärast ühekordset manustamist, 
ettevaatlikkus kasutamisel teatud patsiendirühmades ja vajadus manustada adrenaliini 
intramuskulaarselt, et suurendada anafülaksia ravis positiivse ravitulemuse tõenäosust. Inimravimite 
komitee leidis, et mõnes punktis on vaja lisaselgitusi.  

Nendel põhjustel soovitas inimravimite komitee muuta ravimiteavet, et kajastada ebaselgeid aspekte, 
näiteks kas ainsast manustamiskorrast piisab mis tahes episoodi raviks, ning soovitada, et patsientidele 
määrataks kaks pensüstalt, mida nad peavad kogu aeg kaasas kandma, lisada soovitus, et patsientide 
pereliikmed saaksid adrenaliini automaatsüstla kasutamise väljaõppe, ja lisada teave nõelapikkuse 
kohta. Inimravimite komitee soovitas ka esitada täiendavad riskivähendusmeetmed, sealhulgas 
teabematerjali, ja leppida need kokku riskijuhtimiskavade kaudu. Teabematerjal sisaldab muu hulgas 
õppeseadet, audiovisuaalset õppematerjali ja ravimi määrajatele ette nähtud kontroll-loetelu, et 
lihtsustada ravimi määraja ja patsiendi vestlusi ning anda piisavat teavet toote optimaalse kasutus-, 
manustamis- ja säilitamisviisi kohta. 

Lisaks nõudis inimravimite komitee farmakokineetika/farmakodünaamika uuringu tegemist, et selgitada 
eri tegurite mõju adrenaliini jaotumisele ja toimele ning kokkupuutele adrenaliiniga, kui adrenaliini 
manustatakse automaatsüstlaga, ning toetas võimalust teha kavandatud riskivähendusmeetmete 
efektiivsuse hindamise uuring ja vaatlusuuring, et hinnata seadme kasutamist ning efektiivsuse 
puudumise ja seadme rikete juhtumeid. 

Ravimiohutuse järelevalve riskihindamiskomitee järeldas, et adrenaliini automaatsüstalde kasulikkuse 
ja riski tasakaal on endiselt positiivne, kui ravimiteabes tehakse kokkulepitud muudatused ja võetakse 
eespool nimetatud täiendavad riskivähendusmeetmed. 

 

Inimravimite komitee arvamuse alused 

Arvestades, et 

• inimravimite komitee kasutas direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 kohast menetlust adrenaliini 
automaatsüstalde hindamiseks; 

• inimravimite komitee on läbi vaadanud kõik olemasolevad mittekliinilised ja kliinilised andmed, 
et teada saada, kas automaatsüstlaga manustatavat adrenaliini süstitakse intramuskulaarselt 
või subkutaanselt, sealhulgas müügiloa hoidjate esitatud teabe ning tervishoiutöötajate, 
ekspertide ja ravimiohutuse järelevalve riskihindamiskomiteega toimunud arutelude teabe; 

• inimravimite komitee oli seisukohal, et adrenaliini efektiivsust anafülaksia ravis toetavad hästi 
üksikjuhtumite põhjal kogutud tõendid ja retrospektiivsed tõendid ning et ka adrenaliini ohutus 
on hästi tõendatud ja eriti hea on selle ohutusprofiil intramuskulaarsel manustamisel; 
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• inimravimite komitee oli seisukohal, et tõendite põhjal on erakorralises olukorras eelistatav 
manustamistee intramuskulaarne, kuigi rasketel juhtudel võib olla näidustatud intravenoosne 
manustamine; 

• inimravimite komitee oli seisukohal, et on mitu tegurit, mis võivad mõjutada seda, kas 
adrenaliini automaatsüstla kasutamisel jõuab adrenaliin lihasesse või subkutaansesse koesse, 
nt nõelapikkus, seadme toimemehhanism, nahale asetamise nurk seadme lülitamise jõud ja 
nõuetekohane kasutamine patsiendi/hooldaja poolt; äärmiselt tähtsaks peeti nii 
patsientide/hooldajate kui ka tervishoiutöötajate väljaõpet ja teabematerjale; 

• inimravimite komitee märkis, et eri automaatsüstalde ravimiteavet on kasulik uuendada, et 
lisada hoiatused ja ettevaatusmeetmed ebaselgete aspektide kohta, näiteks kas ainsast 
manustamiskorrast piisab mis tahes episoodi raviks, ning soovitada, et patsientidele määrataks 
kaks pensüstalt, mida nad peavad kogu aeg kaasas kandma, soovitada, et patsientide 
pereliikmed saaksid adrenaliini automaatsüstla kasutamise väljaõppe, ja lisada teave 
nõelapikkuse kohta; 

• inimravimite komitee järeldas, et vaja on esitada täiendavad riskivähendusmeetmed, 
sealhulgas teabematerjal, ja leppida need kokku riskijuhtimiskavade kaudu; lisaks järeldas 
inimravimite komitee, et vaja on teha farmakokineetika/farmakodünaamika uuring, et 
selgitada eri tegurite mõju adrenaliini jaotumisele ja toimele ning kokkupuutele adrenaliiniga, 
kui adrenaliini manustatakse automaatsüstlaga, 

järeldas inimravimite komitee, et adrenaliini automaatsüstalde kasulikkuse ja riski tasakaal on 
müügilubade tingimuste muutmise korral endiselt soodne, võttes arvesse ravimiteabesse tehtavaid 
muudatusi ning teisi soovitatud riskivähendusmeetmeid. 

Seetõttu soovitas inimravimite komitee direktiivi 2001/83/EÜ artiklite 31 ja 32 alusel muuta I lisas 
loetletud kõigi ravimite müügiloa tingimusi; ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe 
asjakohaste lõikude muudatused on III lisas. 

Müügilubade tingimused on esitatud IV lisas. 
 


