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Teaduslikud järeldused 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm arutas 
ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitust domperidooni sisaldavate ravimite kohta. 

 

1. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitus 

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee teostatud teadusliku hindamise üldkokkuvõte 
 
Võimalik seos domperidooni ja QT-intervalli pikenemise ning südamega seotud kõrvalnähtude vahel 
tehti kindlaks 1980. aastate keskel, kui vähihaigetel patsientidel kasutati suuri ja kiiresti 
manustatud intravenoosseid annuseid antiemeetikumina tsütotoksilise ravi ajal. Selle tulemusena 
võeti intravenoosne ravimvorm kogu maailmas tagasi. 

Pärast seda on ravimiohutuse järelevalve töörühm arutlenud Euroopa tasandil kardiovaskulaarsete 
juhtude, sealhulgas QT-intervalli pikenemise, rütmihäirete ja äkilise südameseiskumise riski üle 
seoses domperidooni teiste ravimvormidega. 2011. aasta oktoobris nõustus ravimiohutuse 
järelevalve töörühm ravimiteabesse tehtavate muudatustega ning originaalravimi müügiloa hoidjal 
paluti teha farmakoepidemioloogiline uuring ja põhjalik QTc uuring. Sellest hoolimata teatati 
jätkuvalt uutest kardiotoksilisuse juhtudest. 

Eespool öeldut arvestades teavitas Belgia 1. märtsil 2013 direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 alusel 
Euroopa Ravimiametit oma otsusest algatada artikli 31 kohane esildismenetlus, et küsida 
ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitust selle kohta, kas nende ravimite kasulikkuse ja riski 
suhe on heakskiidetud näidustustel endiselt positiivne ja kas domperidooni sisaldavate ravimite 
müügiload tuleks säilitada, muuta, peatada või tagasi võtta. 

Domperidoon on gastrokineetiliste ja antiemeetiliste omadustega perifeerne dopamiini D2-
retseptorite antagonist. Seda kasutatakse erinevatest põhjustest tingitud iiveldussümptomite ja 
oksendamise raviks. Ravimi toime avaldub dopamiiniretseptorite inhibeerimisena inimese 
soolestikus ja kemoretseptorite aktiveerimistsoonis, mis jääb väljaspoole hematoentsefaalbarjääri 
area postrema’s. 

Domperidooni kasutatakse Euroopas laialdaselt alates 1970. aastatest, mil see sai riiklike 
menetluste kaudu esmakordselt müügiloa. Domperidooni rahvusvaheliseks sünnipäevaks peetakse 
1978. aasta märtsi, mil domperidoon kiideti esimest korda Belgias heaks. 

Ravimi väljatöötanud ettevõtte põhiandmete kaardil loetletud domperidooni lubatud näidustused on 
järgmised: 

• düspeptiliste sümptomite kompleks, mis on sageli seotud mao aeglase tühjenemise, 
gastroösofageaalse reflukshaiguse ja ösofagiidiga: 

o täiskõhutunne ülakõhus, varajane täiskõhutunne, puhitustunne kõhus, valud 
ülakõhus; 

o kõhu paisumistunne, röhitised, kõhupuhitus; 

o iiveldus ja oksendamine; 

o kõrvetised maosisu tagasivooluga suhu või ilma selleta; 

• funktsionaalse, orgaanilise päritoluga, nakkusest või toitumisest põhjustatud iiveldus ja 
oksendamine, 
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• iiveldus ja oksendamine, mida põhjustavad 

• kiiritusravi või ravimravi; 

• dopamiini agonistid (näiteks L-dopa ja bromokriptiin), mida kasutatakse Parkinsoni 
tõve ravis. 

Domperidooni turustatakse eri kaubanduslike nimetuste all mitmetes ravimvormides suukaudseks 
või rektaalseks manustamiseks. Intravenoosse (IV) ravimvormi manustamine lõpetati 1985. aastal. 

Domperidoon on lubatud ka fikseeritud annusega kombineeritud tootena koos tsinnarisiiniga ja on 
näidustatud liikumisel tekkivate haigusseisunditega seotud sümptomite raviks. 

Domperidooni sisaldavad ravimid on kättesaadavad käsimüügiravimite või retseptiravimitena. 

Kaaludes olemasolevaid domperidooni efektiivsusandmeid, leidis ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee, et kokkuvõttes on piisavalt tõendeid,1,2,3 mis toetavad kasutamist 
iiveldussümptomite ja oksendamise leevendamise üldisel näidustusel täiskasvanutel. 

Toetavad andmed ravimi kasutamiseks iiveldussümptomite ja oksendamise leevendamiseks lastel 
on piiratud. Samas ei eeldata, et toimemehhanism erineb täiskasvanutel ja lastel ning mõnes 
liikmesriigis on pikaajaline kliiniline kogemus selle ravimi kasutamisega lastel. Ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee pidas siiski vajalikuks viia läbi lisauuringud, et dokumenteerida domperidooni 
efektiivsust nimetatud näidustuse korral lastel uue annustamissoovituse alusel. 

Kõikidel muudel näidustustel kui „iiveldussümptomite ja oksendamise leevendamine” on 
domperidooni efektiivsustõendid äärmiselt piiratud ja seetõttu leitakse, et võimaliku kasulikkuse 
kaalub üles kindlakstehtud risk südamele.  

Olemasolevad kliinilised ja mittekliinilised andmed osutavad järjepidevalt, et domperidooni 
kasutamisega on seotud tõsised ja potentsiaalselt eluohtlikud südamega seotud kõrvalnähud. Risk 
suureneb üle 60-aastastel patsientidel, kes kasutavad suuri annuseid ja/või kes kasutavad samal 
ajal QT-intervalli pikendavaid ravimeid või tooteid, mis võivad tõsta domperidooni 
plasmakontsentratsiooni. Seetõttu on oluline riske minimeerida, piirates suurimat annust (10 mg 
kuni kolm korda ööpäevas täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel ning ≥ 35 kg kaaluvatel lastel), 
piirates ravi kestust sümptomite leevendamiseks vajaliku lühima ajaga ning välistades teised 
ravimid, mis teadaolevalt samuti pikendavad QT-intervalli. Ravim peaks olema vastu näidustatud 
ka mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidele ja seda ei tohiks manustada koos tugevate 
CYP3A4 inhibiitoritega domperidooni plasmakontsentratsiooni eeldatava tõusu tõttu. 

Uutele soovituslikele maksimumannustele tuginedes leidis ravimiohutuse riskihindamiskomitee, et 
teatavate ravimvormide (nagu 20 mg annusena manustatavad tabletid ja 60 mg annusena 
manustatavad suposiidid) kasulikkuse ja riski suhe on negatiivne ja seetõttu tuleks nende 
müügiload tühistada. Olemasolevate farmakokineetiliste andmete üldistamine lubab järeldada, et 
30 mg suposiidi manustamine kaks korda ööpäevas peaks olema samaväärne 10 mg suukaudse 
ravimvormi manustamisega kolm korda ööpäevas. Siiski on oluline seda asjakohase 
farmakokineetilise uuringuga kinnitada. 

1 De Loose F. Clinical Research Report. Double-blind comparison of domperidone with placebo in the treatmentof 
chronic postprandial gastrointestinal distress: A multicenter study. Janssen Research Products Information Service. 
Unpublished internal report. Jul 1980. Doc ID:LMD21025;EDMS-ERI-47362001. 
2 Englert W, Schlich D. A double-blind crossover trial of domperidone in chronic postprandial dyspepsia. Postgrad Med J. 
1979;55:28-29. Doc ID:LMD13791;EDMS-ERI-62039099.. 
3 Von Matushka N. Clinical Research Report. A multicentre double-blind evaluation of domperidone in the 
treatment of postprandial dyspepsia. Janssen Clinical Research Report April 1979. Doc ID:LMD18089;EDMSERI-
47380126. 
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Ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis ka, et domperidooni ja tsinnarisiini kombinatsioonil, mis 
sisaldab 15 mg domperidooni (suurem kui viimati soovitatud üksikannus), on negatiivne 
kasulikkuse ja riski suhe. Sellega seoses märkis ravimiohutuse riskihindamiskomitee veel, et 
efektiivsusandmed ei ole mitte ainult piiratud, vaid need ei näita kombineeritud ravimi tegelikku 
paremust ühekomponendilise ravimi ees. Neid asjaolusid arvestades ei tohiks patsientidele tekitada 
kombineeritud ravimiga täiendavat riski. 

Domperidoon ei ole kõigis liikmesriikides alla 12-aastaste ja vähem kui 35 kg kaaluvate laste 
alarühmas pediaatriliseks kasutamiseks heaks kiidetud. Isegi see ongi heaks kiidetud, erinevad 
ravimite soovituslikud annused, jäädes vahemikku 0,25–0,5 mg/kg kolm kuni neli korda ööpäevas. 
Eelnimetatud põhjustel on väga oluline, et patsientidele antaks väikseim võimalik efektiivne annus. 
Ravimiohutuse riskihindamiskomitee pidas sobivaks soovitust annustada 0,25 mg/kg kuni kolm 
korda ööpäevas. 

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee märkis samuti, et 10 mg annusena manustatavad ja 
pediaatriliseks kasutuseks heakskiidetud rektaalsed ravimvormid ei võimalda annuse soovituslikku 
kohandamist kehamassi järgi ja seepärast põhjustavad need tõenäoliselt pediaatrilistele 
patsientidele ohtu saada suurem kui hiljuti soovitatud annus. Seetõttu tegi komitee järelduse, et 
rektaalsete ravimvormide kasulikkuse ja riski suhe on pediaatrilistel patsientidel võimaliku 
üleannuse tõttu negatiivne. Kui vähegi võimalik, tuleks lastel kasutada teisi ravimvorme, mis 
võimaldavad täpsemat annustamist (nt suukaudne lahus), ja nendega peaks olema kaasas sobiv 
mõõtmisvahend. 

Domperidooni kasutamine muul kui antud näidustusel on olemas selliste seisundite puhul nagu 
gastro-ösofageaalne reflukshaigus (GERD), gastroparees ja piima eritumise stimuleerimine 
imetamise ajal. Arvestades südamega seotud ohte, tuleks ravimi kasutamist muul kui kõnealusel 
näidustusel jälgida. 

Müügilubade tühistamise / müügilubade tingimuste muutmise alused 

Arvestades, et 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee kasutas domperidooni sisaldavate ravimite 
hindamiseks direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 kohast menetlust; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee võttis arvesse kõiki domperidooni ohutuse ja 
efektiivsuse toetamiseks esitatud andmeid; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis, et domperidooniga kaasneb tõsise südamega 
seotud kõrvalnähu, sealhulgas QT-intervalli pikenemise ja äkilise südameseiskumise 
suurenenud risk. Risk suureneb üle 60-aastastel patsientidel, kes kasutavad suuri 
annuseid ja/või kes kasutavad samal ajal QT-intervalli pikendavaid ravimeid või tooteid, 
mis võivad tõsta domperidooni plasmakontsentratsiooni; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis, et ravimi tõsiste südamega seotud 
kõrvalnähtude riski saab minimeerida, kasutades domperidooni väiksemaid annuseid, 
piirates ravi kestust ja välistades ravi eriti suure riskiga patsientidel (mõõduka või raske 
maksapuudulikkusega patsiendid; patsiendid, kellel on teadaolevalt pikenenud südame 
erutusjuhte intervallid, eelkõige QTc; elektrolüütide oluliste tasakaaluhäirete või 
südamehaiguse, näiteks südame paispuudulikkusega patsiendid) ja patsiendid, kes 
võtavad samal ajal QT-intervalli pikendavaid ravimeid või tugevaid CYP3A4 inhibiitoreid. 
Seetõttu ei saa mõningaid suure annusega ravimvorme enam soovitada; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee märkis, et pediaatriliseks kasutuseks heakskiidetud 
rektaalsed ravimvormid ei võimalda vajalikku soovitatud annuse kohandamist kehamassi 
järgi ja seepärast esineb pediaatrilistel patsientidel tõenäoliselt oht saada soovitatust 
suurem annus; 

36 
 



 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee märkis, et domperidooni ja tsinnarisiini 
kombinatsiooni korral annustatakse 15 mg domperidooni, mis on suurem kui hiljuti 
soovitatud üksikannus. Lisaks on liikumisel tekkiva haigusseisundi korral domperidooni ja 
tsinnarisiini kombinatsiooni efektiivsusandmed piiratud, need ei näita kombineeritud ravimi 
paremust ühekomponendilise ravimi ees ja seetõttu ei õigusta patsientidele kombineeritud 
ravimiga lisariski tekitamist; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee oli arvamusel, et vaatamata piiratusele osutavad 
olemasolevad andmed ravimi efektiivsusele „iiveldussümptomite ja oksendamise 
leevendamise” näidustusel; 

• samuti oli ravimiohutuse riskihindamiskomitee arvamusel, et andmed domperidooni 
efektiivsuse kohta muudel näidustustel kui „iiveldussümptomite ja oksendamise 
leevendamine” on väga piiratud ja seetõttu kaalub südamega seotud risk võimaliku 
kasulikkuse üles; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis, et andmed, mis tõendavad domperidooni 
efektiivsust lastel, on piiratud, ja soovitas koguda lisaandmeid efektiivsuse kinnitamiseks 
selles patsiendirühmas; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis, et rektaalseid ravimvorme toetavad 
farmakokineetilised andmed on piiratud, ja soovitas seetõttu koguda täiendavaid andmeid, 
mis võimaldavad võrrelda suukaudseid ja rektaalseid ravimvorme; 

• olemasolevaid andmeid arvesse võttes järeldas ravimiohutuse riskihindamiskomitee, et kui 
ravimiteavet muuta ning rakendada teisi riskivähendusmeetmeid, on domperidooni 
sisaldavate ravimvormide kasulikkuse ja riski suhe järgmine: 

o soodne iiveldussümptomite ja oksendamise leevendamise korral; 

• lisaks järeldas ravimiohutuse riskihindamiskomitee olemasolevaid andmeid arvesse võttes, 
et domperidooni sisaldavate ravimvormide kasulikkuse ja riski suhe on järgmine: 

o ei ole soodne teistel praegu heakskiidetud näidustustel; 

o ei ole soodne suurtes annustes (rohkem kui 10 mg) manustatavate suukaudsete 
ravimvormide korral; 

o ei ole soodne suurtes annustes manustatavate (60 mg) rektaalsete ravimvormide 
või lastel kasutamiseks heakskiidetud rektaalsete ravimvormide (10 mg) korral; 

o ei ole soodne domperidooni ja tsinnarisiini kombinatsiooni korral. 

Eespool öeldust lähtudes ja kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikliga 116 esitas ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee järgmised soovitused. 

• Tühistada järgmiste ravimvormide müügiload: 

− suukaudsed ravimvormid suuremas annuses kui 10 mg; 

− 10 mg ja 60 mg annusena manustatavad rektaalsed ravimvormid; 

− domperidooni ja tsinnarisiini sisaldavad kombineeritud ravimid. 

• Muuta ülejäänud domperidooni sisaldavate ravimite I lisas esitatud müügilubade tingimusi; 
ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe vastavad lõigud on ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee seisukoha III lisas. Vedelad suukaudsed ravimvormid tuleb varustada 
sobiva mõõtevahendiga. 

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee järeldas eespool öeldust lähtudes, et domperidooni 
sisaldavate ravimite kasulikkuse ja riski suhe on müügilubade tingimuste muutmise korral endiselt 
soodne, võttes arvesse ravimiteabesse tehtavaid muudatusi ning teisi soovitatud 
riskivähendusmeetmeid. 
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2. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitusest lahknevuse 
üksikasjalik selgitus 

Pärast ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovituse läbivaatamist nõustus inimravimite 
vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm soovituse teaduslike 
üldjärelduste ja alustega. Võttes arvesse Euroopa Komisjoni otsust artikli 30 kohase domperidooni 
käsitleva esildismenetluse kohta, kinnitas inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm, et näidustuse „iiveldussümptomite ja 
oksendamise leevendamine” kasulikkuse ja riski suhe on jätkuvalt positiivne. Inimravimite 
vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm otsustas siiski, et 
müügilubade tingimuste kavandatud muudatused on vajalikud (IV lisa). Inimravimite vastastikuse 
tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm leidis, et ühe müügiloa hoidja 
tähtaegu käsitlev taotlus vastab ravimiohutuse riskihindamiskomitee väljapakutud teatud 
tingimustele. Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühm oli nõus alljärgnevaga: 

• pikendada uuringu lõpparuande esitamise tähtaega 1. tingimusel (laste ravi 
efektiivsusandmete kogumine). Siiski peavad müügiloa hoidjad esitama protokollid 
heakskiitmiseks riiklikele pädevatele asutustele, tagamaks, et uuringud annaksid 
asjakohaseid andmeid. Lisaks peavad müügiloa hoidjad esitama igal aastal uuringu 
edenemise ajakohastatud andmed, et riiklikud pädevad asutused oleksid uuringusse 
värbamise edenemisega kursis. Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm soovitab tungivalt, et müügiloa hoidjad 
teeksid koostööd uuringute tarbetu kordamise vältimiseks; 

• pikendada uuringu lõpparuande esitamise tähtaega 2. tingimusel (farmakokineetiline 
uuring, et saada rektaalsete ja suukaudsete ravimvormide võrdlusandmeid). 

• inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühm leidis, et 3. tingimuse ravimikasutusuuring tuleb korraldada rohkem kui 
ühes liikmesriigis, et saavutada uuringu eesmärk jälgida ravimi kasutamist muul kui 
antud näidustusel. 

Lisaks kasutas inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühm võimalust lisada nende ravimite kirjeldusele, mille müügiluba soovitatakse 
tühistada, järgmine selgitus:  

• Tühistada järgmiste ravimvormide müügiload: 

− suukaudsed ravimvormid, mille toimeaine sisaldus on üle 10 mg; 

− rektaalsed ravimvormid, mille toimeaine sisaldus on 10 mg ja 60 mg;  

− domperidooni ja tsinnarisiini sisaldavad kombineeritud ravimid. 

Ravimiteabesse lisati ka väiksemaid selgitavaid muudatusi. 

 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 
menetluste kooskõlastusrühma seisukoht 
Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm võttis 
pärast ravimiohutuse riskihindamiskomitee direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107k lõigete 1 ja 2 kohase 
6. märtsi 2014. aasta soovituse kaalumist seisukoha domperidooni sisaldavate ravimite 
müügilubade muutmise või tühistamise kohta; ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe 
vastavad lõigud on esitatud III lisas ja tingimused IV lisas. 
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