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Mokslinės išvados  

Symbioflor 2 (bakterijos Escherichia coli (ląstelės ir autolizatas)) ir susijusių pavadinimų (Symbioflor 2) 
vaistas yra probiotikas, kurio sudėtyje yra gyvų bakterijų Escherichia coli, esančių įprastoje žmogaus 
žarnyno floroje. Symbioflor 2 susideda iš 10 skirtingų Escherichia coli izoliatų, kurių dalis yra 
autolizuotos, kita dalis – gyvos bakterijos. Europos Sąjungoje (ES) Symbioflor 2 tiekiamas Austrijoje 
(AT), Vokietijoje (DE) ir Vengrijoje (HU) kaip vaistas, kurį galima įsigyti be recepto (nereceptinis 
vaistas). Symbioflor 2 Vokietijoje parduodamas nuo 1954 m., Austrijoje – nuo 1975 m.  

Dabartinės Symbioflor 2 vartojimo indikacijos: 

• imuninės sistemos reguliavimas, virškinamojo trakto sutrikimai, dirgliosios žarnos sindromas 
(Vokietijoje); 

• virškinamojo trakto funkcijų sutrikimai ir dirgliosios žarnos sindromas („dirglioji žarna“) 
(Austrijoje); 

• imuninės sistemos reguliavimas (imunoreguliacija): virškinamojo trakto sistemos funkcijų 
sutrikimai (Vengrijoje). 

Šio vaisto registracijos pažymėjimai išduoti 2000 m. Austrijoje (pažymėjimas pratęstas 2014 m. 
vasario 12 d.) ir 2003 m. Vengrijoje. Kadangi Vokietijoje Symbioflor 2 buvo pateiktas rinkai dar prieš 
1978 m. įsigaliojant Vokietijos vaistų įstatymui, teko atlikti Symbioflor 2 perregistravimo procedūrą 
pagal Vokietijos vaistų įstatymo 105 straipsnį, kad jo registracija Vokietijoje atitiktų Sąjungos teisės 
aktus.  

2005 m., remiantis tuo metu turėtų šio vaisto veiksmingumo pagal nurodytas indikacijas („virškinamojo 
trakto funkcinių sutrikimų“, „dirgliosios žarnos sindromo“ gydymo) įrodymų įvertinimu, jo registracijos 
paraiška buvo Vokietijos nacionalinės kompetentingos institucijos atmesta argumentuojant tuo, kad 
nepavyko patikimai nustatyti gero naudos ir rizikos santykio. Po paraiškos atmetimo šio vaisto 
registruotojas paprašė išduoti nacionalinį registracijos pažymėjimą Vokietijoje remiantis tuo, kad jis jau 
užregistruotas kitoje Europos Sąjungos šalyje (Austrijoje).  

2016 m. kovo 30 d. Vokietija pradėjo kreipimosi procedūrą pagal Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį ir 
paprašė CHMP įvertinti Symbioflor 2 naudos ir rizikos santykį pagal nurodytas („virškinamojo trakto 
funkcijų sutrikimų“, „dirgliosios žarnos sindromo“ gydymo) indikacijas ir pateikti nuomonę, ar atitinkamus 
registracijos pažymėjimus reikėtų palikti galioti, ar reikėtų juos pakeisti, sustabdyti jų galiojimą arba juos 
panaikinti. 

CHMP atlikto mokslinio vertinimo bendroji santrauka 

Per šią kreipimosi procedūrą buvo pateiktos dvi ataskaitos siekiant pagrįsti nurodytą dirgliosios žarnos 
sindromo (DŽS) gydymo indikaciją: 

• 2005 m. pakartotinai išnagrinėtas 1988 m. atliktas tyrimas Efficacy and tolerability of Symbioflor2: A 
randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial in 298 patients with irritable bowel 
syndrome treated continuously for 8 weeks with Symbioflor 2 (clinical phase IV). Supplementary 
Integrated Clinical Study Report Final PAZ 9527-5-S2 pagal 1988 m. Vokietijoje atliktą tyrimą 
pavadinimu Schaffstein, W., Burkard, I.: Symbioflor 2 - Eine therapeutische Alternative zur 
Behandlung des irritablen Kolons. Jatros Gastroenterol, 1993 (S2 tyrimas), ir  

• stebėjimu pagrįstas neintervencinis 203 vaikų ir paauglių tyrimas, 2007–2008 m. atliktas 
Vokietijoje (Efficacy and tolerability of Symbioflor 2 in children with Irritable Bowel Syndrome).  

Virškinamojo trakto funkcijų sutrikimų gydymo indikacija nebuvo pagrįsta jokiu tyrimu. 
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Be to, 2017 m. sausio 13 d. buvo sudaryta ad hoc ekspertų grupė, kurioje dalyvavusių ekspertų CHMP 
paprašė pateikti atsiliepimus konkrečiais klausimais dėl Symbioflor 2 gydomojo poveikio gydant DŽS.  

Virškinamojo trakto funkcijų sutrikimų gydymo indikacija 

„Virškinamojo trakto funkcijų sutrikimais“ vadinama įvairių pavienių ligų grupė, apimanti stemplės, 
skrandžio, žarnų, tulžies, kasos funkcijų, taip pat tiesiosios žarnos ir išangės funkcijų sutrikimus, 
kuriems būdinga daug įvairių patofiziologinių ir simptominių reiškinių ir kuriuos reikia gydyti labai 
įvairiais metodais. Be duomenų apie DŽS, neturima jokių kontroliuojamųjų ar nekontroliuojamųjų 
klinikinių tyrimų ar literatūros duomenų, kad būtų galima įvertinti Symbioflor 2 veiksmingumą ir 
saugumą gydant šias ligas. Dėl tokios ligų įvairovės ir duomenų stokos CHMP paprašė registruotojo 
pateikti šią vaisto indikaciją pagrindžiančių įrodymų. Registruotojas tokių duomenų nepateikė ir 
nusprendė šios indikacijos atsisakyti. CHMP pripažino, kad „virškinamojo trakto funkcijų sutrikimų“ 
gydymo indikacija per šią procedūrą buvo panaikinta.  

Dirgliosios žarnos sindromo gydymo indikacija  

DŽS yra labai paplitusi liga ir lėtinis sveikatos sutrikimas, kuris turi būti valdomas ilgą laiką. Jis nekelia 
grėsmės gyvybei, bet gali labai kenkti pacientų gyvenimo kokybei. Nors ir negalima apibendrintai teigti, 
ar probiotikai yra veiksmingi, ar neveiksmingi gydant DŽS, atrodo, kad tam tikrų rūšių arba padermių 
probiotinės bakterijos potencialiai gali būti veiksmingos gydant konkrečius šios ligos simptomus. Kurių 
rūšių ir padermių bakterijos yra naudingiausios, reikia nustatyti kiekvienu individualiu atveju; probiotikų 
veikimo mechanizmas dar nėra visiškai aiškus. 

Iš S2 tyrimo ataskaitoje (1989 m.) pateiktų vertinimų, remiantis pagrindine vertinamąja baigtimi, kuri 
buvo vaisto veiksmingumo „bendrasis įvertinimas“, tyrėjo atliktas tyrimo pabaigoje, sužinota, kad 
Symbioflor 2 vartojus 8 savaičių laikotarpiu gauti rezultatai pagal daugumą vertinamųjų baigčių buvo 
geresni negu placebo. Apskritai registruotojo pateiktuose vertinimuose nurodyta, kad simptomų vartojant 
Symbioflor 2, vertinant pagal vertinimo skalę, sumažėjo  kur kas labiau negu vartojant placebą. 

S2 tyrimo pakartotinio vertinimo ataskaitoje (2005 m.) buvo iš naujo apibrėžtos tyrimo vertinamosios 
baigtys, pacientų patirtų savaiminių simptomų vertinimo parametrus derinant su vertinamosiomis 
baigtimis, nustatytomis remiantis gydytojo atlikta fizine paciento apžiūra. Naujai nustatytos pagrindinės 
vertinamosios baigtys per šį pakartotinį vertinimą buvo įvertintos taikant tinkamą statistinę metodiką ir 
pagal jas buvo griežtai įvertintas gydymo sėkmingumas, nes į gydymą sėkmingai reagavusiais laikyti tik 
tie pacientai, kurių simptomai visiškai išnyko. Atliekant šias analizes nustatytas statistiškai reikšmingas 
gydymo veikliąja medžiaga pranašumas prieš placebą pagal beveik visas vertinamąsias baigtis. Tyrimo 
išvados buvo nuoseklios visuose pacientų pogrupiuose pagal amžių ir lytį. 

CHMP taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad stebėjimu pagrįsto DŽS sergančių vyresnių kaip 4 metų vaikų 
tyrimo rezultatai rodo galimą Symbioflor 2 veiksmingumą.  

Nors S2 tyrimas buvo atliktas anksčiau negu pradėti taikyti dabartinių DŽS gairių (Guideline on the 
evaluation of medicinal products for the treatment of irritable bowel syndrome, CPMP/EWP/785/97) 
reikalavimai ir pateikta pirmiau minėta CHMP pastaba, į kurią reikia atsižvelgti dėl DŽS, pradiniame 
S2 tyrimo protokole nebuvo apibrėžta pagrindinė vertinamoji baigtis, statistinės analizės atlikti taip pat 
neplanuota. Rezultatai buvo vertinami aprašomuoju būdu, todėl nebuvo galima nustatyti, ar 
veiksmingumo skirtumai lyginant Symbioflor 2 ir placebą buvo statistiškai skirtingi ir klinikiniu požiūriu 
reikšmingi. Papildoma paklaida galėjo atsirasti dėl įvairių kitų trūkumų, kurių būta atliekant S2 tyrimą, 
įskaitant tai, kad jo vertinamoji baigtis buvo pagrįsta tik tyrėjo kas savaitę atliktu vertinimu pagal skalę, 
o ne paties paciento, vartojusio Symbioflor 2, savarankišku savo būklės vertinimu. Kadangi tyrimas buvo 
be įvadinio etapo ir nebuvo konkrečių dalyvavimo jame kriterijų, taip pat nebuvo pakankamai garantijų, 
kad visi tiriamosios populiacijos pacientai tikrai sirgo DŽS. Be to, CHMP išreiškė nuomonę, kad bendrojo 
vertinimo kriterijaus, kurį nustatė vaisto registruotojas, pakankamumas Symbioflor 2 veiksmingumui 
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vertinti gydant DŽS yra abejotinas, palyginti su konkrečiu, geriau išmatuojamu ir mažiau subjektyviu 
išmatų pakitimų ir skausmo vertinimu. 

Nors S2 tyrimo rezultatai rodo galimą Symbioflor 2 veiksmingumą gydant DŽS, tarp įvairių tyrimo centrų 
nustatyta didelių nepaaiškintų duomenų skirtumų, susijusių su gydymo poveikiu ir atsako į gydymą 
dažniu. Nors keliuose centruose nebuvo nustatyta nė vieno į gydymą reagavusio paciento, bendrus 
tyrimo rezultatus lėmė vienas centras. Atmetus šio centro duomenis, buvo nustatytas statistiškai 
reikšmingas šio centro poveikis ir statistinio reikšmingumo neteko tiek abu pirminiai kintamieji, tiek 
gydytojo nustatyta bendroji vertinamoji baigtis. Be to, dėl galimų pažeidimų atliekant tyrimą kilo 
abejonių dėl duomenų vientisumo: pavyzdžiui, dviejuose centruose visi, išskyrus vieną, pacientai pagal 
tyrimo protokolą lankėsi vienodais intervalais per visą tyrimo trukmę, nors viena iš tų datų buvo įstatymo 
nustatyta nedarbo diena; tačiau pirminių šaltinių duomenų jau nebeturima.  

2005 m. registruotojas, užuot atlikęs naują tyrimą pagal tuo metu taikytas gaires (Note for guidance 
on statistical principles for clinical trials, CPMP/ICH/363/96), nusprendė atlikti S2 tyrimo pakartotinį 
post hoc įvertinimą, t. y. suformuluoti pradinę hipotezę, nustatyti atitinkamą vertinimo planą ir 
statistinės analizės metodus, kai visi tyrimo rezultatai yra žinomi. Atliekant tokią pakartotinę analizę, 
kai visi rezultatai yra žinomi, yra rizika, kad gali atsirasti paklaida dėl tendencingumo, galinčio pakenkti 
tyrimo patikimumui.  

Todėl CHMP padarė išvadą, jog negalima atmesti tikimybės, kad reikšminga paklaida dėl tendencingumo 
pakenkė šio tyrimo rezultatų patikimumui. Be to, CHMP nurodė, kad iš duomenų, gautų per S2 tyrimą, 
negalima spręsti apie ilgalaikį Symbioflor 2 veiksmingumą po 8 pirmųjų gydymo savaičių. 

Galiausiai, vaikų ir paauglių stebėjimu pagrįstas tyrimas nėra labai naudingas siekiant įrodyti šio 
preparato veiksmingumą šiai pacientų grupei. Tyrimo duomenys nebuvo kontroliuojami, todėl vertinant 
Symbioflor 2 naudą ir riziką neatsižvelgta į savaiminius DŽS simptomų pokyčius arba atsaką į placebą. 
Norint įrodyti Symbioflor 2 veiksmingumą šios grupės pacientams, būtų reikėję atlikti perspektyvinį, 
dvigubai koduotą, atsitiktinių imčių ir placebu kontroliuojamą tyrimą pagal tuo metu, kai atliktas šis 
tyrimas, taikytas gaires CPMP/EWP/785/97.  CHMP padarė išvadą, kad šio tyrimo negalima laikyti 
pakankamu Symbioflor 2 tinkamumo šios amžiaus grupės pacientams įrodymu. Kadangi registruotojas 
nepateikė reikiamų duomenų, CHMP, atsižvelgdamas į tai, kad šio vaisto veiksmingumas nebuvo 
patikimai įrodytas S2 tyrimu, padarė išvadą, kad šių suaugusiųjų tyrimo rezultatų negalima ekstrapoliuoti 
vaikams ar paaugliams. Preparato charakteristikų santrauka buvo iš dalies pakeista pažymint, kad šio 
vaisto veiksmingumas vaikams nenustatytas. 

Apibendrinant, kadangi nebuvo patikimo statistinio įvertinimo, kilo tendencingumo rizika ir trūko 
duomenų, kuriais būtų buvę galima padidinti rezultatų tikslumą ir patikimumą (gauti įrodymai buvo 
pagrįsti tik vienu pagrindiniu tyrimu), CHMP negalėjo užtikrintai padaryti išvados dėl Symbioflor 2 
veiksmingumo gydant DŽS ar kurią nors DŽS atmainą. Remdamasis tuo ir atsižvelgdamas į tai, kad po 
pradinės registracijos naujų duomenų negauta, CHMP manė, kad būtina pakeisti informaciją apie šį 
preparatą, įtraukiant per šią peržiūrą gautą informaciją. Be to, CHMP paprašė, kad registruotojas atliktų 
gerai suplanuotą poregistracinį šio preparato veiksmingumo tyrimą, kuriam būtų skirta pakankamai 
išteklių, jis būtų atliekamas keliuose centruose, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių ir kontroliuojamas 
placebu, taigi būtų galima atlikti atitinkamų populiacijos dalių analizes ir įvertinti Symbioflor 2 
veiksmingumą gydant DŽS apskritai, palyginti su tokiomis šios ligos atmainomis kaip DŽS C ar DŽS D, 
atsižvelgiant į lytį, ligos sunkumą ir į tolesnį šio preparato veiksmingumą, kad Symbioflor 2 
veiksmingumas gydant DŽS būtų patvirtintas.  

Pagal klinikinio vaisto tobulinimo programą per S2 tyrimą, kuriame dalyvavo 79 pacientai, buvo pranešta 
atitinkamai apie 50 nepageidaujamų reakcijų į šį vaistą grupėje, kuri vartojo Symbioflor 2, ir 44 
nepageidaujamas reakcijas placebo grupėje. Šie nepageidaujami reiškiniai apskritai buvo nekenksmingi ir 
daugiausia susiję tik su virškinamuoju traktu (pvz., pilvo skausmai ir pykinimas) arba susiję su odos 
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bėrimais. Šias palyginti geras vaisto saugumo charakteristikas patvirtino jo vartojimo po registracijos 
duomenys. 

Atliekant vaikų ir paauglių stebėjimu pagrįstą tyrimą apie jokius nepageidaujamus reiškinius nepranešta. 
CHMP nuomone, yra tikėtina, kad per šį tyrimą būtų buvę pranešta apie nemažai nepageidaujamų 
reiškinių dėl pačios ligos, nepaisant Symbioflor 2 saugumo charakteristikų, todėl šio tyrimo negalima 
laikyti papildomu Symbioflor 2 saugumo charakteristikų patvirtinimu.  

CHMP pažymėjo, kad per klinikinio vaisto tobulinimo programą negauta jokių duomenų apie gydymą po 
pirmųjų 8 savaičių. Po vaisto registracijos sistemoje „Eudravigilance“ buvo gauti pranešimai tik apie 18 
nepageidaujamų reakcijų į Symbioflor 2, gydant tiek DŽS, tiek kitus virškinamojo trakto funkcijų 
sutrikimus, nors šis vaistas daug kartų vartotas per kelis prekybos juo dešimtmečius ir nuo 2000 m. 
pradžios veikė registruotojo sukurta farmakologinio budrumo sistema. Galiausiai CHMP pažymėjo, kad 
bendras pranešimų skaičius buvo mažas ir, turint omenyje Weberio efektą, galima tikėtis, kad pranešimų 
apie nepageidaujamus reiškinius ilgainiui mažės. Todėl nėra tikėtina, kad iš duomenų po registracijos bus 
gauta svarbios papildomos informacijos apie Symbioflor 2 saugumo charakteristikas gydant 
DŽS. Apskritai, CHMP nuomone, nors pranešimų teikimas galbūt nebuvo optimalus ir tebėra neaiškumų 
dėl Symbioflor 2 vartojimo sukeltų nepageidaujamų reiškinių pobūdžio ir dažnio, siekiant išsamiai 
nustatyti visas jo saugumo (ypač ilgalaikio saugumo) charakteristikas, išanalizavus saugumo duomenis, 
jokių konkrečių susirūpinimą keliančių problemų nenustatyta. Vis dėlto reikia atsižvelgti į netiesioginę 
riziką, susijusią su galbūt neveiksmingo vaisto vartojimu DŽS gydyti, kai ši liga gali toliau kenkti 
gyvenimo kokybei ir galbūt turėti poveikį su darbu ir sveikatos priežiūra susijusiai paciento elgsenai.  

CHMP sutiko su registruotojo pasiūlymu iš dalies pakeisti informaciją apie šį preparatą, įtraukiant per 
šią peržiūrą gautą informaciją, ir padarė išvadą, kad turint omenyje ilgalaikę prekybą rinkoje šiuo 
vaistu ir tai, kad negauta daug pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas, Symbioflor 2 saugumo 
charakteristikos apskritai laikomos teigiamomis.  

 

Argumentai, kuriais pagrįsta CHMP nuomonė 

Kadangi: 

• CHMP apsvarstė Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą dėl Symbioflor 2 
(bakterijų Escherichia coli (ląstelių ir autolizato)) ir susijusių pavadinimų (Symbioflor 2); 

• CHMP peržiūrėjo visus žinomus duomenis, gautus iš klinikinių tyrimų, literatūros šaltinių ir 
prekybos vaistu po jo registracijos, įskaitant registruotojo raštu pateiktus atsakymus ir 
pranešimus, dėl Symbioflor 2 veiksmingumo ir saugumo vartoti pagal siūlomas indikacijas, taip pat 
paprašė ad hoc ekspertų grupės išreikšti nuomonę dėl Symbioflor 2; 

• CHMP laikė „virškinamojo trakto funkcijų sutrikimus“ įvairių pavienių ligų, kurioms būdinga daug 
įvairių patofiziologinių reiškinių ir simptomų ir kurias reikia gydyti labai įvairiais metodais, grupe. 
CHMP pritarė registruotojo pasiūlymui šią indikaciją išbraukti, nes nesant jokių duomenų, kuriais 
būtų galima pagrįsti virškinamojo trakto funkcijų sutrikimų gydymą šiuo vaistu, neįmanoma 
nustatyti gero Symbioflor 2 naudos ir rizikos santykio; 

• CHMP nuomone, nors iš S2 tyrimo rezultatų atrodė, kad Symbioflor 2 gali būti veiksmingas gydant 
suaugusių pacientų DŽS, nebuvo galima atmesti tikimybės, kad dėl tendencingumo atsiradusi 
reikšminga paklaida pakenkė šio tyrimo rezultatų patikimumui. Be to, kadangi nebuvo patikimų 
statistinių vertinimų ir trūko duomenų, kuriais būtų buvę galima padidinti rezultatų tikslumą ir 
patikimumą, CHMP negalėjo nei padaryti patikimų išvadų dėl Symbioflor 2 veiksmingumo, nei 
nustatyti, ar Symbioflor 2 yra veiksmingas gydant DŽS apskritai ar kurią nors DŽS atmainą. 
Vis dėlto CHMP padarė išvadą, kad nėra jokių naujų duomenų, dėl kurių galėtų būti pakeistas 
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nustatytas naudos ir rizikos santykis po to, kai Symbioflor 2 buvo pirmą kartą užregistruotas 
suaugusiems DŽS sergantiems pacientams gydyti; 

• CHMP taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad stebėjimu pagrįsto DŽS sergančių vyresnių kaip 4 metų 
vaikų tyrimo rezultatai parodė galimą Symbioflor 2 veiksmingumą. Vis dėlto šio tyrimo duomenys 
nebuvo kontroliuojami. Stebėjimu pagrįstas tyrimas neturi daug naudos siekiant įrodyti preparato 
veiksmingumą šiai pacientų grupei, todėl CHMP padarė išvadą, kad šio tyrimo negalima laikyti 
pakankamu Symbioflor 2 veiksmingumo šiai amžiaus grupei įrodymu. Kadangi registruotojas 
nepateikė reikiamų duomenų, kuriais būtų pagrįstas šio vaisto vartojimas vaikams gydyti, CHMP, 
taip pat atsižvelgdamas į neaiškumus dėl šio vaisto naudos ir rizikos per atliktą tik suaugusių 
pacientų S2 tyrimą, padarė išvadą, kad suaugusiųjų pacientų rezultatų negalima pagrįstai 
ekstrapoliuoti vaikams ar paaugliams. Todėl preparato charakteristikų santrauka iš dalies pakeista, 
pažymint, kad šio vaisto veiksmingumas vaikams nenustatytas;  

• pripažinęs nustatytų Symbioflor 2 veiksmingumo charakteristikų trūkumus, CHMP paprašė, kad 
registruotojas atliktų gerai suplanuotą poregistracinį šio preparato veiksmingumo tyrimą, kuriam 
būtų skirta pakankamai išteklių, jis būtų atliekamas keliuose centruose, dvigubai koduotas, 
atsitiktinių imčių ir kontroliuojamas placebu, taigi būtų galima atlikti atitinkamų populiacijos dalių 
analizes ir patvirtinti Symbioflor 2 veiksmingumą gydant DŽS apskritai, palyginti su tokiomis šios 
ligos atmainomis kaip DŽS C ar DŽS D, atsižvelgiant į lytį, ligos sunkumą ir į tolesnį šio preparato 
veiksmingumą, kad Symbioflor 2 veiksmingumas gydant DŽS būtų patvirtintas; 

• atsižvelgdamas į turimus saugumo duomenis, gautus iš Symbioflor 2 klinikinio tyrimo ir gydymo 
šiuo vaistu po jo registracijos, CHMP padarė išvadą, kad žinoma rizika apskritai yra nedidelė.  

CHMP nuomonė 

Remdamasis visų turimų duomenų peržiūra pagal šią 31 straipsnyje numatytą procedūrą CHMP daro 
išvadą, kad po Symbioflor 2 (bakterijų Escherichia coli (ląstelių ir autolizato)) ir susijusių pavadinimų 
registracijos naujų duomenų negauta, todėl ankstesnė nacionalinių kompetentingų institucijų išvada 
dėl gero naudos ir rizikos santykio nekeičiama. CHMP rekomenduoja keisti šio preparato informacinius 
dokumentus ir, atsižvelgdamas į šiuo metu turimų duomenų apie Symbioflor 2 veiksmingumą gydant 
dirgliosios žarnos sindromą (DŽS) trūkumus, laikosi nuomonės, kad reikėtų atlikti poregistracinį 
veiksmingumo tyrimą. Todėl CHMP rekomenduoja keisti registracijos pažymėjimo sąlygas. 

  


