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Zinātniskie secinājumi 

 

Seasonique un sinonīmisko nosaukumu zāļu zinātniskā novērtējuma 
vispārējs kopsavilkums (skatīt I pielikumu) 

Seasonique ir 91 dienas paildzināta perorālās kontracepcijas shēma, kas ietver 150 µg 
levonorgestrela/30 µg etinilestradiola fiksētu devu kombināciju lietošanai 84 dienas, pēc tam 
septiņas dienas lietojot etinilestradiola 10 µg apvalkotās tabletes. Levonorgestrels (LGN) ir 
progestagēns, kas nomāc ovulāciju, bet mazas devas etinilestradiols (EE), estrogēns, nodrošina 
apmierinošu olnīcu folikulārā nomākuma kontroli, un nodrošina endometrija stabilitāti, samazinot 
starpmenstruālo asiņošanu. Preparāts satur maz estrogēna, tādēļ tas pieder pie tā dēvētajiem mazas 
devas kombinētajiem perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem (COCs). 

Abas aktīvās vielas jau ir reģistrētas lietošanai kombinācijā šādā devā un mazākā devā (LGN 100 µg/ 
EE 20 µg). Seasonique ir reģistrēts dažās valstīs ārpus Eiropas Savienības (ES). 

Decentralizētas reģistrācijas apliecības pieteikums bija iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
28. panta 3. punktu atbilstoši Direktīvas 2001/83/EK 10.b pantam. Ierosinātā Seasonique indikācija 
bija „perorālā kontracepcija”. 

Decentralizētās procedūras laikā iebilstošā dalībvalsts (OMS) uzskatīja, ka Seasonique kontraceptīvais 
iedarbīgums nav pietiekami pierādīts. Tā kā pivotālā pētījumā PSE-301 ar klasisko Puasona (Poisson) 
metodi nebija iespējams sasniegt atbilstošu 95 % TI precizitāti vispārējam Perla (Pearl) indeksa (PI) 
punkta vērtības aprēķinam attiecībā uz Seasonique 18–35 gadus vecām sievietēm (punkta vērtības 
aprēķins 0,76, 95 % TI 0,16–2,22), pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu analīzes, 95 % TI 
aprēķināšanai, izmantojot butstrapa metodi. Ar šo metodi, izvēlēto post-hoc, atbilstošu precizitāti 
attiecībā uz prasībām par hormonālās kontracepcijas metodēm, kas ietvertas CHMP vadlīnijā par 
steroīdu kontracepcijas līdzekļu izpēti sievietēm (EMEA/CPMP/EWP/519/98, 1. red.), varētu sasniegt 
(atkarībā no specifiskās butstrapa simulācijas) tikai tad, ja punkta vērtības aprēķins ir 0,76 un 95 % TI 
ir (0,0–1,76). 

Turklāt iebilstošā dalībvalsts uzskatīja, ka asiņošanas raksturs nav labvēlīgs un nav iespējams izslēgt 
iespējamu ietekmi uz terapijas norādījumu ievērošanu un kontraceptīvo iedarbīgumu. 

Decentralizēto procedūru noslēdza 210. dienā, kad lielākā daļa iesaistīto dalībvalstu (CMS) piekrita 
atsauces dalībvalsts secinājumiem (RMS), izņemot Vāciju, kas izteica bažas par iespējamu nopietnu 
risku sabiedrības veselībai. Tādējādi CMDh tika ierosināta pārvērtēšana. Turpmākās analīzes, ietverot 
pivotālā pētījuma PSE-301 un atbalstošā pētījuma PSE-302 abas grupas (DP3-84/30 (lielāka EE deva, 
nekā lietojot Seasonique pēdējās septiņās cikla dienās) un DP3-84/10 (Seasonique)), nesniedza 
uzticamāku Seasonique kontraceptīvā iedarbīguma aprēķinu, neņemot vērā lielāku paraugkopu un 
lielāku PI 1,67 (95 % TI 0,91–2,80). Tādējādi būtiskās Vācijas izteiktās bažas nebija iespējams atrisināt 
CMDh pārvērtēšanas laikā, un tādēļ lietu nosūtīja CHMP. 

 

Kritisks novērtējums 

Seasonique klīniskās izstrādes programma ietvēra divus Amerikas Savienotajās Valstīs veiktus 3. fāzes 
nejaušinātus klīniskus pētījumus, pivotālo pētījumu PSE-301 un atbalstošo pētījumu PSE-302, kas 
specifiski veidots, lai novērtētu endometrija biopsijas rezultātus. 
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Kontraceptīvais iedarbīgums 

Pivotālā pētījuma PSE-301, lietojot Seasonique 1578 91 dienu ilgos ciklos 621 sievietei vecumā no 18 
līdz 35 gadiem novēroja trīs grūtniecības, rezultātā vispārējais PI ir 0,76 ar 95 % TI 0,16–2,22, 
izmantojot Puasona modeli. Kā minēts, pieteikuma iesniedzējs decentralizētās procedūras laikā (DCP) 
iesniedza papildu analīzi, sasniedzot kontraceptīvo metožu atbilstošu precizitāti ar butstrapa metodi 
95 % TI: 0,0–1,76, taču bija bažas par šīs post-hoc analīzes aptverto iespējamību. CHMP konsultējās ar 
Biostatistikas darba grupu (BSWP) par šīs metodes derīgumu konkrētajā gadījumā. 

CHMP atbalstīja BSWP nostāju, kas uzskatīja, ka butstrapa metode kopumā nav piemērota PI ticamības 
intervālu aprēķināšanai; īpaši šajā gadījumā, kur tās izmantošana nebija sākotnēji definēta un tika 
izvēlēta tikai pēc negatīvu rezultātu iegūšanas ar tradicionālāku analīzi. Ar Puasona metodi 
aprēķinātais PI tāpēc tika uzskatīts par pieņemamu, ņemot vērā, ka Seasonique paildzinātā shēma ir 
tikai nelielas izmaiņas jau pastāvošajos līdzekļos. 

Patiešām LNG 150 µg/EE 30 µg hormonālā kombinācija ES ir bijusi apstiprināta kā kontraceptīva 
metode vairāk nekā 35 gadus, un tās iedarbīgums ir labi dokumentēts. 

Turklāt pieteikuma iesniedzējs vienā 91 dienas (84 dienas LNG/EE, un pēc tam septiņas dienas tikai 
EE) paildzinātās shēmas laikā veica nesalīdzinošu farmakodinamisku (PD) pētījumu DR-105-101. 
Analīzei šis periods tika sadalīts divos 28 dienu un 35 dienu periodos. Otrajā 28 dienu periodā ovulāciju 
novēroja divām sievietēm (5,71 % no sievietēm), vienai no tām ovulācija bija arī trešajā periodā, kā 
rezultātā 91 dienas perioda laikā kopējais olnīcu aktivitātes līmenis bija 2,86 (95 % TI: 0,78–7,22). 
Salīdzinājuma grupas trūkums tika uzskatīts par pamatotu, ņemot vērā, ka darbības mehānisms šai 
hormonālajai kombinācijai šajā devā ir labi zināms un ka vienīgā Seasonique atšķirība no pašreizējiem 
kombinētajiem LNG/EE līdzekļiem ir ārstēšanas laiks (attiecīgi 84 dienas pret 21 dienu) un 10 µg EE 
nozīmēšana cikla pēdējo septiņu dienu laikā, nevis attiecīgi hormonu brīvs intervāls (HFI). Turklāt 
vairāki publicētie farmakodinamikas pētījumi pierādīja, ka ovulācijas inhibīcijas pakāpe palielinās ar 
īsāku HFI. Folikulu stimulējošā hormona (FSH), luteinizējošā hormona (LH), estradiola un inhibīna B 
līmeņi tika nomākti daudz efektīvāk tad, kad HFI 28 dienu ārstēšanas cikls tiek saīsināts no septiņām 
dienām līdz trim četrām dienām (Willis, 2006). Šāda izteiktāka nomākšana tika novērota arī shēmā ar 
24/4 drospirenonu 3 mg/EE 2 µg, salīdzinot ar standarta shēmu 21/7 (Klipping, 2008), kā arī ar 
perorālu 24/4 shēmu ar nomegestrola acetātu/17 b-estradiolu, salīdzinot ar 21/7 shēmu (Christin-
Maitre, 2011), un 23 dienu shēmu ar 0,075 mg gestodēna/20 µg EE, salīdzinot ar 21 dienas shēmu 
(Spona, 1996). Literatūrā arī ir pierādīts, ka HFI likvidēšana ir saistīta ar labāku olnīcu darbības 
nomākumu. Publicēts pētījums ar trim atšķirīgām kombinēto perorālo kontraceptīvo līdzekļu grupām 
(COCs) ziņoja, ka sievietēm, kas ārstētas ar nepārtrauktu 28 dienu ārstēšanas shēmu, bija izteiktāka 
folikulu apspiešana nekā sievietēm, kuru terapija bija vai nu papildināta ar 5 dienu 10 ug EE, vai bija 
septiņu dienu HFI (Schlaff, 2004). Cits publicēts farmakodinamiskais pētījums ziņoja par nepārtrauktu 
COC shēmu ar levonorgestrelu/EE un norgestimātu/EE, kas izraisīja efektīvāku folikulu nomākumu 
nekā tajā pašā COC dozēšanas shēmā ar ikmēneša 7 dienu HFI (Birtch, 2006). Pamatojoties uz šo 
publicēto klīnisko pētījumu rezultātiem, ir gaidāma lielāka Seasonique ovulācijas kontrole, kā rezultātā 
savukārt ir augstākā kontraceptīvā iedarbība, salīdzinot ar standarta 21/7 dienu LNG/EE COCs, un 
tādēļ salīdzinošs farmakodinamikas pētījums pret standarta 21/7 dienu LNG/EE COCs nav uzskatāms 
par obligātu. 

Turklāt standarta 21/7 dienu perorālos kontracepcijas līdzekļus (COCs), kas satur 150 µg LGN/30 µg 
EE, lieto plaši, un saskaņā ar atbilstošo zāļu informāciju dažās dalībvalstīs ciklu dažkārt var paildzināt 
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līdz diviem mēnešiem bez HFI. Tādējādi neuzskata, ka hormonu nelietošanas perioda neesamība 
mazinātu kontraceptīvo iedarbīgumu, un CHMP uzskatīja, ka labi pierādīto kontraceptīvo iedarbīgumu, 
lietojot 150 µg LGN/30 µg EE kombināciju 28 dienas, var ekstrapolēt uz Seasonique shēmu. 

Rezultātus, kas iegūti Seasonique klīniskos pētījumos, papildus atbalsta arī pēcreģistrācijas dati. 
Pamatojoties uz datiem, kas iegūti ārpus Eiropas Savienības kopš pirmās reģistrācijas 2006. gadā līdz 
2013. gada decembrim, kad aprēķinātā iedarbība ir 385 901 sieviešgads, ziņots tikai par 10 
grūtniecības gadījumiem, t. i., grūtniecības ziņošanas rādītājs ir 0,0026 %. 

Turklāt vienu gadu ilgā retrospektīvā pētījumā 15–40 gadus vecām sievietēm konstatēja, ka 
paildzinātas shēmas perorālo kontracepcijas līdzekļu (84/7) lietošanas gadījumā ziņotie grūtniecības 
rādītāji bija mazāki nekā standarta shēmu (21/7 un 24/4) lietošanas gadījumā. Šajā pētījumā piedalījās 
52 664 sievietes (vidējais vecums 27,3 gadi) 84/7 un 21/7 analīzē (n = 26 332 abās grupās) un 50 694 
sievietes (vidējais vecums 27,8 gadi) 84/7 un 24/4 analīzē (n = 25 347 abās grupās). Izmantojot 84/7 
shēmu, grūtniecības rādītāji viena gada laikā bija statistiski ticami mazāki nekā 21/7 (4,4 %, salīdzinot 
ar 7,3 %; p < 0,0001) un 24/4 (4,4 %, salīdzinot ar 6,9 %, p < 0,0001) shēmu gadījumā. Divu un trīs 
gadu grupās arī novēroja statistiski ticami lielāku grūtniecības biežumu 21/7 un 24/4 shēmu gadījumā, 
salīdzinot ar 84/7 shēmu (p < 0,0001) (Howard, 2014). Daži CHMP locekļi uzskatīja, ka šī publikācija 
nav pieņemama kā paildzināta cikla shēmu kontraceptīvā iedarbīguma pierādījums, jo šāda veida 
pētījumu ietekmē dažādi jaucējfaktori (dažādu kombinēto perorālo kontracepcijas līdzekļu lietošanas 
ilgums, grūtniecības nolūks, lietošana citu iemeslu dēļ, nevis kontracepcijas nolūkā). Neņemot vērā šos 
ierobežojumus, šī publikācija vismaz neliecina par samazinātu kontraceptīvo iedarbīgumu, lietojot 84/7 
shēmu. 

Jāatzīmē, ka apvienotā abu grupu analīzē (DP3-84/30 (cikla pēdējo 7 dienu laikā augstāka EE deva 
nekā Seasonique) un DP3-84/10 (Seasonique shēma)) pivotālā pētījumā PSE-301 un atbalstošajā 
pētījumā PSE-302 izraisīja augstāku PI par 1,67 (95 % TI 0,91–2,80). Tomēr pētījuma PSE-301 
DP3 grupā trim no deviņām grūtniecībām, kas tika iekļautas „ārstēto pacientu” grupas analīzē, 
nevarēja veikt zāļu uzskaitāmību, patiešām pamatojoties uz pieejamajiem datiem šīs grūtniecības 
varētu uzskatīt par „bez ārstēšanas” gadījumiem. Pētījums PSE-302 iekļāva ierobežotu skaitu 
iedarbības ciklus un nebija plānots, lai novērtētu PI. Šo iemeslu dēļ CHMP neuzskatīja lielāku PI par 
būtisku, lai novērtētu Seasonique iedarbīgumu. 

Nobeigumā, lai gan PD pētījumā netika iekļauta salīdzinošā grupa, pamatojoties uz plašiem publicēto 
klīnisko pētījumu rezultātiem un ņemot vērā, ka Seasonique paildzinātā shēma ir neliela modifikācija 
salīdzinājumā ar pašreizējiem līdzekļiem, paredzams, ka Seasonique būtu lielāka kontrole pār ovulāciju 
salīdzinājumā ar pašreizējiem LNG/EE kombinētajiem līdzekļiem, kuru iedarbīgums ir labi dokumentēts. 
PD dati parādīja, ka Seasonique olnīcu inhibējošā iedarbība ir tādās pat robežās kā novērots citiem 
apstiprinātajiem kombinētiem hormonālās kontracepcijas līdzekļiem. Turklāt grūtniecības biežums, 
kuru novēroja 3. fāzes klīniskajā pētījumā, bija salīdzinoši zems (PI < 1), un pēcreģistrācijas perioda 
iegūtajā lielajā pieredzē netika konstatēti nekādi signāli, ka iedarbīgums ir samazinājies. Tāpēc CHMP 
uzskatīja, ka Seasonique iedarbīgums ir pietiekami pierādīts. 

Asiņošanas raksturs 

Asiņošanas raksturs Seasonique tika salīdzināts ar standarta 21/7 dienu cikla (Nordette, 150 µg 
LGN/30 µg EE un septiņu dienu HFI) pētījumā PSE 302, kurā pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas, ņemot 
vērā tikai pieejamos ciklus, neņemot vērā faktu, ka terapijas pārtraukšanas biežums 
asiņošanas/smērēšanās nevēlamu blakusparādību dēļ Seasonique grupā (7,4 %) bija lielāks nekā 
salīdzināšanai izmantotā līdzekļa grupā (1,1 %), vidējais kopējais (gan plānotas, gan neplānotas) 
asiņošanas/smērēšanās dienu skaits uz pacienti mēnesī bija 4,4 dienas gan Seasonique, gan 
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salīdzināšanai izmantotā līdzekļa gadījumā. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam lūdza veikt asiņošanas 
rakstura papildu analīzes, pamatojoties uz trim ekstrapolācijas likumiem, lai iekļautu sievietes, kuras 
priekšlaicīgi pārtrauc terapiju un lai ekstrapolētu šos datus uz visu pētījuma PSE-302 plānoto ilgumu 
vienu gadu. 

Kopējais asiņošanas/smērēšanās dienu skaits plānotajā pētījuma 1 gada periodā Seasonique grupā bija 
lielāks nekā salīdzināšanai izmantotā līdzekļa grupā (vidēji 61–62 dienas, salīdzinot ar 55–56 dienām 
atkarībā no ekstrapolācijas likuma). Kā paredzēts, paildzinātās shēmas dēļ kopējais plānotas 
asiņošanas/smērēšanās gadījumu skaits plānotajā pētījuma periodā Seasonique gadījumā bija trīs 
reizes mazāks nekā salīdzināšanai izmantotā līdzekļa gadījumā (vidēji 11, salīdzinot ar 33). Turpretim 
kopējais neplānotas asiņošanas/smērēšanās gadījumu skaits Seasonique gadījumā bija divreiz lielāks 
nekā salīdzināšanai izmantotā līdzekļa gadījumā (vidēji 53, salīdzinot ar 24). 

Līdzīgs skaits pacienšu ziņoja par neplānotu katras smaguma pakāpes asiņošanu: 64 (80,0 %) un 69 
(78,4 %) par vieglu asiņošanu, 42 (52,5 %) un 42 (47,7 %) par vidēji smagu asiņošanu un 14 
(17,5 %) un 13 (14,8 %) par smagu asiņošanu attiecīgi Seasonique un salīdzināšanai izmantoto 
līdzekļu grupās. 

Saskaņā ar šiem konstatējumiem laboratoriskie rezultāti liecināja, ka neplānotas 
asiņošanas/smērēšanās raksturs, lietojot Seasonique, bija bez klīniski nozīmīgām pārmaiņām. 

Vispārējā līdzestība terapijai visām ārstētajām pacientēm bija ≥ 97 % pivotālā pētījumā un ≥ 98 % 
atbalstošā pētījumā. Pētījumā PSE-302 Seasonique grupā (51,6 %) un salīdzināšanai izmantotā 
līdzekļa grupā (49,5 %) novēroja salīdzināmus terapijas pārtraukšanas rādītājus. Salīdzināmus 
terapijas pārtraukšanas rādītājus, to vidū nevēlamu blakusparādību dēļ, novēroja arī atklātā, 
nejaušinātā 2. fāzes pētījumā, kurā Seasonique (34,5 %) 265 sievietēm 8 mēnešus salīdzināja ar 
diviem 28 dienas lietojamiem perorālās kontracepcijas līdzekļiem (35,2 % un 39,1 %). 

Kā pierādīts pētījumā PSE-302, kopējais asiņošanas/smērēšanās dienu skaits, lietojot Seasonique, bija 
lielāks, nekā lietojot salīdzinājumam izmantoto līdzekli Nordette. Konstatēja, ka palielinātais 
neplānotas asiņošanas/smērēšanās dienu skaits, lietojot Seasonique, neietekmēja līdzestību, salīdzinot 
ar citu 21/7 dienas lietojamu perorālās kontracepcijas līdzekli. To apliecināja arī anēmijas vai klīniski 
nozīmīgu laboratorisko rezultātu neesamība, salīdzinot ar 21/7 dienas lietojamu kombinētu perorālu 
kontracepcijas līdzekli. Tādēļ CHMP uzskatīja, ka Seasonique asiņošanas raksturs nerada drošuma 
problēmas sievietēm un nemazina kontraceptīvo iedarbīgumu, un atbilstoša informācija par šo 
jautājumu jau ir iekļauta ierosinātajā zāļu informācijā. 

 

Riska pārvaldības plāns 

Riska pārvaldības plāns bija iesniegts un apstiprināts iepriekšējās Seasonique decentralizētās 
procedūras laikā. CHMP neveica papildu grozījumus. 

Vispārējā ieguvumu un riska attiecība 

Ņemot vērā visus pieteikuma iesniedzēja iesniegtos datus un BSWP viedokli, CHMP uzskatīja, ka 
Seasonique kontraceptīvā efektivitāte ir atbilstoši pierādīta. CHMP arī uzskatīja, ka ar Seasonique 
lietošanu saistītais asiņošanas raksturs neradīja drošuma apdraudējumu un neietekmēja iedarbīgumu. 
CHMP uzskatīja, ka Seasonique un sinonīmisko nosaukumu zāļu ieguvumu un riska attiecība ir labvēlīga. 
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Pozitīvā atzinuma pamatojums 

Tā kā: 

• Komiteja ņēma vērā paziņojumu par Francijas ierosināto pārvērtēšanu saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK 29. panta 4. punktu. Vācija uzskatīja, ka reģistrācijas apliecības piešķiršana rada 
iespējamu nopietnu risku sabiedrības veselībai; 

• Komiteja pārskatīja visus datus, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis, lai apliecinātu Seasonique un 
sinonīmisko nosaukumu zāļu iedarbīgumu, lietojot paildzinātas perorālās kontracepcijas shēmas 
veidā; 

• Komiteja uzskata, ka pieejamie dati apliecina Seasonique un sinonīmisko nosaukumu zāļu 
iedarbīgumu, lietojot paildzinātas perorālās kontracepcijas shēmas veidā; 

• Komiteja arī uzskata, ka ar Seasonique un sinonīmisko nosaukumu zāļu lietošanu saistītās 
asiņošanas raksturs neapdraud drošumu un nemazina kontraceptīvo iedarbīgumu un ka 
ierosinātajā zāļu informācijā ir iekļauta atbilstoša informācija par šo jautājumu; 

CHMP ieteica izsniegt reģistrācijas apliecību(-as), zāļu aprakstam, marķējuma tekstam un lietošanas 
instrukcijai paliekot tādai pašai kā galīgās versijas, par kurām panākta vienošanās Koordinācijas grupas 
procedūrā, kā III pielikumā norādīts attiecībā uz Seasonique un sinonīmisko nosaukumu zālēm (skatīt 
I pielikumu). 

 

 


