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Anexa II 

Concluzii ştiinţifice şi motivele pentru suspendarea autorizaţiilor de 
punere pe piaţă  
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Concluzii ştiinţifice 
 
Rezumat general al evaluării ştiinţifice pentru Cilazapril Teva şi denumirile asociate (vezi 
Anexa I) 
 
Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a informat Agenţia Europeană pentru 
Medicamente că, în urma unei inspecţii, au fost ridicate motive de îngrijorare cu privire la studiile 
bioanalitice efectuate de Cetero Research la sediul din Houston (Texas, SUA) în perioada aprilie 
2005 - iunie 2010. În urma inspecţiei au fost identificate dovezi concrete privind conduita 
necorespunzătoare şi încălcări ale regulamentelor federale, inclusiv falsificarea de documente şi 
manipularea eşantioanelor. Nu au fost afectate alte sedii ale Cetero Research. 
 
La nivelul Uniunii Europene s-a considerat că acest fapt ar putea avea impact asupra autorizaţiilor 
de punere pe piaţă pentru o serie de medicamente. EMA, CMD(h) şi CHMP au iniţiat un proces de 
identificare şi evaluare a tuturor dosarelor medicamentelor care includ studii desfăşurate la sediul 
menţionat anterior, în perioada de timp identificată. La 1 august 2012, Regatul Unit a înaintat o 
sesizare în temeiul articolului 31 din Directiva 2001/83/CE pentru produsele autorizate identificate 
la nivel naţional. S-a solicitat CHMP să evalueze dacă deficienţele în efectuarea studiilor bioanalitice 
realizate la sediul Cetero Research din Houston (Texas, SUA) au impact asupra raportului 
beneficiu/risc al medicamentelor respective şi să emită un aviz prin care să indice dacă autorizaţiile 
de punere pe piaţă pentru medicamentele autorizate pentru care au fost efectuate studii sau au 
fost analizate eşantioane de către Cetero Research, în cursul perioadei identificate, ar trebui 
menţinute, modificate, suspendate sau retrase. 
 
Cilazapril Teva conţine cilazapril, un inhibitor piridazinic al enzimei de conversie a angiotensinei 
(inhibitor ECA) folosit pentru tratamentul hipertensiunii şi al insuficienţei cardiace congestive. 
Cererile iniţiale pentru autorizaţiile de punere pe piaţă pentru comprimatele Cilazapril Teva au fost 
susţinute de un singur studiu pivot de bioechivalenţă (studiul 2005-980), care a comparat Cilazapril 
Teva cu produsul de referinţă din Uniunea Europeană, Vascace, pentru care eşantioanele au fost 
analizate de BA Research International (în prezent Cetero Research) între 26 mai 2005 şi 
20 decembrie 2005. Cilazapril Teva este disponibil sub formă de comprimate de 0,5 mg, 1 mg, 
2,5 mg şi 5 mg. 
 
Ca răspuns la lista de întrebări a CHMP, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a declarat că 
studiul pivot 2005-980 realizat pentru Cilazapril Teva îndeplineşte criteriile de bioechivalenţă 
(estimări punctuale de 93,4% şi 100% pentru ASC0-4h şi, respectiv, pentru Cmax) cu privire la 
Ghidul privind investigarea bioechivalenţei. Calitatea raportului bioanalitic a fost verificată pe plan 
intern de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi considerată a fi de bună calitate, în 
baza orientărilor aplicabile la acel moment („Ghid pentru industrie - Validarea metodei 
bioanalitice”, mai 2001). S-au constatat numai deficienţe minore, despre care s-a considerat că nu 
influenţează rezultatul bioechivalenţei clinice (de exemplu, nu a fost specificată matricea EDTA, nu 
a fost dată dimensiunea lotului validat, nu a fost prezentată nicio influenţă asupra plasmei 
hemolitice sau lipemice, au fost prezentate efectele matricei în 4 loturi de plasmă diferite). 
 
În plus, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a declarat că, drept răspuns la motivele de 
îngrijorare ridicare de FDA, realizase deja o serie de repetări sau retestări ale studiilor bioanalitice 
pentru alte produse Teva posibil afectate de rezultatele Cetero Research. Deţinătorul autorizaţiei de 
punere pe piaţă a considerat că rezultatele satisfăcătoare ale acestor analize refăcute sugerează că 
rezultatul final al studiului pentru Cilazapril Teva nu a fost influenţat de testele bioanalitice realizate 
la Cetero Research din Houston. Totuşi, pentru Cilazapril Teva, deţinătorul autorizaţiei de punere 
pe piaţă a declarat că nu au fost disponibile eşantioane folosite în studiul 2005-980 şi, prin urmare, 
nu există nicio posibilitate de reanalizare a datelor. În consecinţă, studiul va fi repetat, 
preconizându-se ca rezultatele finale să fie gata până la sfârşitul lunii iunie 2013. 
 
Totodată, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a făcut trimitere la date comparative privind 
dizolvarea pentru comprimatele de Cilazapril Teva şi produsul de referinţă, folosind trei medii de 
dizolvare diferite (soluţie HCl 0,1 N, soluţie tampon acetat pH 4,5 şi soluţie tampon fosfat pH 6,8). 
În toate cele trei medii, ambele produse au eliberat mai mult de 85% sau aproape 85% din 
medicament în decurs de 15 minute şi mai mult de 95% în 20 de minute. Deţinătorul autorizaţiei 
de punere pe piaţă a declarat că valorile f2 calculate indică o analogie de dizolvare între 
medicamente în toate cele trei medii şi, prin urmare, a considerat că probabilitatea de eliberare a 
medicamentului în stomac este ridicată. Nu se preconizează ca soluţia rezultată să precipite mai 
târziu în intestin, la valori pH mai mari, datorită bunei solubilităţi în soluţie apoasă a compusului. În 
consecinţă, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a fost de părere că formularea acestui 
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produs cu eliberare imediată va avea doar o influenţă redusă asupra biodisponibilităţii, fapt sprijinit 
de estimările punctuale bune pentru ASC şi Cmax din studiul 2005-980. 
 
În final, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a reţinut faptul că raportul periodic actualizat 
privind siguranţa (RPAS) nr. 383/01/12 din 13 februarie 2012 nu a raportat o creştere a numărului 
de motive de îngrijorare pentru cilazapril. Raportul acoperă perioada 1 ianuarie 2009 - 
31 decembrie 2011 şi a identificat două raportări de cazuri, ambele confirmate medical, care 
descriu reacţii adverse lipsite de gravitate. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a considerat 
că datele descrise în acest RPAS nu au afectat raportul beneficiu-risc pentru Cilazapril Teva. 
 
CHMP a evaluat răspunsurile deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă şi a reţinut faptul că 
deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a repetat o serie de studii prezentând date în 
conformitate cu cele obţinute de Cetero Research, deşi niciun detaliu al acestor studii nu a fost 
inclus în documentarea răspunsului pentru a sprijini acest fapt. CHMP a considerat că aceste 
rezultate nu pot fi extrapolate pentru a confirma fiabilitatea studiului pivot de bioechivalenţă 
2005-980. De asemenea, CHMP a reţinut analiza studiului 2005-980 şi a calităţii raportului 
bioanalitic realizate de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi similaritatea raportată 
între rezultatele generate de Cetero Research şi cele determinate de repetarea studiilor/analizelor 
pentru alte medicamente. De asemenea, au fost acceptate şi natura foarte solubilă a 
medicamentului într-un interval de pH mare şi similaritatea dizolvării dintre Cilazapril Teva şi 
produsul de referinţă. Totuşi, CHMP nu a considerat că aceste date de ordin general sunt suficiente 
pentru a oferi asigurări, în special în ceea ce priveşte bioechivalenţa Cilazapril Teva cu produsul său 
de referinţă din Uniunea Europeană. De asemenea, CHMP a reţinut faptul că, din cauza lipsei 
disponibilităţii de eşantioane, nu a fost posibilă reanalizarea eşantioanelor din studiul clinic pentru a 
se verifica valabilitatea rezultatelor originale, însă CHMP a acceptat intenţia deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă de a repeta studiul, ale cărui rezultate finale se preconizează a fi 
disponibile până la sfârşitul lunii iunie 2013. Totodată, CHMP a reţinut datele din RPAS, care nu au 
indicat niciun motiv de îngrijorare; totuşi, acestea sunt insuficiente pentru a confirma 
bioechivalenţa produsului. 
 
În concluzie, CHMP a considerat că deficienţele potenţiale în efectuarea studiilor bioanalitice la 
sediul Cetero Research invalidează studiul pivot de bioechivalenţă. Prin urmare, date fiind îndoielile 
serioase cu privire la fiabilitatea şi corectitudinea datelor rezultate din studiul critic pivot de 
bioechivalenţă 2005-980, prezentat în sprijinul autorizaţiei de punere pe piaţă şi în absenţa unui 
studiu de bioechivalenţă fiabil, conceput special pentru a stabili bioechivalenţa Cilazapril Teva cu 
produsul său de referinţă din Uniunea Europeană, CHMP nu a putut formula o concluzie cu privire la 
bioechivalenţa Cilazapril Teva. CHMP a considerat că vor trebui confirmate concluziile anterioare 
privind bioechivalenţa prin repetarea studiului de bioechivalenţă. 
 
Concluzie generală şi raport beneficiu-risc 

După evaluarea datelor disponibile, CHMP şi-a menţinut îndoielile serioase datorate constatărilor 
inspecţiei la sediul Cetero Research din Houston (Texas, SUA), cu privire la fiabilitatea şi 
corectitudinea datelor din studiul critic pivot de bioechivalenţă prezentat în sprijinul autorizaţiei de 
punere pe piaţă. Prin urmare, în lipsa unui studiu de bioechivalenţă conceput special pentru a 
stabili bioechivalenţa Cilazapril Teva cu produsul de referinţă din Uniunea Europeană, raportul 
beneficiu-risc pentru Cilazapril Teva nu poate fi considerat favorabil. 
 
În consecinţă, CHMP a recomandat suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă până la momentul 
în care vor fi disponibile date de bioechivalenţă adecvate. 
 
Motive pentru suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă 
 
Întrucât 
 
• comitetul a analizat procedura în temeiul articolului 31 din Directiva 2001/83/CE pentru 

Cilazapril Teva şi denumirile asociate; 

• având în vedere motivele de îngrijorare privind fiabilitatea datelor ca urmare a constatărilor 
inspecţiei la sediul Cetero Research, comitetul a considerat că datele disponibile au dat naştere 
la îndoieli serioase cu privire la dovada bioechivalenţei Cilazapril Teva şi denumirile asociate cu 
produsul de referinţă din Uniunea Europeană; 
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• comitetul a considerat că răspunsurile deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă nu sunt 
suficiente pentru a combate îndoielile serioase cu privire la dovada bioechivalenţei Cilazapril 
Teva şi denumirile asociate cu produsul de referinţă din Uniunea Europeană; 

• comitetul consideră că, având în vedere îndoielile serioase cu privire la dovada bioechivalenţei, 
raportul beneficiu-risc pentru Cilazapril Teva şi denumirile asociate nu poate fi confirmat. 

În consecinţă, comitetul a recomandat, în temeiul articolului 116 din Directiva 2001/83/CE, 
suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru Cilazapril Teva şi denumirile asociate; întrucât 
 

a. raportul beneficiu-risc nu poate fi considerat favorabil şi 
 

b. detaliile în sprijinul cererii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Directiva 
2001/83/CE, nu pot fi considerate corecte 

 
Condiţiile pentru ridicarea suspendării autorizaţiilor de punere pe piaţă sunt prevăzute în Anexa III 
din avizul CHMP. 
 
  


