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Concluzii științifice  

Symbioflor 2 [bacterii Escherichia coli (celule și autolizat)] și denumirile asociate (Symbioflor 2) 
reprezintă un probiotic care conține bacterii Escherichia coli vii, prezente în flora intestinală normală la 
om. Symbioflor 2 conține 10 probe izolate diferite de Escherichia coli care sunt parțial autolizate și 
parțial prezentate sub formă de bacterii vii. Symbioflor 2 este disponibil în Uniunea Europeană (UE) în 
Austria (AT), Germania (DE) și Ungaria (HU) ca medicament cu eliberare fără prescripție medicală. 
Symbioflor 2 este comercializat în Germania din 1954 și în Austria din 1975.  

În prezent, Symbioflor 2 se utilizează pentru indicațiile: 

• reglarea sistemului imunitar, tulburări gastrointestinale, sindromul de colon iritabil (DE); 

• tulburările funcționale ale tractului gastrointestinal și sindromul de colon iritabil (colon iritabil) 
(AT); 

• reglarea sistemului imunitar (imunoreglare): tulburări funcționale ale sistemului gastrointestinal 
(HU). 

Autorizațiile de punere pe piață au fost acordate în Austria în 2000 (reînnoită la 12 februarie 2014) și, 
respectiv, în 2003 în Ungaria (HU). În Germania, deoarece Symbioflor 2 a fost comercializat înainte de 
intrarea în vigoare a Legii germane a medicamentelor în 1978, Symbioflor 2 a trebuit să urmeze 
procedura de reînnoire conform articolului 105 din Legea germană a medicamentelor pentru a obține 
conformitatea autorizației din Germania cu legislația Uniunii Europene.  

În 2005, pe baza evaluării dovezilor disponibile la acel moment în indicațiile declarate („tulburări 
funcționale gastrointestinale”, „sindromul de colon iritabil”), solicitarea a fost refuzată de autoritatea 
națională germană competentă, pe motiv că raportul beneficiu-risc nu a fost stabilit în mod adecvat. 
Ca urmare a respingerii solicitării, deținătorul autorizației de punere pe piață a solicitat acordarea unei 
autorizații naționale germane de punere pe piață, fundamentată pe argumentul că o autorizație fusese 
deja acordată într-o altă țară a Uniunii Europene (Austria).  

La 30 martie 2016, Germania a declanșat o sesizare în temeiul articolului 31 din Directiva 2001/83/CE 
și a solicitat ca CHMP să evalueze raportul beneficiu-risc pentru Symbioflor 2 pentru indicațiile 
declarate („tulburări funcționale gastrointestinale”, „sindromul de colon iritabil”) și să emită un aviz 
prin care să indice dacă autorizațiile de punere pe piață relevante trebuie menținute, modificate, 
suspendate sau revocate. 

Rezumat general al evaluării științifice realizate de CHMP 

În contextul acestei proceduri de sesizare, au fost depuse două rapoarte pentru susținerea indicației 
declarate pentru tratamentul sindromului de colon iritabil (SCI): 

• O re-analiză din 2005 a unui studiu din 1988 „Eficacitatea și tolerabilitatea Symbioflor2: Un studiu 
randomizat, multicentric, dublu-orb, controlat cu placebo, pe 298 de pacienți cu sindromul de colon 
iritabil, tratați cu Symbioflor 2 în regim continuu, timp de 8 săptămâni (clinic de fază IV). Raport 
final integrat suplimentar al studiului clinic PAZ 9527-5-S2” al studiului efectuat în 1988 în 
Germania, denumit „Schaffstein, W. and Burkard, I.: Symbioflor 2 - Eine therapeutische Alternative 
zur Behandlung des irritablen Kolons. Jatros Gastroenterol, 1993” (Study S2)” și  

• Un studiu observațional non-intervențional, derulat pe 203 copii și adolescenți, efectuat între 2007 
și 2008 în Germania „Eficacitatea și tolerabilitatea Symbioflor 2 la copiii cu sindrom de colon 
iritabil”.  

Nu s-a depus niciun studiu pentru susținerea indicației în tratamentul tulburărilor funcționale 
gastrointestinale. 
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În plus, un grup ad-hoc de experți s-a întrunit la 13 ianuarie 2017, când CHMP a solicitat feedback din 
partea experților în tratamentul SCI cu privire la anumite aspecte referitoare la rolul terapeutic al 
Symbioflor 2.  

Indicația în tratamentul tulburărilor funcționale gastrointestinale 

„Tulburările funcționale gastrointestinale” reprezintă un grup eterogen de afecțiuni individuale, care 
variază de la tulburări funcționale esofagiene, gastrice, intestinale, biliare, pancreatice până la tulburări 
funcționale anorectale, cu o gamă largă de patofiziologii subiacente diferite și de entități simptomatice 
care necesită modalități de tratament diferite.Cu excepția datelor referitoare la SCI, nu sunt disponibile 
studii clinice controlate sau necontrolate sau date din literatură pentru evaluarea eficacității și 
siguranței Symbioflor 2 în tratamentul acestor boli.Având în vedere eterogenitatea afecțiunilor și 
absența datelor, CHMP i-a solicitat deținătorului autorizației de punere pe piață să prezinte dovezi care 
să susțină această indicație.Deținătorul autorizației de punere pe piață nu a furnizat asemenea date și 
a decis să retragă această indicație. CHMP a luat la cunoștință eliminarea indicației „tulburări 
funcționale gastrointestinale” pe parcursul acestei proceduri. 

Indicația în tratamentul sindromului de colon iritabil  

SCI este o boală cu prevalență ridicată și o afecțiune cronică care trebuie gestionată pe termen 
lung.Nu reprezintă un pericol vital, dar poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții 
pacienților. Cu toate că nu se poate afirma în mod general că probioticele sunt sau nu sunt eficace în 
tratamentul SCI, se pare că anumite specii sau tulpini de probiotice ar putea fi eficace împotriva 
anumitor simptome ale bolii. Speciile și tulpinile cele mai benefice trebuie stabilite individual de la caz 
la caz, iar mecanismul de acțiune al probioticelor rămâne speculativ. 

Evaluările prezentate în Raportul de studiu al Studiului S2 (1989), bazate pe un obiectiv primar de 
„evaluare globală” a eficacității de către investigator la finalul studiului, au arătat că Symbioflor 2 
administrat pe o perioadă de 8 săptămâni a avut rezultate mai bune decât placebo pentru toate 
obiectivele evaluate. În general, evaluările prezentate de deținătorul autorizației de punere pe piață au 
indicat că reducerea scorului simptomelor a fost mai semnificativă în grupul Symbioflor 2 decât în 
grupul placebo. 

În raportul de reevaluare a Studiului S2 (2005), obiectivele au fost redefinite, combinând parametrii 
unei evaluări centrate pe pacient a simptomelor spontane cu obiective bazate pe examinarea fizică de 
către medic. Obiectivele primare nou definite în această reevaluare au fost evaluate cu o metodologie 
statistică adecvată și au fost stricte în ceea ce privește succesul tratamentului, deoarece au fost 
considerați „respondenți” doar pacienții care nu mai prezentau niciun simptom. Analizele au indicat o 
superioritate semnificativă din punct de vedere statistic a tratamentului activ față de placebo pentru 
aproape toate obiectivele evaluate. Rezultatele au fost consecvente în subgrupurile de vârstă și sex. 

De asemenea, CHMP a observat că rezultatele studiului observațional derulat pe copii cu vârsta peste 4 
ani cu SCI au sugerat o posibilă eficacitate a Symbioflor 2.  

Cu toate că Studiul S2 a fost efectuat înainte de intrarea în vigoare a normelor actuale pentru SCI 
„Norme de evaluare a medicamentelor pentru tratamentul sindromului de colon iritabil” 
(CPMP/EWP/785/97) sau a avizului anterior al CHMP pentru evaluarea referitoare la SCI, protocolul 
original al Studiului S2 nu a definit un obiectiv primar și nici nu a planificat o analiză statistică. 
Evaluarea rezultatelor a fost descriptivă și, astfel, nu s-a putut stabili dacă diferențele de eficacitate 
dintre Symbioflor 2 și placebo au fost diferite din punct de vedere statistic și semnificative clinic. Este 
posibil să fi fost introdusă o diferență suplimentară prin celelalte deficiențe diferite întâlnite în 
derularea Studiului S2, inclusiv faptul că obiectivul s-a bazat exclusiv pe evaluarea săptămânală 
realizată de către investigator, în loc de autoevaluarea de către pacient mai aproape de administrarea 
Symbioflor 2. În absența unei faze de triere și a unor criterii specifice de includere, a existat și o 
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asigurare insuficientă a faptului că populația de pacienți suferea de SCI. În plus, CHMP a considerat că 
adecvarea unui criteriu global de evaluare definit de către deținătorul autorizației de punere pe piață 
pentru evaluarea eficacității Symbioflor 2 în tratamentul SCI a fost discutabilă în comparație cu 
evaluarea specifică, mai ușor de măsurat și mai puțin subiectivă a modificărilor în ceea ce privește 
anomaliile legate de scaun și durerea. 

Cu toate că rezultatele Studiului S2 indică o posibilă eficacitate a Symbioflor 2 în tratamentul SCI, a 
fost observată o eterogenitate amplă inexplicabilă între centre în ceea ce privește efectul tratamentului 
și rata de răspuns.  În timp ce unele centre nu au raportat niciun respondent la tratament, rezultatele 
generale au fost influențate de un centru.Dacă se exclude acest centru, se observă un efect de 
centru semnificativ din punct de vedere statistic, iar semnificația statistică se pierde pentru ambele 
variabile coprimare, ca și pentru obiectivul de evaluare globală de către medic. În plus, caracterul 
neuniform al derulării studiului ridică suspiciuni referitoare la integritatea datelor: de exemplu, pentru 
două centre, vizitele medicale ale tuturor pacienților cu excepția unuia au avut loc conform protocolului 
studiului la intervalul exact pe toată durata studiului, una dintre date fiind sărbătoare legală. Cu toate 
acestea, datele inițiale nu mai sunt disponibile.  

În 2005, în loc să efectueze un nou studiu în conformitate cu „Observațiile referitoare la principiile 
statistice pentru studiile clinice” (CPMP/ICH/363/96) în vigoare în acel moment, deținătorul autorizației 
de punere pe piață a decis să efectueze o reevaluare post-hoc a studiului S2, respectiv să stabilească 
definiția ipotezelor primare, planul de evaluare corespunzător și metodele de analiză statistică, în 
deplină cunoștință a rezultatelor. O asemenea reanalizare în deplină cunoștință a rezultatelor prezintă 
riscul de introducere a unor erori care pot compromite integritatea studiului.  

Prin urmare, CHMP a concluzionat că nu poate fi exclusă posibilitatea ca o eroare semnificativă să fi 
compromis validitatea rezultatelor acestui studiu. În plus, CHMP a observat că datele generate în 
studiul S2 nu au stabilit eficacitatea pe termen lung pentru Symbioflor 2 după 8 săptămâni de 
tratament. 

În cele din urmă, valoarea unui studiu observațional la copii și adolescenți pentru a demonstra 
eficacitatea produsului pentru această categorie de pacienți este limitată. Datele nu au fost controlate și 
nu au luat astfel în calcul contribuția fluctuațiilor spontane ale simptomelor SCI sau un răspuns placebo 
în evaluarea raportului beneficiu-risc pentru Symbioflor 2. Pentru demonstrarea eficacității Symbioflor 2 
pentru această categorie de pacienți ar fi fost necesar un studiu prospectiv, dublu-orb, randomizat și 
controlat cu placebo, conform normelor CPMP/EWP/785/97 în vigoare la momentul derulării studiului.  
CHMP a concluzionat că acest studiu nu poate fi considerat un argument adecvat pentru indicația 
Symbioflor 2 pentru acest grup de vârstă. În absența unor date relevante depuse de deținătorul 
autorizației de punere pe piață și având în vedere incertitudinile referitoare la dovada eficacității din 
studiul S2, CHMP a fost de părere că aceste rezultate nu pot fi extrapolate de la adulți la copii sau la 
adolescenți. RCP a fost modificat pentru a indica faptul că eficacitatea la copii nu a fost stabilită. 

Pe scurt, în absența unei evaluări statistice valide și având în vedere riscul unei distorsiuni și 
insuficiența elementelor care să susțină acuratețea și forța rezultatelor (dovezile bazându-se pe un 
singur studiu pivotal), CHMP nu a putut să emită o concluzie sigură referitoare la eficacitatea 
Symbioflor 2 pentru SCI sau pentru un subtip de SCI. Pe această bază și având în vedere absența unor 
date noi după acordarea autorizației inițiale de punere pe piață, CHMP a considerat necesară 
modificarea informațiilor referitoare la produs pentru a include informațiile din această evaluare. În 
plus, CHMP a solicitat ca deținătorul autorizației de punere pe piață să deruleze un studiu de eficacitate 
post-autorizare, bine planificat și efectuat corespunzător, multicentric, dublu orb, randomizat, controlat 
cu placebo, care să permită analiza subpopulațiilor relevante pentru evaluarea eficacității Symbioflor 2 
în tratamentul SCI în general, comparativ cu subtipurile bolii, cum sunt SCI C și SCI D, sexul, 
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severitatea bolii, și să abordeze sustenabilitatea eficacității pentru a confirma eficacitatea Symbioflor 2 
în SCI.  

În programul de dezvoltare clinică, în studiul S2 derulat pe 79 de pacienți au existat 50 de reacții 
adverse la medicament raportate în grupul Symbioflor 2 și, respectiv, 44 în grupul placebo. În general, 
reacțiile adverse au fost ușoare, cele mai multe limitate la tractul gastrointestinal (cum ar fi durere 
abdominală și greață) sau legate de apariția unor erupții cutanate. Acest profil de siguranță relativ 
benign a fost confirmat de datele ulterioare punerii pe piață. 

Nu au fost raportate reacții adverse în studiul observațional derulat pe copii și adolescenți. CHMP a 
considerat că era de așteptat ca un număr semnificativ de reacții adverse să fie raportate în acest 
studiu, din cauza bolii subiacente, indiferent de profilul de siguranță pentru Symbioflor 2. Prin urmare, 
acest studiu nu poate fi luat în considerare în stabilirea profilului de siguranță pentru Symbioflor 2.  

CHMP a observat că, în programul de dezvoltare clinică, nu au fost disponibile date referitoare la 
tratament după perioada de 8 săptămâni. Conform experienței ulterioare punerii pe piață, numai 18 
reacții adverse au fost raportate la Eudravigilance pentru Symbioflor 2, acoperind atât tratamentul SCI, 
cât și alte tulburări funcționale gastrointestinale, în ciuda expunerii semnificative pe parcursul a câteva 
decenii de comercializare și a sistemului de farmacovigilență implementat de deținătorul autorizației de 
punere pe piață de la începutul anilor 2000. În cele din urmă, CHMP a observat că numărul total de 
raportări a fost scăzut și, conform efectului Weber, în timp este de așteptat un declin al raportării 
reacțiilor adverse . Prin urmare, este puțin probabil ca datele ulterioare punerii pe piață să ofere 
informații ulterioare semnificative referitoare la profilul de siguranță pentru Symbioflor 2 în tratamentul 
SCI. În general, CHMP a considerat că, deși este posibil ca raportarea să fi fost suboptimă și există o 
nesiguranță referitoare la natura și frecvența reacțiilor adverse provocate de Symbioflor 2, pentru 
caracterizarea completă a profilului său de siguranță și, în special, pentru profilul de siguranță pe 
termen lung, analiza datelor de siguranță nu ridică îngrijorări speciale. Cu toate acestea, trebuie luate 
în considerare riscurile indirecte asociate cu administrarea unui medicament posibil ineficient pentru 
SCI, legate de afectarea continuă a calității vieții și posibilele consecințe asupra activității profesionale 
și a solicitării de asistență medicală.  

CHMP a fost de acord cu propunerea deținătorului autorizației de punere pe piață de modificare a 
informațiilor referitoare la produs pentru a include informațiile din această analiză și a concluzionat că, 
având în vedere prezența sa îndelungată pe piață cu o raportare limitată a reacțiilor adverse la 
medicament, se așteaptă ca profilul de siguranță pentru Symbioflor 2 să fie în general benign.  

 

Motive pentru avizul CHMP 

Întrucât 

• CHMP a luat în considerare procedura conform articolului 31 din Directiva 2001/83/EC pentru 
Symbioflor 2 [bacterii Escherichia coli (celule și autolizat)] și denumirile asociate (Symbioflor 2); 

• CHMP a revizuit toate datele disponibile din studii clinice, literatura publicată, experiența ulterioară 
punerii pe piață, inclusiv răspunsurile și comunicările depuse în scris de deținătorul autorizației de 
punere pe piață, referitoare la eficacitatea și siguranța Symbioflor 2 în indicațiile propuse și a 
solicitat și opiniile grupului de experți ad-hoc referitoare la Symbioflor 2; 

• CHMP a considerat că „tulburările funcționale gastrointestinale” reprezintă un grup eterogen de 
afecțiuni individuale, cu o gamă largă de patofiziologii de bază diferite și de simptome care necesită 
modalități de tratament diferite. CHMP a luat la cunoștință propunerea deținătorului autorizației de 
punere pe piață de a elimina această indicație deoarece, în absența datelor care să susțină 
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tratamentul tulburărilor funcționale gastrointestinale, nu s-a putut stabili un raport beneficiu-risc 
pozitiv pentru Symbioflor 2; 

• CHMP a considerat că, deși rezultatele studiului S2 par să sugereze o eficacitate posibilă a 
Symbioflor 2 la pacienții adulți cu SCI, nu poate fi exclusă posibilitatea ca o eroare semnificativă să 
fi compromis validitatea rezultatelor. În plus, în absența unor evaluări statistice valide și având în 
vedere insuficiența elementelor care să susțină acuratețea și forța rezultatelor, CHMP nu a putut să 
emită concluzii sigure referitoare la eficacitatea Symbioflor 2 și nici să stabilească dacă Symbioflor 
2 este eficace pentru SCI în general sau pentru orice subtip de SCI. Cu toate acestea, CHMP a 
concluzionat că nu au existat elemente noi care să necesite o modificare a raportului beneficiu-risc 
de la emiterea autorizației inițiale de punere pe piață pentru Symbioflor 2 la pacienții adulți în 
tratamentul SCI; 

• De asemenea, CHMP a observat că rezultatele studiului observațional derulat pe copii cu vârsta 
peste 4 ani cu SCI au sugerat o posibilă eficacitate a Symbioflor 2. Cu toate acestea, datele nu au 
fost controlate. Valoarea unui studiu observațional pentru a demonstra eficacitatea produsului la 
această categorie de pacienți este limitată și, prin urmare, CHMP a concluzionat nu se poate 
considera că acest studiu susține în mod adecvat eficacitatea Symbioflor 2 la acest grup de vârstă. 
În absența unor date relevante depuse de deținătorul autorizației de punere pe piață pentru a 
susține utilizarea pediatrică și având în vedere incertitudinile referitoare la raportul beneficiu-risc 
din studiul S2 derulat doar pe pacienți adulți, CHMP a concluzionat că extrapolarea rezultatelor de 
la adulți la copii sau adolescenți nu a fost justificată.În acest sens, RCP este modificat pentru a 
indica faptul că eficacitatea la copii nu a fost stabilită; 

• Având în vedere limitările profilului de eficacitate stabilit pentru Symbioflor 2, CHMP a solicitat ca 
deținătorul autorizației de punere pe piață să deruleze un studiu de eficacitate post-aprobare, bine 
planificat și desfășurat corespunzător, multicentric, dublu orb, randomizat, controlat cu placebo, 
care să permită analiza subpopulațiilor relevante pentru confirmarea eficacității Symbioflor 2 în 
tratamentul SCI în general, comparativ cu subtipurile bolii, cum sunt SCI C și SCI D, sexul, 
severitatea bolii, și să abordeze sustenabilitatea eficacității pentru a confirma eficacitatea 
Symbioflor 2 în SCI; 

• Luând în considerare datele disponibile referitoare la siguranță din studiul clinic și din experiența 
ulterioară punerii pe piață a Symbioflor 2, CHMP a ajuns la concluzia că riscurile demonstrate sunt 
în general reduse.  

Avizul CHMP 

Pe baza analizării tuturor datelor disponibile, în cadrul acestei proceduri conform articolului 31, CHMP 
concluzionează că nu există elemente noi de la acordarea autorizației de punere pe piață pentru 
Symbioflor 2 [bacterii Escherichia coli (celule și autolizat)] și denumirile asociate și, prin urmare, 
concluzia anterioară a autorităților naționale competente referitoare la raportul beneficiu-risc pozitiv 
rămâne neschimbată. CHMP recomandă modificarea informațiilor referitoare la produs și, având în 
vedere limitările datelor de eficacitate disponibile în prezent pentru Symbioflor 2 în tratamentul 
sindromului de colon iritabil (SCI), CHMP este de părere că trebuie efectuat un studiu de eficacitate 
post-autorizare. Prin urmare, CHMP recomandă modificarea condițiilor autorizației de punere pe piață. 

  


