
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha II 

Vedecké závery a odôvodnenie zmeny v podmienkach povolení na uvedenie 
na trh 
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Vedecké závery 
 
Celkový súhrn vedeckého hodnotenia liekov obsahujúcich estradiol vo vysokej koncentrácii 
na topické použitie (pozri prílohu I) 
 
 
V máji 2012 Nemecko (BfArM) požiadalo o hodnotenie celkového pomeru prínosu a rizika pre lieky 
obsahujúce estradiol (E2) vo vysokej koncentrácii indikované na topické použitie na liečbu vaginálnej 
atrofie (intravaginálne a na kožu vulvy a vagíny). Nemecko vyslovilo výhrady, že tieto lieky obsahujúce 
estradiol, ktoré sú indikované iba na lokálne použitie, vykazujú po aplikácii vysokú koncentráciu v krvi, 
čo sa pozoruje len v prípade liekov povolených na systémové použitie. 

V tomto postupe sa posudzovali dve skupiny liekov zastúpené liekom Linoladiol N (krém, estradiol 
0,01 % w/w) a Linoladiol HN (krém, estradiol 0,005 % w/w a prednizolón 0,4 %w/w). Lieky 
Linoladiol N a Linoladiol HN sú v rôznych členských štátoch povolené vnútroštátnymi postupmi. 

 
Lieky obsahujúce estriadiol 0,01 % w/w na topické použitie (Linoladiol N) 

Výbor CHMP vzal do úvahy všetky dostupné údaje o farmakokinetike, stanovení dávky, účinnosti 
a bezpečnosti vrátane endometriálnej bezpečnosti pre lieky na intravaginálne podávanie a/alebo 
podávanie na kožu vulvy, ktoré obsahujú estradiol, ako aj dobre známe riziká systémovej náhradnej 
hormonálnej liečby (HRT) v schválenej terapeutickej indikácii. 

Hlavné štúdie, ktoré podporujú intravaginálnu aplikáciu, sú štúdie SCO 5109 a SCO 5174. 

Cieľom jednofázovej výskumnej štúdie estradiolu SCO 5109, ktorá sa uskutočnila v jednom centre, 
bolo určiť biologickú dostupnosť estradiolu z lieku Linoladiol N u 16 zdravých žien po menopauze 
vo veku od 45 do 70 rokov. Hlavným cieľom tejto štúdie bolo odhadnúť rozsah expozície estradiolu 
po aplikácii testovanej formy lieku Linoladiol N. 

Primárne premenné pre estradiol boli AUCδ0-36 a Cδmax, t. j. rozsah expozície bol odhadnutý ako oblasť 
pod krivkou koncentrácie estradiolu upravenej vzhľadom na východiskový bod a maximálnej 
plazmatickej koncentrácie estradiolu upravenej vzhľadom na východiskový bod. 
Priemerná hodnota AUC0-36 (1285,2 pg/ml·h) a Cmax (103,5 pg/ml) naznačuje systémovú expozíciu 
estradiolu z intravaginálneho krému. Stanovili sa sérové koncentrácie estradiolu, pričom sa dosiahli 
nasledujúce hlavné výsledky: hodnota AUCδ0-36 900,8 pg/ml h upravená vzhľadom na východiskový 
bod a hodnota Cδmax 92,2 pg/ml upravená vzhľadom na východiskový bod. Upravená priemerná 
hodnota Cδmax (92,2 pg/ml) bola 89 % z celkovej hodnoty Cmax. 
Maximálna koncentrácia estradiolu sa dosiahla 6 hodín po aplikácii (v priemere). Tridsaťšesť hodín 
po aplikácii sa koncentrácie estriadiolu vrátili na úroveň koncentrácie vo východiskovom bode pred 
podaním dávky u väčšiny subjektov. Priemerná sérová koncentrácia estriadiolu vo východiskovom 
bode bola 11,3 pg/ml. Priemerná sérová koncentrácia estradiolu po 36 hodinách, čo je posledný časový 
bod odoberania vzoriek krvi, bola 10,7 pg/ml. 

Primárny testovaný parameter v štúdii SCO 5174, randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii s paralelnou 
skupinou a kontrolovanou placebom, ktorá sa uskutočnila po vydaní povolenia a skúmala účinnosť a 
bezpečnosť lieku Linoladiol N pri liečbe 48 žien po menopauze s vaginálnou atrofiou, bol index 
vaginálnej zrelosti (VMI). Sekundárne testované parametre zahŕňali symptómy vaginálnej atrofie a 
vaginálne pH. Pokiaľ ide o VMI, liek Linoladiol N bol štatisticky významne účinnejší ako placebo 
(priemerná hodnota VMI v skupine používajúcej liek Linoladiol N: 24,47 % vo východiskovom bode, 
64,23 % na 31. deň; v skupine používajúcej placebo: 32,01 % vo východiskovom bode, 37,17 % 
na 31. deň). 
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V tejto štúdii bola priemerná sérová koncentrácia estradiolu vo východiskovom bode a na 31. deň (t. j. 
asi 36 hodín po podaní skúmaného lieku na 29. deň) 6,4 pg/ml, respektíve 15,1 pg/ml v skupine 
používajúcej liek Linoladiol N a 4,4 pg/ml, respektíve 6,2 pg/ml v skupine používajúcej placebo. 

Neboli predložené žiadne štúdie skúmajúce dermálne použitie lieku Linoladiol N na vonkajšiu genitálnu 
oblasť. 

Výbor CHMP poznamenal, že farmakokinetické údaje dokazujú, že estradiol sa absorbuje po vaginálnej 
aplikácii lieku Linoladiol N. Môžu sa očakávať systémové účinky, keďže hladina estradiolu je vyššia ako 
hladina u žien po menopauze, ktorá je v rozsahu 10 ― 20 pg/ml.1 

Systémové hladiny estradiolu v týchto dvoch štúdiách vyvolali výhrady. Na základe štúdie SCO 5109 sa 
dospelo k záveru, že sérové hladiny estriadiolu podávané dvakrát týždenne sú podobné ako pri použití 
systémovej hormonálnej substitučnej terapii (HRT). V štúdii SCO 5174 sa tiež pozorovalo, že sérové 
koncentrácie estriadiolu sa nevrátili na východiskovú úroveň približne 36 hodín po podaní lieku 
Linoladiol N. 

Uskutočnilo sa porovnanie farmakokinetických údajov s ďalšími lokálne aplikovanými liekmi. Výbor 
CHMP poznamenal, že udržiavacia dávka odporúčaná pre liek Linoladiol N je asi 8-krát vyššia ako 
udržiavacia dávka pre estradiol 25 mcg vaginálne tablety a estradiol vaginálny krúžok a 20-krát vyššia 
ako udržiavacia dávka pre estradiol 10 mcg vaginálne tablety. 

Výbor CHMP súhlasil s držiteľom povolenia na uvedenie na trh, že dôležitá je nielen dávka, ale tiež 
absorpcia a systémové koncentrácie topicky podávaného estradiolu. Uskutočnila sa historická analýza 
farmakokinetických údajov pre estradiol po vaginálnej aplikácii v niekoľkých publikovaných štúdiách. 
Pokiaľ ide o tri uvedené porovnávacie lieky (vaginálne tablety 10 a 25 mcg a vaginálny krúžok), 
estradiol vaginálne tablety 25 mcg je spojený s najvyššou systémovou expozíciou estradiolu a bol 
porovnaný s liekom Linoladiol N. Po jednej dávke estradiolu vaginálne tablety 25 mcg bola hodnota Cmax 
bez úpravy vzhľadom na východiskový bod 206 pmólov/l, zatiaľ čo hodnota Cpriemer bez úpravy 
vzhľadom na východiskový bod počas prvých 24 hodín bola 86 pmólov/l na základe štúdií, ktoré 
uskutočnili Notelovitz (2002) a Nilsson a Heimer (1992). Na porovnanie: po podaní jednej dávky lieku 
Linoladiol N bola hodnota Cmax bez úpravy vzhľadom na východiskový bod 393 pmólov/l a hodnota 
Cpriemer bez úpravy vzhľadom na východiskový bod počas prvých 24 hodín bola 178 pmólov/l (Lauritzen, 
1992; Göres, 1995 a Mazur, 2003). 

Pokiaľ ide o hodnoty upravené vzhľadom na východiskový bod, hodnota Cmax a Cpriemer v 24-hodinovom 
intervale po podaní lieku bola 175 pmólov/l, respektíve 55 pmólov/l pre estradiol vaginálne tablety 
25 mcg a 331 pmólov/l, respektíve 120 pmólov/l pre liek Linoladiol N. 

Napriek nedostatkom historických porovnaní s inými lokálne aplikovanými liekmi sa môže vyvodiť 
záver, že expozícia estradiolu po podaní lieku Linoladiol N je výrazne vyššia ako po podaní iných liekov 
obsahujúcich estradiol v nižšej dávke na topickú intravaginálnu terapiu. Týždenná expozícia pri použití 
lieku Linoladiol N je vyššia ako pri použití iných liekov, čo vyvoláva výhrady týkajúce sa bezpečnosti, 
najmä v súvislosti s potenciálnou dlhodobou systémovou expozíciou v každodennej klinickej praxi. 
Farmakokinetika dávkovacieho režimu pre liek Linoladiol N podávaný na kožu vulvy sa neskúmala a 
výbor CHMP preto usúdil, že indikácia sa má obmedziť iba na vaginálnu liečbu (a nie na kožu vulvy), 
keď liečba obsahujúca estrogén v nižšej dávke nebola úspešná, a trvanie liečby sa má obmedziť na 
štyri týždne. V časti týkajúcej sa dávkovania majú byť uvedené jasné informácie. 

Výbor CHMP poznamenal, že dostupné údaje o bezpečnosti lieku Linoladiol sú obmedzené a nie je 
k dispozícii žiadne perspektívne hodnotenie bezpečnosti, najmä endometriálnej bezpečnosti. Pokiaľ ide 

1  Clinical Gynaecologic Endocrinology and Infertility, 8e, Marc A Fritzand, Leon Speroff (Chapter 17: menopause and the 
peri-menopausal transition) 
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o údaje získané v rámci dohľadu nad liekmi, celkovo bolo hlásených 11 prípadov vrátane spontánnych 
hlásení a prípadov z literatúry. Pokiaľ však ide o endometriálnu bezpečnosť, na základe údajov 
získaných po uvedení na trh sa nemôžu vyvodiť žiadne závery vzhľadom na nízky počet celkových 
hlásených prípadov pri použití lieku Linoladiol N a nejasné prípady endometriálnych udalostí. Okrem 
výhrad týkajúcich sa endometriálnej bezpečnosti, k známym rizikám systémových liekov obsahujúcich 
estrogén pre HRT patria karcinóm prsníka, karcinóm vaječníkov, žilová tromboembólia a ischemická 
mŕtvica. Výbor CHMP preto usúdil, že vzhľadom na potenciálne riziká spojené so všetkými liekmi HRT 
musí byť v príslušnej časti informácií o výrobku uvedená informácia o dohľade a príslušné upozornenia, 
napríklad na endometriálnu hyperpláziu a karcinóm, rakovinu prsníka a vaječníkov. 

Klinické údaje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, okrem toho odôvodňujú obmedzenie používania 
týchto liekov na iba 4 týždne. Avšak vzhľadom na to, že dosiaľ neboli hlásené žiadne konkrétne prípady 
týkajúce sa bezpečnosti a vzhľadom na známu chýbajúcu citlivosť spontánnych hlásení sa očakávajú 
iba dobre známe riziká systémovej HRT. Obmedzenie indikácie iba na intravaginálne použitie (a nie 
na kožu vulvy), keď liečba estrogénmi v nižšej dávke nebola úspešná, ako aj obmedzenie trvania liečby 
budú lepšie odzrkadľovať dostupné vedecké a klinické údaje a aktuálne klinické poznatky o používaní 
topicky podávaných liekov obsahujúcich estradiol a lieku Linoladiol N. 

 

Lieky obsahujúce estriadiol 0,005 % w/w a prednizolón 0,4 % w/w na topické použitie 
(Linoladiol HN) 

Výbor CHMP vzal tiež do úvahy dostupné údaje pre liek Linoladiol HN, ktoré sa obmedzujú najmä na 
údaje získané po uvedení na trh. Neboli predložené žiadne klinické štúdie skúmajúce 
farmakokinetiku/absorpciu estradiolu a prednizolónu, stanovenie dávky a účinnosť lieku Linoladiol HN 
v schválených terapeutických indikáciách. 

Liek Linoladiol HN obsahuje estradiol aj prednizolón a dá sa očakávať protizápalový účinok 
prednizolónu na zapálenú kožu. Vzhľadom na obsah kortikosteroidu prednizolónu sa použitie lieku 
Linoladiol HN odporúča iba na krátkodobú liečbu (maximálne štyri týždne). Výbor CHMP usúdil, že liek 
Linoladiol HN by sa mohol naďalej používať na úvodnú krátkodobú vonkajšiu liečbu akútnych, miernych 
zápalových, páliacich a svrbivých ochorení kože v oblasti vonkajších genitálií žien, na ktoré sú 
indikované slabo pôsobiace kortikosteroidy a estradiol v nízkej dávke. Treba tiež pridať jasný odkaz na 
populáciu pacientok (ženy po menopauze) určených na liečbu. Výbor CHMP tiež usúdil, že maximálne 
trvanie liečby má byť naďalej obmedzené na štyri týždne a v časti týkajúcej sa dávkovania má byť 
uvedená jasná informácia, že liečba trvajúca dlhšie ako štyri týždne sa neodporúča. 

Pokiaľ ide o použitie lieku Linoladiol HN na liečbu ochorenia lichen sclerosus genitalis, výbor CHMP 
poznamenal, že podľa súčasných klinických poznatkov o liečbe tohto stavu sa estradiol neodporúča ako 
liečebná možnosť. Výbor CHMP preto odporučil vypustiť túto indikáciu z informácií o výrobku. 

Hoci liek Linoladiol HN obsahuje nižšiu (polovičnú) koncentráciu estrogénu ako liek Linoladiol N, výbor 
CHMP usúdil, že v informáciách o výrobku majú byť naďalej uvedené primerané upozornenia na riziká 
súvisiace s hormonálnou substitučnou terapiou. Očakáva sa klinické sledovanie a je potrebná 
obozretnosť, napríklad v prípade pacientok s anamnézou malígnych tumorov závislých od estrogénu 
alebo tumorov maternice. Vzhľadom na možné systémové vedľajšie účinky a atrofiu kože je potrebná 
obozretnosť. Predĺžené používanie sa neodporúča a nežiaduce účinky zahŕňali podráždenie kože, 
precitlivenosť a špinenie. V informáciách o výrobku bolo tiež uvedené vysvetlenie týkajúce sa povahy 
účinnej látky, estradiolu, ako najsilnejšieho estrogénu a potenciálny účinok na kožu a genetickú 
informáciu, v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami. 
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Celkový pomer prínosu a rizika 

Výbor dospel k záveru, že pomer prínosu a rizika pre lieky obsahujúce estradiol 0,01 % w/w na 
krátkodobú vonkajšiu liečbu vaginálnej atrofie u pacientok po menopauze, keď aspoň jedna topická 
estrogénová liečba bola neúspešná, je naďalej pozitívny a podlieha schváleným obmedzeniam, 
upozorneniam a zmenám v informáciách o výrobku. 

Výbor dospel k záveru, že pomer prínosu a rizika pre lieky obsahujúce estradiol 0,005 % w/w/ a 
prednizolón 0,4 % w/w na topické použitie na úvodnú krátkodobú vonkajšiu liečbu akútnych, miernych 
zápalových, páliacich a svrbivých ochorení kože v oblasti vonkajších genitálií žien po menopauze, na 
ktoré sú indikované slabo pôsobiace kortikosteroidy a estradiol v nízkej dávke, je naďalej pozitívny a 
podlieha schváleným obmedzeniam, upozorneniam a zmenám v informáciách o výrobku. 

 

Postup opätovného preskúmania 

Po prijatí stanoviska výboru CHMP a odporúčaní počas zasadnutia výboru CHMP, ktoré sa konalo 
v decembri 2013, od jedného držiteľa povolenia na uvedenie na trh bola prijatá žiadosť iba o opätovné 
preskúmanie iba lieku Linoladiol N. 

Držiteľ povolenia na uvedenie na trh súhlasil s obmedzením maximálneho trvania liečby na štyri týždne 
a s obmedzením spôsobu podávania iba na intravaginálne podávanie, čo rieši výhrady ohľadom údajov 
o dlhodobej expozícii a chýbajúce príslušné údaje zo štúdie zahŕňajúcej liečbu kože vulvy. 

Vo svojom odôvodnení žiadosti o opätovné preskúmanie držiteľ povolenia na uvedenie na trh uviedol 
dva hlavné vedecké body, v ktorých nesúhlasí so stanoviskom výboru CHMP. 

Po prvé, držiteľ povolenia na uvedenie na trh nesúhlasil s odporúčaným obmedzením indikácie pre liek 
Linoladiol N: „Liečba vaginálnej atrofie zapríčinenej deficienciou estrogénu u žien po menopauze, keď 
aspoň jedna topická liečba estrogénom v nízkej dávke bola neúspešná“. Držiteľ povolenia na uvedenie 
na trh uprednostnil pôvodnú indikáciu: „Liečba vaginálnej atrofie zapríčinenej deficienciou estrogénu 
u žien po menopauze“. 

Po druhé, držiteľ povolenia na uvedenie na trh nesúhlasil s posúdením celkového profilu lieku Linoladiol 
N výborom CHMP. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh argumentoval, že farmakokinetický profil, 
systémová expozícia a potenciálne riziká sa nemajú hodnotiť vo vzťahu k systémovej HRT a že topické 
použitie lieku Linoladiol N sa nemožno porovnávať so systémovou liečbou HRT. Nesúhlasil preto 
s niektorými zmenami, ktoré sa mali na návrh výboru CHMP zahrnúť do informácií o výrobku.  

Závery výboru CHMP týkajúce sa týchto bodov uvedených v odôvodnení držiteľa povolenia na uvedenie 
na trh sa nachádzajú ďalej. 

Výbor CHMP uskutočnil nové posúdenie dostupných údajov o účinnosti v príslušnej indikácii. Výbor 
CHMP opätovne posúdil najmä dostupné farmakokinetické údaje a tiež porovnanie s existujúcimi 
terapiami, pričom vzal na vedomie medzinárodné usmernenia. 

V  klinických usmerneniach2,3 sa navrhuje použitie topických estrogénov, keď sa nedosiahla žiadna 
alebo sa dosiahla nedostatočná odpoveď na nehormonálne vaginálne lubrikanty/zvlhčovače a ďalšie 
nehormonálne zásahy. Výrobky obsahujúce estradiol vo vysokých dávkach, ako napr. liek Linoladiol N 
nie sú v týchto odporúčaniach osobitne zohľadnené. Autori tvrdia, že u žien po menopauze, ktoré 
udávajú vaginálne symptómy ako jediný problém, sa tieto symptómy  môžu bezpečne a účinne 

2  Rees et al. EMAS clinical guide: Low-dose vaginal estrogens for postmenopausal vaginal atrophy. Maturitas. 2012; 73: 
171-174. 

3  Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. 
Menopause, 2013. 20(9): 888-902 
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kontrolovať estrogénovou terapiou v nízkej dávke, ktorá znižuje riziká súvisiace s dlhodobou 
systémovou hormonálnou terapiou. 

Pokiaľ ide o farmakokinetické údaje, systémové hladiny estradiolu sú dôležité vzhľadom na dobre známe 
výhrady týkajúce sa bezpečnosti. Počas konania o postúpení veci sa uskutočnilo porovnanie dostupných 
farmakokinetických údajov o lieku Linoladiol N s ďalšími lokálne aplikovanými liekmi. Toto porovnanie 
zahŕňalo tri ďalšie intravaginálne aplikované lieky: vaginálne tablety 10 mcg a 25 mcg a vaginálny 
krúžok 2 mg. Na základe predloženého porovnania hodnôt Cmax a Cpriemer pre liek Linoladiol N sa zdá, že 
systémová expozícia estradiolu v ustálenom stave (dávkovanie dvakrát týždenne) je asi 2,5- až 3-
násobne vyššia ako pri použití tabliet 10 mcg a asi o 25 % vyššia pri použití lieku Linoladiol N krém ako 
pri použití tabliet 25 mcg. Napriek obmedzeniam z dôvodu historických porovnaní sa môže vyvodiť 
záver, že systémová expozícia estradiolu pozorovaná pri použití lieku Linoladiol N je vyššia ako v 
prípade iných liekov obsahujúcich estradiol určených na topické vaginálne použitie. Systémové hladiny 
pozorované pri použití tohto lieku, ktorý sa podával dvakrát týždenne, sú porovnateľné s hladinami 
dosiahnutými pri použití liekov v strednom rozsahu dávkovania estradiolu. Či sa podávanie lieku dvakrát 
týždenne (s vysokou systémovou expozíciou estrogénu pozorovanou pri podávaní dvakrát týždenne) 
premieta do nižšieho rizika ako každodenné podávanie, v súčasnosti nie je známe a predstavuje dôležitý 
dôvod na výhradu. 

Dostupné farmakokinetické údaje dokazujú, že estradiol sa systémovo absorbuje po intravaginálnej 
aplikácii lieku Linoladiol N. Farmakokinetické údaje zo štúdie SCO 5174 naznačujú, že koncentrácia 
estriadiolu 6 hodín po podaní (Cmax 92,2 pg/ml) je oveľa vyššia ako odporúčaná hladina po menopauze 
a 36 hodín po podaní sa nevrátila späť na východiskovú úroveň (pravdepodobne naznačovala najnižšiu 
úroveň). Pozorovali sa aj zníženia hladín FSH a LH, čo ďalej dokladalo existenciu relevantnej 
systémovej expozície. Keďže systémová expozícia pozorovaná pri použití lieku Linoladiol N je oveľa 
vyššia, ako sa uvádza pre iné lieky obsahujúce estradiol, ktoré sú k dispozícii na intravaginálne 
použitie, obmedzenie trvania liečby na štyri týždne sa považuje za primerané  opatrenie na 
minimalizáciu rizík, keďže existujú výhrady týkajúce sa bezpečnosti a vládne neistota  ohľadom 
systémovej expozície estradiolu spojenej s týmto liekom v cieľovej populácii žien po menopauze. 

Systémová expozícia pre topickú terapiu sa ani nevyžaduje, ani neodporúča a vyvoláva známe výhrady 
týkajúce sa bezpečnosti,  ktoré sa objavujúv súvislosti so systémovou HRT. Na základe vyššej dávky a 
rozsiahlej systémovej expozície estradiolu je tento liek z hľadiska bezpečnosti väčšmi porovnateľný so 
systémovými liekmi HRT. Keďže vaginálna atrofia spôsobená deficienciou estrogénu u žien po 
menopauze je chronické ochorenie, po vysadení topickej estrogénovej liečby sa očakáva návrat 
príznakov a symptómov. Zvýšenie rizika súvisiaceho s estrogénom pri opakovanom používaní tohto 
lieku sa nemôže vylúčiť. Výbor CHMP z tohto dôvodu odporučil obmedziť používanie týchto liekov iba 
na 4 týždne (bez opakovaného použitia) a v prípade, že sa znova vyskytnú symptómy vaginálnej 
atrofie,  treba zvážiť alternatívnu liečbu, buď nehormonálnymi liekmi alebo výrobkami na topickú liečbu 
obsahujúcimi estradiol v nízkej dávke. 

Výbor akceptoval argument držiteľa povolenia na uvedenie na trh, že aj keď tieto usmernenia rozlišujú 
medzi systémovou a topickou liečbou estrogénmi a pri tomto stave sa jasne odporúča topická liečba, 
neodporúča sa klasifikácia rôznych topických terapií. Teda indikácia liečby druhej línie, ktorá je 
navrhnutá v pôvodnom stanovisku výboru CHMP, t. j. použitie lieku Linoladiol N, keď topická 
estradiolová liečba v nízkej dávke nebola úspešná, hoci bola plánovaná, nie je výslovne uvedená v 
medzinárodných usmerneniach. Výbor preto súhlasil s tým, že indikácia by podľa odôvodnenia držiteľa 
povolenia na uvedenie na trh mohla znieť: „Liečba vaginálnej atrofie zapríčinenej deficienciou 
estrogénu u žien po menopauze“, ak sa používanie týchto liekov obmedzí iba na 4 týždne (nie 
opakované použitie), ako už bolo uvedené. 
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Na podporu tohto krátkodobého používania výbor CHMP požiadal o stiahnutie veľkosti balenia 100 g vo 
všetkých členských štátoch EÚ, v ktorých sú tieto lieky povolené, keďže toto veľké balenie krému sa 
považuje za zbytočné podľa nových odporúčaní pre trvanie liečby. V súvislosti s ďalšou minimalizáciou 
akéhokoľvek potenciálneho rizika bezpečnosti boli držitelia povolenia na uvedenie na trh požiadaní, aby 
predložili podrobný plán vrátane presného krátkeho časového harmonogramu na prípravu balenia 
menšej veľkosti (25 g), pridanie aplikátora do balenia a stiahnutie veľkostí balenia 35 g a 50 g vo 
všetkých členských štátoch EÚ, v ktorých sú v súčasnosti povolené. 

Celkové posúdenie pomeru prínosu a rizika 

Aktuálne usmernenia k liečbe vaginálnej atrofie odporúčajú použitie lokálnych vaginálnych estrogénov 
v nízkej dávke spolu s nehormonálnymi lubrikantmi alebo zvlhčovačmi. Preukázalo sa, že vaginálna 
estrogénová terapia poskytuje zlepšenie príznakov a symptómov vaginálnej atrofie. Na základe 
celkových, dosiaľ dostupných údajov o bezpečnosti a účinnosti liekov obsahujúcich estradiol 0,01 % 
w/w výbor CHMP potvrdil, že pomer prínosu a rizika je naďalej priaznivý a podlieha obmedzeniam, 
upozorneniam, zmenám v informáciách o výrobku a schváleným opatreniam na minimalizáciu rizík. 

 

Odôvodnenie zmeny v podmienkach povolení na uvedenie na trh 

 

Keďže 

• výbor vzal na vedomie konanie podľa článku 31 smernice 2001/83/ES pre lieky obsahujúce 
estradiol 0,01 % w/w na topické použitie, ako aj kombinované lieky s pevnou dávkou 
obsahujúce estradiol 0,005 % w/w a prednizolón 0,4 % w/w na topické použitie, 

• výbor opätovne preskúmal všetky dostupné údaje z klinických štúdií, 
farmakoepidemiologických štúdií, publikovanej literatúry, skúsenosti po uvedení na trh vrátane 
odpovedí týkajúcich sa účinnosti a bezpečnosti týchto liekov na topické použitie, ktoré 
predložili držitelia povolenia na uvedenie na trh písomne a v rámci ústnych vysvetlení, 

• v súvislosti s liekmi obsahujúcimi estradiol 0,01 % w/w na topické použitie výbor usúdil, že 
vzhľadom na údaje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, pomer prínosu a rizika je priaznivý 
v aktuálne schválenej indikácii a podlieha obmedzeniam, upozorneniam a ďalším zmenám 
v informáciách o výrobku, ako aj ďalším schváleným opatreniam na minimalizáciu rizík. Liečba 
sa vzťahuje najmä na vaginálnu atrofiu u žien po menopauze, trvanie liečby má byť obmedzené 
na štyri týždne a liek je určený iba na intravaginálne podávanie. Boli tiež aktualizované 
kontraindikácie a upozornenia s ohľadom na medzinárodné usmernenia a aktuálne klinické 
poznatky o bezpečnosti systémovej HRT, najmä v súvislosti s tromboembóliou a rakovinou 
prsníka a endometria, ako aj známu chýbajúcu citlivosť hlásených spontánnych nežiaducich 
udalostí, 

• na zabezpečenie, aby sa lieky obsahujúce estradiol 0,01 % w/w na topické použitie nepoužívali 
dlhšie obdobie ako 4 týždne, výbor nariadil stiahnuť veľkosť balenia 100 g vo všetkých 
členských štátoch, v ktorých sú tieto lieky povolené. Držitelia povolenia na uvedenie na trh boli 
tiež požiadaní, aby predložili podrobný plán vrátane presného krátkeho časového 
harmonogramu na prípravu menšej veľkosti balenia (25 g) a stiahnutie veľkostí balenia 35 g 
a 50 g vo všetkých členských štátoch EÚ, v ktorých sú v súčasnosti povolené, 

• v súvislosti s liekmi obsahujúcimi estradiol 0,005 % w/w a prednizolón 0,4 % w/w na topické 
použitie výbor usúdil, že vzhľadom na údaje o bezpečnosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, 
tieto lieky sa majú používať na úvodnú krátkodobú vonkajšiu liečbu akútnych, miernych 
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zápalových, páliacich a svrbivých ochorení kože v oblasti vonkajších genitálií žien po 
menopauze, na ktoré sú indikované slabo pôsobiace kortikosteroidy a estradiol. Boli navrhnuté 
obmedzenia, upozornenia a ďalšie zmeny v informáciách o výrobku, ktoré odzrkadľujú aktuálne 
klinické poznatky o bezpečnosti HRT, najmä ohľadom tromboembólie a rakoviny prsníka a 
endometria, 

• výbor dospel k názoru, že v indikácii lichen sclerosus genitalis prínos neprevyšuje riziko pre 
lieky obsahujúce estradiol 0,005 % w/w a prednizolón 0,4 % w/w v súlade s aktuálnymi 
klinickými poznatkami a táto indikácia sa má preto vypustiť. 

Výbor preto dospel k záveru, že pomer prínosu a rizika pre lieky obsahujúce estradiol 0,01 % w/w na 
topické použitie, ako aj pre lieky obsahujúce estradiol 0,005 % w/w a prednizolón 0,4 % w/w na topické 
použitie je naďalej priaznivý a podlieha zmene podmienok v povolení na uvedenie na trh, ktorá 
pozostáva z obmedzení, upozornení a ďalších zmien v informáciách o výrobku, ako aj schválených 
opatrení na minimalizáciu rizík. 
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