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Znanstveni zaključki 
 
Splošni povzetek znanstvenega vrednotenja zdravil z veliko koncentracijo estradiola za 
topično uporabo 
 
 
Maja 2012 je Nemčija (BfArM) zaprosila za oceno splošnega razmerja med tveganji in koristmi za 
zdravila z veliko koncentracijo estradiola (E2), indicirana za topično uporabo pri zdravljenju nožnične 
atrofije (znotraj nožnice in na koži vulve ter nožnice). Nemčija je imela zadržke, da ta zdravila, ki 
vsebujejo estradiol in so indicirana samo za lokalno uporabo, ob uporabi povzročajo veliko 
koncentracijo v krvi, kar so opazili samo pri zdravilih, odobrenih za sistemsko uporabo. 

V tem postopku so ocenili dve skupini zdravil, ki sta jih predstavljali zdravili Linoladiol N (krema, 
0,01 % m/m estradiola) in Linoladiol HN (krema, 0,005 % m/m estradiola ter 0,4 % m/m 
prednizolona). Zdravili Linoladiol N in Linoladiol HN sta v različnih državah članicah odobreni z 
nacionalnimi postopki. 

 
Zdravila za topično uporabo, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola (Linoladiol N) 

Odbor CHMP je upošteval vse razpoložljive podatke o farmakokinetiki (FK), določanju odmerka, 
učinkovitosti in varnosti, vključno z varnostjo za endometrij, za zdravila za intravaginalno uporabo 
in/ali uporabo na koži vulve, ki vsebujejo estradiol, ter o dobro znanih tveganjih sistemskega 
hormonskega nadomestnega zdravljenja (HNZ) pri odobreni terapevtski indikaciji. 

Glavni študiji, ki podpirata intravaginalno uporabo, sta SCO 5109 in SCO 5174. 

Študija SCO 5109, eksplorativna, enocentrična študija estradiola v enem obdobju, se je izvedla za 
ugotavljanje biološke uporabnosti estradiola v zdravilu Linoladiol N pri 16 zdravih postmenopavzalnih 
ženskah, starih med 45 in 70 let. Primarni cilj študije je bila ocena obsega izpostavljenosti estradiolu 
po uporabi preiskovane formulacije zdravila Linoladiol N. 

Primarni spremenljivki sta bili vrednosti AUCδ0-36 in Cδmax estradiola, tj. obseg izpostavljenosti se je 
izračunal kot površina pod krivuljo koncentracije estradiola, prilagojene glede na izhodišče, in največje 
koncentracije estradiola v plazmi, prilagojene glede na izhodišče. 
Povprečni vrednosti AUC0-36 (1285,2 pg/ml·h) in Cmax (103,5 pg/ml) kažeta na sistemsko 
izpostavljenost estradiolu, ki jo povzroča intravaginalna krema. Določili so koncentracije estradiola v 
serumu z naslednjimi glavnimi rezultati: glede na izhodišče prilagojena vrednost AUCδ0-36 

900,8 pg/ml h, glede na izhodišče prilagojena vrednost Cδmax 92,2 pg/ml. Prilagojena povprečna 
vrednost Cδmax (92,2 pg/ml) je bila 89 % skupne vrednosti Cmax. 
Največja koncentracija estradiola se je dosegla 6 ur po uporabi (mediana). Šestintrideset (36) ur po 
uporabi so se koncentracije estradiola pri večini preizkušank povrnile na izhodiščno koncentracijo pred 
odmerjanjem. Povprečna izhodiščna koncentracija estradiola v serumu je bila 11,3 pg/ml. Povprečna 
koncentracija estradiola v serumu po 36 urah, zadnji časovni točki odvzema krvnih vzorcev, je bila 
10,7 pg/ml. 

Študija SCO 5174, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija z vzporednimi 
skupinami, opravljena v obdobju trženja, je proučevala učinkovitost in varnost zdravila Linoladiol N pri 
zdravljenju 48 postmenopavzalnih žensk z nožnično atrofijo, pri čemer je bil primarni testni parameter 
maturacijski indeks (MI). Sekundarni testni parametri so vključevali simptome nožnične atrofije in 
nožnični pH. Pri maturacijskem indeksu je bilo zdravilo Linoladiol N statistično pomembno boljše v 
primerjavi s placebom (povprečni MI v skupini z zdravilom Linoladiol N: ob izhodišču 24,47 %, 31. dan 
64,23 %; v skupini s placebom: izhodišče 32,01 %, 31. dan 37,17 %). 
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V tej študiji so bile povprečne koncentracije estradiola v serumu v skupini z zdravilom Linoladiol N 
6,4 pg/ml ob izhodišču in 15,1 pg/ml na 31. dan (tj. 36 ur po uporabi preiskovanega zdravila na 
29. dan), v skupini s placebom pa 4,4 pg/ml oziroma 6,2 pg/ml. 

Študije o kožni uporabi zdravila Linoladiol N na zunanjih spolovilih niso bile predložene. 

Odbor CHMP je ugotovil, da farmakokinetični podatki kažejo na absorpcijo estradiola po vaginalni 
uporabi zdravila Linoladiol N. Sistemski učinki so pričakovani, saj se ravni estradiola povišajo nad 
postmenopavzalne ravni, katerih razpon je od 10 do 20 pg/ml.1 

Zaradi sistemskih ravni estradiola v teh študijah so se pojavili pomisleki. Na podlagi študije SCO 5109 
je odbor zaključil, da so se opazile ravni estradiola v serumu ob uporabi dvakrat na teden, podobne 
ravnem, doseženim pri sistemskem hormonskem nadomestnem zdravljenju (HNZ). Poleg tega so v 
študiji SCO 5174 opazili, da se koncentracije estradiola v serumu približno 36 ur po uporabi zdravila 
Linoladiol N niso povrnile na izhodiščne ravni. 

Opravljena je bila primerjava farmakokinetičnih podatkov z drugimi lokalnimi zdravili. Odbor CHMP je 
ugotovil, da je vzdrževalni odmerek, priporočen za zdravilo Linoladiol N, približno 8-krat večji kot 
vzdrževalni odmerek vaginalnih tablet s 25 µg estradiola in vaginalnega obročka z estradiolom ter 
20-krat večji kot vzdrževalni odmerek vaginalnih tablet z 10 µg estradiola. 

Odbor CHMP se je strinjal z imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom, da je treba poleg odmerka 
obravnavati tudi absorpcijo in sistemske koncentracije topičnega estradiola. Opravljena je bila 
zgodovinska analiza farmakokinetičnih podatkov o estradiolu po vaginalni uporabi iz več objavljenih 
študij. Od treh obravnavanih primerjalnih zdravil (vaginalne tablete 10 ter 25 µg in vaginalni obroček) 
so vaginalne tablete s 25 µg estradiola povezane z največjo sistemsko izpostavljenostjo estradiolu, 
zato se je to zdravilo primerjalo z zdravilom Linoladiol N. Po enkratnem odmerku vaginalnih tablet s 
25 µg estradiola je bila vrednost Cmax (brez prilagajanja glede na izhodišče) 206 pmol/l, medtem ko je 
bila vrednost Cpovprečje (brez prilagajanja glede na izhodišče) v prvih 24 urah 86 pmol/l, kar je temeljilo 
na študijah, ki so jih opravili Notelovitz (2002) in Nilsson ter Heimer (1992). V primerjavi s tem je bila 
vrednost Cmax ob enkratnem odmerku zdravila Linoladiol N (brez prilagajanja glede na izhodišče) 
393 pmol/l, Cpovprečje (brez prilagajanja glede na izhodišče) v prvih 24 urah pa 178 pmol/l (Lauritzen 
1992, Göres 1995 in Mazur 2003). 

Upoštevajoč glede na izhodišče prilagojene vrednosti sta bili vrednosti Cmax in Cpovprečje v 24 urah po 
uporabi zdravila 175 pmol/l oziroma 55 pmol/l pri vaginalnih tabletah s 25 µg estradiola in 331 pmol/l 
oziroma 120 pmol/l pri zdravilu Linoladiol N. 

Kljub omejitvam zgodovinskih primerjav z drugimi lokalnimi zdravili je mogoče sklepati, da je 
izpostavljenost estradiolu po uporabil zdravila Linoladiol N znatno večja kot po uporabi drugih zdravil z 
majhnim odmerkom estradiola za topično intravaginalno zdravljenje. Tedenska izpostavljenost pri 
zdravilu Linoladiol N je večja kot pri drugih zdravilih, zaradi česar so se pojavili pomisleki, predvsem 
glede potenciala za dolgotrajno sistemsko izpostavitev v vsakdanji klinični praksi. Farmkokinetike 
režima odmerjanja zdravila Linoladiol N pri nanosu na kožo vulve niso preučevali, zato je odbor CHMP 
menil, da je treba indikacijo omejiti samo na nožnično zdravljenje (in izključiti kožo zunanjih spolovil), 
če zdravljenje z manjšimi odmerki estrogenov ni bilo uspešno, trajanje zdravljenja pa omejiti na štiri 
tedne. V poglavje o odmerjanju je prav tako treba vključiti jasne informacije. 

Odbor CHMP je ugotovil, da so razpoložljivi podatki o varnosti zdravila Linoladiol omejeni in da 
prospektivna ocena varnosti, predvsem za endometrij, ni na voljo. V farmkovigilančnih podatkih so 
poročali o skupno 11 primerih, vključno s spontanimi poročili in primeri iz literature. Vendar na podlagi 

1  Clinical Gynaecologic Endocrinology and Infertility, 8e, Marc A Fritzand, Leon Speroff (Poglavje 17: menopause and the peri-menopausal 

transition) 
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podatkov iz obdobja trženja ni mogoče sklepati glede varnosti za endometrij, saj je število skupnih 
poročanih primerov za zdravilo Linoladiol N majhno, primeri poročanja endometrialnih dogodkov pa 
nedosledni. Poleg pomislekov glede varnosti za endometrij so znana tveganja sistemskih zdravil, ki 
vsebujejo estrogene in so namenjena hormonskemu nadomestnemu zdravljenju, rak dojke, rak 
jajčnika, venska trombembolija in ishemična kap. Odbor CHMP je zato menil, da je treba zaradi 
morebitnih tveganj, povezanih z vsemi hormonskimi nadomestnimi zdravljenji, v ustrezno poglavje 
informacij o zdravilu vključiti informacije o nadzoru in ustrezna opozorila, npr. glede hiperplazije ter 
karcinoma endometrija, raka dojke in jajčnika. 

Poleg tega trenutno razpoložljivi klinični podatki utemeljujejo omejitev uporabe teh zdravil na 4 tedne. 
Ker pa ni specifičnih poročil o varnosti in zaradi znane pomanjkljivosti občutljivosti pri spontanem 
poročanju, se pričakujejo samo dobro znana tveganja sistemskega hormonskega nadomestnega 
zdravljenja. Omejitev indikacije samo na intravaginalno uporabo (in izključitev kože zunanjih spolovil) 
po neuspešnem zdravljenju z zdravili z manjšo vsebnostjo estrogenov in omejitev trajanja zdravljenja 
bosta bolje odražali razpoložljive znanstvene ter klinične podatke in trenutno strokovno znanje o 
uporabi topičnih zdravil, ki vsebujejo estradiol, ter zdravila Linoladiol N. 

 

Zdravila za topično uporabo, ki vsebujejo 0,005 % m/m estradiola/0,4 % m/m 
prednizolona (Linoladiol HN) 

Odbor je prav tako obravnaval razpoložljive podatke za Linoladiol HN, ki so bili večinoma omejeni na 
podatke iz obdobja trženja. Predložene niso bile nobene študije, ki bi proučevale 
farmakokinetiko/absorpcijo estradiola ter prednizolona, določanje odmerka in učinkovitost zdravila 
Linoladiol HN pri terapevtskih indikacijah. 

Zdravilo Linoladiol HN vsebuje estradiol in prednizolon, zato se lahko pričakuje protivnetni učinek 
prednizolona na vneto kožo. Zaradi vsebnosti kortikosteroida prednizolona, je uporaba zdravila 
Linoladiol HN priporočena samo za kratkotrajno zdravljenje (do štiri tedne). Odbor CHMP je menil, da 
se lahko zdravilo Linoladiol HN še naprej uporablja za začetno kratkotrajno zunanje zdravljenje 
akutnih, blagih, vnetnih, pekočih in srbečih kožnih bolezni ženskih zunanjih spolovil, pri katerih so 
indicirani šibki kortikosteroidi in majhni odmerki estradiola. Poleg tega je treba jasno navesti populacijo 
bolnic, kateri je namenjeno zdravljenje (postmenopavzalne ženske). Odbor CHMP je menil, da mora 
biti najdaljše trajanje zdravljenja še naprej omejeno na štiri tedne, v poglavje o odmerjanju pa je 
treba dodati jasne informacije, da zdravljenje, daljše od štirih tednov, ni priporočljivo. 

Za uporabo zdravila Linoladiol HN za zdravljenje lichen sclerosus genitalis je odbor CHMP navedel, da 
glede na trenutno klinično znanje o zdravljenju tega stanja estradiol ni ustrezna možnost. Odbor CHMP 
je zato priporočil izbris te indikacije iz informacij o zdravilu. 

Čeprav zdravilo Linoladiol HN vsebuje manjšo (polovično) koncentracijo estrogena v primerjavi z 
zdravilom Linoladiol N, je odbor CHMP menil, da morajo informacije o zdravilu kljub temu vključiti 
ustrezna opozorila glede tveganj hormonskega nadomestnega zdravljenja. Pričakujeta se klinično 
spremljanje in previdnost, npr. pri bolnicah z malignimi, od estrogenov odvisnimi tumorji ali tumorji 
maternice v anamnezi. Pozornost je potrebna zaradi možnih sistemskih neželenih učinkov in kožne 
atrofije. Podaljšana uporaba ni priporočljiva, draženje kože, preobčutljivost in mazanje pa so bili 
vključeni v poglavje o neželenih učinkih. Pojasnitev glede značaja zdravilne učinkovine, estradiola, kot 
najmočnejšega estrogena, in informacije o morebitnem učinku na kožo ter spolovila so se prav tako 
vključile v informacije o zdravilu, kar je bilo skladno s trenutnim strokovnim znanjem. 
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Splošno razmerje med tveganji in koristmi 

Odbor je sklenil, da razmerje med tveganji in koristmi za zdravila, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola, 
pri kratkotrajnem zunanjem zdravljenju vaginalne atrofije pri postmenopavzalnih ženskah, kadar je 
bilo neuspešno vsaj eno topično zdravljenje z estrogeni, ostaja pozitivno, če se upoštevajo 
dogovorjene omejitve, opozorila in spremembe informacij o zdravilu. 

Odbor je sklenil, da razmerje med tveganji in koristmi za zdravila, ki vsebujejo 0,005 % m/m 
estradiola in 0,4 % m/m prednizolona, pri začetnem topičnem, kratkotrajnem zunanjem zdravljenju 
akutnih, blagih, vnetnih, pekočih ter srbečih kožnih bolezni ženskih zunanjih spolovil pri 
postmenopavzalnih ženskah, pri katerih so indicirani šibki kortikosteroidi in majhni odmerki estradiola, 
ostaja pozitivno, če se upoštevajo dogovorjene omejitve, opozorila in spremembe informacij o zdravilu. 

 

Postopek ponovnega pregleda 

Po sprejetju mnenja in priporočil odbora CHMP na sestanku odbora CHMP v decembru 2013 je en 
imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predložil zahtevo samo za ponoven pregled zdravila 
Linoladiol N. 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom se je strinjal z omejitvijo trajanja zdravljenja na štiri tedne 
in omejitvijo načina uporabe samo na intravaginalno uporabo, kar je naslovilo pomisleke glede 
podatkov o dolgotrajni izpostavljenosti in manjkajočih podatkov iz študij, povezanih z zdravljenjem 
kože zunanjih spolovil. 

V razlogih za ponoven pregled je imetnik dovoljenja za promet z zdravilom izpostavil dve glavni 
strokovni točki, pri katerih se ne strinja z mnenjem odbora CHMP. 

Primarno se imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ni strinjal s priporočeno omejitvijo indikacije za 
zdravilo Linoladiol N „Zdravljenje atrofije nožnice zaradi pomanjkanja estrogena pri postmenopavzalnih 
ženskah, kadar je bilo topično zdravljenje z vsaj enim estrogenom v manjšem odmerku neuspešno“. 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je zagovarjal prvotno indikacijo „Zdravljenje atrofije nožnice 
zaradi pomanjkanja estrogena pri postmenopavzalnih ženskah“. 

Kot drugo se imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ni strinjal z oceno splošnega profila zdravila 
Linoladiol N, ki jo je izvedel odbor CHMP. Menil je, da se farmakokinetični profil, sistemska 
izpostavljenost in morebitna tveganja ne bi smela ocenjevati v primerjavi s sistemskim hormonskim 
nadomestnim zdravljenjem ter da se topična uporaba zdravila Linoladiol N ne bi smela primerjati s 
sistemskim hormonskim nadomestnim zdravljenjem. Zato se ni strinjal z nekaterimi spremembami, ki 
jih je odbor CHMP predlagal za vključitev v informacije o zdravilu. 

Zaključki odbora CHMP glede točk, ki jih je izpostavil imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, so 
navedeni spodaj. 

Odbor CHMP je opravil ponovno oceno razpoložljivih podatkov o učinkovitosti pri zadevni indikaciji. 
Odbor CHMP je še posebej pozorno ponovno ocenil razpoložljive farmakokinetične podatke in 
primerjavo z obstoječimi oblikami zdravljenja v skladu z mednarodnimi smernicami. 

Klinične smernice23 predlagajo uporabo topičnih estrogenov, kadar je odziv na nehormonske nožnične 
lubrikante/vlažilna sredstva in druge nehormonske intervencije odsoten/nezadosten. Zdravila z 
visokimi odmerki estradiola, kot je Linoladiol N, v teh priporočilih niso posebej obravnavana. Avtorji 
zatrjujejo, da se lahko pri postmenopavzalnih ženskah, ki poročajo o nožničnih simptomih kot o edini 

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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težavi, ti simptomi varno in učinkovito obvladujejo z zdravljenjem z majhnimi odmerki estrogena, kar 
zmanjša tveganje, povezano z dolgotrajnim sistemskim hormonskim zdravljenjem. 

Pri farmakokinetičnih podatkih je treba upoštevati sistemske ravni estradiola, da so varnostne težave 
dobro znane. Med napotitvenim postopkom se je opravila primerjava farmakokinetičnih podatkov, 
razpoložljivih za zdravilo Linoladiol N, in drugih lokalnih zdravil. V to primerjavo so bila vključena tri 
druga intravaginalna zdravila: 10 µg ter 25 µg vaginalne tablete in 2 mg vaginalni obroček. Na podlagi 
predložene primerjave vrednosti Cmax in Cpovprečje za zdravilo Linoladiol N je videti, da je sistemska 
izpostavljenost v stanju dinamičnega ravnovesja (dvakrat na teden) približno od 2,5- do 3-krat večja v 
primerjavi z 10 µg tabletami in približno za 25 % večja pri kremi zdravila Linoladiol N kot pri 25 µg 
tabletah. Kljub kakršnim koli omejitvam zaradi zgodovinskih primerjav je mogoče zaključiti, da je 
sistemska izpostavljenost estradiolu, ki so jo opazili pri zdravilu Linoladiol N, večja kot pri drugih 
zdravilih z estradiolom, namenjenih topični vaginalni uporabi. Sistemske ravni, opažene pri tem 
zdravilu ob uporabi dvakrat na teden, so primerljive z ravnmi, opaženimi pri zdravilih v srednjem 
razponu odmerjanja estradiola. Trenutno ni znano, ali uporaba dvakrat na teden (pri čemer se velika 
sistemska izpostavljenost estrogenom pojavi dvakrat na teden) pomeni manjše tveganje kot 
vsakodnevna uporaba, kar predstavlja pomembno težavo. 

Razpoložljivi farmakokinetični podatki kažejo, da se estradiol sistemsko absorbira po intravaginalni 
uporabi zdravila Linoladiol N. Farmakokinetični podatki iz študije SCO 5174 prav tako kažejo, da so 
koncentracije estradiola 6 ur po uporabi (Cmax 92,2 pg/ml) precej večje od priporočenih 
postmenopavzalnih ravni in se v 36 urah po uporabi niso vrnile na izhodiščno raven. Opaženo je bilo 
tudi zmanjšanje ravni FSH in LH, kar še nadalje odraža obstoj klinično pomembne sistemske 
izpostavljenosti. 

Ker je sistemska izpostavljenost, opažena pri zdravilu Linoladiol N, precej večja kot sistemska 
izpostavljenost, o kateri so poročali pri zdravilih za intravaginalno uporabo, ki vsebujejo estradiol, je 
omejitev trajanja zdravljenja na štiri tedne ustrezen  ukrep za zmanjševanje tveganja z ozirom na 
obstoječe varnostne težave in z njimi povezane negotovosti glede sistemske izpostavljenosti 
estradiolu, povezane s tem zdravilom, v ciljni populaciji postmenopavzalnih žensk. 

Sistemska izpostavljenost pri topičnem zdravljenju ni potrebna in ni priporočena ter predstavlja znano 
varnostno težavo, značilno za sistemsko hormonsko nadomestno zdravljenje. Zaradi velikega odmerka 
in pomembne sistemske izpostavljenosti estradiolu je to zdravilo z vidika varnosti bolj primerljivo z 
zdravili za sistemsko hormonsko nadomestno zdravljenje. Ker je atrofija nožnice zaradi pomanjkanja 
estrogena pri postmenopavzalnih ženskah kronično stanje, je ponoven pojav znakov in simptomov po 
prekinitvi zdravljenja z estrogeni pričakovan. Povečanega tveganja, povezanega z estrogeni, pri 
ponavljajoči se uporabi zdravila ni mogoče izključiti. To je bil razlog, da je odbor CHMP priporočil 
omejitev uporabe teh zdravil na samo 4 tedne (brez ponavljajoče se uporabe) in svetoval, naj se 
pretehta uporaba drugih oblik zdravljenja, tj. nehormonskih zdravil za topično uporabo ali zdravil za 
topično uporabo, ki vsebujejo estradiol, če se simptomi vaginalne atrofije ponovno pojavijo. 

Odbor CHMP je sprejel trditev imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, da četudi trenutne klinične 
smernice razlikujejo med sistemskimi ter topičnimi oblikami zdravljenja z estrogenom in so za to 
stanje jasno priporočene topične oblike zdravljenja, pa ne priporočajo prednostne razvrstitve različnih 
topičnih oblik zdravljenja. Torej mednarodne smernice izrecno ne navajajo indikacije za zdravljenje 
druge izbire (čeprav nakazujejo nanjo), kot jo je odbor CHMP predlagal v svojem prvotnem mnenju, tj. 
uporaba zdravila Linoladiol N, kadar je bilo zdravljenje s topičnim estradiolom v majhnih odmerkih 
neuspešno. Odbor se je zato strinjal, da je lahko na podlagi razlogov, ki jih je navedel imetnik 
dovoljenja za promet z zdravilom, indikacija: „Zdravljenje atropije nožnice zaradi pomanjkanja 
estrogena pri postmenopavzalnih ženskah“, če se trajanje uporabe teh zdravil omeji samo na 4 tedne 
(brez ponavljajoče se uporabe), kot je omenjeno zgoraj. 
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Da bi okrepili kratko trajanje uporabe, je odbor CHMP zahteval umik velikosti pakiranja po 100 g v 
vseh državah članicah EU, kjer so ta zdravila odobrena, saj je tako veliko pakiranje kreme nepotrebno 
v skladu z novimi priporočili za trajanje uporabe. Poleg dodatnega zmanjšanja kakršnega koli 
morebitnega varnostnega tveganja so od imetnika dovoljenja za promet z zdravilom zahtevali, naj 
predloži podroben načrt, vključno z natančnim kratkim odmerjanjem ob prehodu na manjše pakiranje 
(25 g), ki se bo dodalo aplikatorju v pakiranju, in umiku velikosti pakiranja po 35 g ter 50 g v vseh 
državah članicah EU, kjer so ta zdravila trenutno odobrena. 

Splošna ocena koristi in tveganja 

Trenutne smernice za zdravljenje nožnične atrofije priporočajo uporabo lokalnih nožničnih estrogenov z 
nizkim odmerkom v kombinaciji z nehormonskimi lubrikanti ali vlažilnimi sredstvi. Pokazali so, da 
nožnično estrogensko zdravljenje izboljša znake in simptome nožnične atrofije. Na podlagi vseh 
razpoložljivih podatkov o varnosti in učinkovitosti zdravil, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola, je odbor 
CHMP potrdil, da razmerje med koristmi in tveganji ostaja pozitivno, če se upoštevajo dogovorjene 
omejitve, opozorila, spremembe informacij o zdravilu in ukrepi za zmanjševanje tveganja. 

 

Podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravili 

 

Ob upoštevanju naslednjega: 

• odbor CHMP je obravnaval postopek v skladu s členom 31 Direktive 2001/83/ES za zdravila za 
topično uporabo, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola, ter kombiniranih zdravil za topično 
uporabo s fiksnim odmerkom, ki vsebujejo 0,005 % m/m estradiola in 0,4 % m/m 
prednizolona; 

• odbor je pregledal vse razpoložljive podatke iz kliničnih študij, farmakoepidemioloških študij, 
objavljene literature in izkušenj v obdobju trženja, vključno z odgovori, ki so jih v obliki pisnih 
in ustnih obrazložitev podali imetniki dovoljenj za promet, v zvezi z učinkovitostjo in varnostjo 
teh zdravil za topično uporabo; 

• odbor je za zdravila, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola, menil, da je na podlagi trenutno 
razpoložljivih podatkov razmerje med tveganji in koristmi za trenutno odobreno indikacijo 
pozitivno, če se upoštevajo dogovorjene omejitve, opozorila in druge spremembe informacij o 
zdravilu ter nadaljnji dogovorjeni ukrepi za zmanjševanje tveganja. Predvsem, da je 
zdravljenje namenjeno nožnični atrofiji pri postmenopavzalnih ženskah, da je trajanje 
zdravljenja treba omejiti na štiri tedne in da je zdravilo namenjeno samo intravaginalni 
uporabi. Poleg tega so se kontraindikacije in opozorila posodobila tako, da upoštevajo 
mednarodne smernice, trenutno klinično znanje o varnosti sistemskega hormonskega 
nadomestnega zdravljenja, predvsem glede tromembolije in raka dojke ter endometrija, znano 
pomanjkanje občutljivosti pri spontanem poročanju neželenih učinkov; 

• za zagotovitev, da se zdravila za topično uporabo, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola, ne 
uporabljajo dlje kot 4 tedne, je odbor zahteval umik velikosti pakiranja po 100 g v vseh 
državah članicah EU, kjer so ta zdravila odobrena. Poleg tega so od imetnika dovoljenja za 
promet z zdravilom zahtevali, naj predloži podroben načrt, vključno z natančnim kratkim 
odmerjanjem ob prehodu na manjše pakiranje (25 g) in umiku velikosti pakiranja po 35 g ter 
50 g v vseh državah članicah EU, kjer so ta zdravila trenutno odobrena; 

• za zdravila za topično uporabo, ki vsebujejo 0,005 % m/m estradiola in 0,4 % m/m 
prednizolona, je odbor menil, da je treba te izdelke skladno s trenutno razpoložljivimi 
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varnostnimi podatki uporabljati za začetno kratkotrajno zunanje zdravljenje akutnih, blagih 
vnetnih kožnih bolezni zunanjih spolovil pri postmenopavzalnih ženskah, pri katerih so 
indicirani šibki kortikosteroidi in estradiol. Predlagane so bile omejitve, opozorila in druge 
spremembe informacij o zdravilu, ki bodo odražale trenutno klinično znanje glede varnosti 
hormonskega nadomestnega zdravljenja, predvsem glede trombembolije in raka dojke ter 
endometrija; 

• odbor je menil, da pri indikaciji za lichen sclerosus genitalis korist zdravil, ki vsebujejo 
0,005 % m/m estradiola in 0,4 % m/m prednizolona, ni večja od tveganja, kar je skladno s 
trenutnim kliničnim znanjem, zato je treba to indikacijo izbrisati; 

posledično je odbor sklenil, da razmerje med tveganji in koristmi zdravil za topično uporabo, ki 
vsebujejo 0,01 % m/m estradiola, in zdravil za topično uporabo, ki vsebujejo 0,005 % m/m estradiola 
ter 0,4 % m/m prednizolona, ostaja pozitivno, če se upoštevajo spremembe pogojev dovoljenja za 
promet z zdravilom, ki vključujejo omejitve, opozorila in druge spremembe informacij o zdravilu, ter 
dogovorjeni ukrepi za zmanjševanje tveganja, kot je primerno. 
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