
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog I. 

Znanstveni zaključci i razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje 
lijeka u promet 

 



Znanstveni zaključci 

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o ocjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR) za 
artemeter/lumefantrin (izuzev tablete za oralnu suspenziju), znanstveni zaključci su sljedeći: 

Tri članka iz znanstvene literature (Kurth i sur. 2016., Nakajima-Ushijama i sur. 2018., Merat i sur. 
2003.) predstavili su šest slučajeva u kojima su bolesnici razvili hemolitičku anemiju nakon liječenja 
artemeterom/lumefantrinom. 

Švedska agencija za lijekove (MPA) provela je pretraživanje baze EudraVigilance i identificirala 
15 slučajeva hemolitičke anemije, uključujući odgođenu hemolitičku anemiju, za koje postoji najmanje 
mogućnost da su povezani s liječenjem malarije samo artemeterom/lumefantrinom, od čega se 
7 slučajeva odnosilo na malariju koja nije bila ozbiljne naravi. U pet od tih slučajeva postoji dovoljno 
informacija na temelju kojih se može zaključiti da se artemeter/lumefantrin ne može zanemariti kao 
moguće objašnjenje. Navedenih 15 slučajeva utvrđenih u bazi podataka Eudravigilance među ostalim 
obuhvaća i slučajeve koje su opisali Nakajima-Ushijama i sur. 2018. 

Uzimajući u obzir dostupne podatke iz literature o povezanosti odgođene hemolitičke anemije i liječenja 
artemeterom/lumefantrinom, spontane prijave koje uključuju 5 utvrđenih slučajeva kod kojih malarija 
nije bila ozbiljne naravi te vjerojatan mehanizam djelovanja, izvjestitelj PRAC-a smatra da uzročna 
povezanost između artemetera/lumefantrina i odgođene hemolitičke anemije predstavlja barem 
razumnu mogućnost. S obzirom na to da asimptomatska anemija neće biti podvrgnuta liječenju te da će 
u europskom okruženju bolesnik koji se liječio zbog malarije biti praćen nakon liječenja, uključujući 
uzimanje uzoraka krvi, nije potrebno uvrstiti upozorenje. Stoga PRAC zaključuje da je potrebno na 
odgovarajući način izmijeniti informacije o lijeku lijekova koji sadrže artemeter/lumefantrin. 

Dio 4.8. sažetka opisa svojstava lijeka potrebno je ažurirati kako bi se dodala nuspojava „odgođena 
hemolitička anemija“, s nepoznatom učestalošću. Uputa o lijeku ažurira se u skladu s tim. 

CMDh je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC. 

 

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet 

Na temelju znanstvenih zaključaka za artemeter/lumefantrin (izuzev tablete za oralnu suspenziju), 
CMDh smatra da je omjer koristi i rizika lijeka(ova) koji sadrži(e) artemeter/lumefantrin (izuzev tablete 
za oralnu suspenziju) nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o lijeku. 

Stajalište je CMDh-a da je potrebna izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet za lijekove u 
sklopu ove jedinstvene ocjene PSUR-a. CMDh je preporučio da države članice i podnositelji 
zahtjeva / nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet na koje se to odnosi, uzmu u obzir ovo 
stajalište CMDh-a za dodatne lijekove koji sadrže artemeter/lumefantrin (izuzev tablete za oralnu 
suspenziju) trenutno odobrene u EU-u ili koji će biti predmetom budućeg postupka odobravanja u EU-
u. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog II. 

Izmjene informacija o lijeku nacionalno odobrenog(ih) lijeka(ova) 

 

  



 

Izmjene koje treba unijeti u odgovarajuće dijelove informacija o lijeku (novi tekst je podcrtan 
i podebljan, obrisani tekst je precrtan) 
 
 
Sažetak opisa svojstava lijeka 

• Dio 4.8. 

Sljedeću nuspojavu treba dodati unutar klasifikacije organskih sustava, pod „Poremećaji krvi i limfnog 
sustava“, s učestalošću „nepoznato”: 

Odgođena hemolitička anemija* 

podrubna bilješka 
* Prijavljeno do nekoliko tjedana nakon prestanka liječenja 
 

Uputa o lijeku 

• Moguće nuspojave 

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) 

Anemija zbog raspadanja crvenih krvnih stanica, koja je prijavljena do nekoliko tjedana 
nakon prestanka liječenja (odgođena hemolitička anemija). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog III. 

Raspored provedbe ovog stajališta 

 



Raspored provedbe ovog stajališta 

 

Usvajanje stajališta CMDh-a: 

 

Sastanak CMDh-a u svibnju 2020. 
 

Dostava prijevoda priloga stajalištu nadležnim 
nacionalnim tijelima: 

13. srpnja 2020. 

Provedba stajališta u državama članicama 
(nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet 
predaje izmjenu): 

10. rujna 2020. 
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