
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I priedas 

Mokslinės išvados ir pagrindas keisti registracijos pažymėjimo (-ų) 
sąlygas  

 

 



Mokslinės išvados  

Atsižvelgiant į Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC) atlikto eritromicino 
periodiškai atnaujinamo (-ų) saugumo protokolo (-ų) (PASP) vertinimo ataskaitą, padarytos toliau 
išdėstytos mokslinės išvados.  

 
Širdies ir kraujagyslių sutrikimų rizika  
Remiantis įrodymų visuma, įskaitant meta-analizių duomenis, rekomenduojama atnaujinti vaistinių 
preparatų, kurių sudėtyje yra eritromicino, informacinius dokumentus laikantis PRAC 
rekomendacijų dėl klaritromicino. Siekiant visapusiškai įvertinti gydymo naudą ir riziką 
individualiems pacientams, ypač tiems, kuriems gresia didelė širdies ir kraujagyslių sutrikimų 
rizika, sveikatos priežiūros specialistams rekomenduojama atsižvelgti į vaistinio preparato 
informaciniuose dokumentuose nurodytą stebėjimo tyrimais nustatytą padidėjusią trumpalaikę 
nepageidaujamų širdies ir kraujagyslių sutrikimų riziką.  
Atsižvelgiant į žinomą makrolidų sukeliamo QT intervalo pailgėjimo riziką bei siekiant suderinti su 
klaritromicino vaistinio preparato informaciniais dokumentais, registruotojai turėtų atnaujinti 
preparato charakteristikų santraukos 4.3 skyrių ir nurodyti, kad dėl QT intervalo pailgėjimo rizikos 
eritromicino negalima skirti pacientams, kuriems praeityje pasireiškė QT intervalo pailgėjimas arba 
skilvelinė širdies aritmija, arba kuriems diagnozuotas elektrolitų sutrikimas. Remiantis daugybiniais 
pranešimais apie atvejus ir esant aiškiam mechanizmui, rekomenduojama atnaujinti 4.8 skyrių, 
įtraukiant skilvelių virpėjimą ir širdies sustojimą.  
 
Naujagimių prievarčio stenozė 
Literatūros šaltiniuose randama nuoseklių įrodymų, pagrindžiančių eritromicino poveikio kūdikiams 
ryšį su naujagimių hipertrofinės prievarčio stenozės (NHPS) rizika. Trijų meta-analizių duomenys 
leidžia teigti, kad NHPS rizika kūdikiams padidėja 2–3 kartus, ypač per pirmąsias 14 gyvenimo 
parų. Remiantis šiais duomenimis siūloma atnaujinti vaistinio preparato informacinius dokumentus, 
kaip nurodyta toliau.  
 
Padidėjusi kraujavimo rizika po vaisto sąveikos su rivaroksabanu 
2017 m. rugsėjo mėn. PRAC, siekdamas išanalizuoti ir nustatyti prioritetus, aptarė rivaroksabano ir 
makrolidų grupės antibiotikų sąveikos sukelto kraujavimo rizikos padidėjimo ženklus bei nusprendė 
atnaujinti rivaroksabano vaistinio preparato informacinius dokumentus. Eritromicino preparato 
charakteristikų santraukoje nepateikta jokių nuorodų į naujus tiesioginio poveikio geriamuosius 
antikoaguliantus, todėl rekomenduojama atnaujinti preparato charakteristikų santraukos 4.5 
skyrių, papildomai nurodant rivaroksabaną.   
 

Todėl, atsižvelgdamas į atnaujintoje PSUR pateiktus duomenis, PRAC laikosi nuomonės, kad reikia 
atlikti informacijos apie sistemiškai absorbuojamų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra 
eritromicino, aprašo pakeitimus. 
 

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros 
koordinavimo grupė [CMD(h)] pritaria PRAC mokslinėms išvadoms. 

Priežastys, dėl kurių rekomenduojama keisti registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygas  

Remdamasi mokslinėmis išvadomis dėl eritromicino, CMD(h) laikosi nuomonės, kad vaistinio (-ių) 
preparato (-ų), kurio (-ių) sudėtyje yra eritromicino, naudos ir rizikos santykis yra nepakitęs su 
sąlyga, kad bus padaryti pasiūlyti vaistinio preparato informacinių dokumentų pakeitimai. 

CMD(h) nariai sutaria, kad vaistinių preparatų, kurie buvo vertinami šios bendros PASP vertinimo 
procedūros metu, registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygas reikia keisti. CMD(h) nariai sutaria, kad 
vaistinių preparatų, kurie buvo vertinami šios bendros PASP vertinimo procedūros metu, 
registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygas reikia keisti. Kadangi šiuo metu ES yra registruota daugiau 
vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra eritromicino, arba ateityje ES bus prašoma registruoti tokių 
vaistinių preparatų, todėl CMD(h) rekomenduoja, kad suinteresuotos valstybės narės bei 
pareiškėjai ar registruotojai tinkamai atsižvelgtų į šį CMD(h) sutarimą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II priedas 

Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis registruoto (-ų) vaistinio (-
ių) preparato (-ų) informacinių dokumentų pakeitimai 

 

  



 

Pakeitimai, kuriuos reikia įtraukti į atitinkamus vaistinio preparato informacinių 
dokumentų skyrius (naujas tekstas pabrauktas ir paryškintas, ištrintas tekstas – 
perbrauktas) 
 
 

Preparato charakteristikų santrauka 
 

1. Širdies ir kraujagyslių sutrikimų rizika  

 
4.3 skyrius 
 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. 
Eritromicino negalima vartoti pacientams, vartojantiems astemizolį, terfenadiną, domperidoną, 
cisapridą arba pimozidą 
Eritromicino negalima skirti pacientams, kuriems praeityje pasireiškė QT intervalo 
pailgėjimas (įgimtas arba dokumentais pagrįstas įgytas QT intervalo pailgėjimas) arba 
skilvelinė širdies aritmija, įskaitant verpstinę skilvelių tachikardiją (torsades de pointes) 
(žr. 4.4 ir 4.5 skyrių) 
Eritromicino negalima skirti pacientams, kuriems diagnozuotas elektrolitų sutrikimas 
(hipokalemija, hipomagnezija, nes gresia QT intervalo pailgėjimo rizika) 
 
4.4 skyrius  
 
QT intervalo pailgėjimas Širdies ir kraujagyslių sutrikimai 
Eritromicinas yra susijęs su QT intervalo pailgėjimu bei nedažnais aritmijos atvejais. Vaistą 
pradėjus tiekti į rinką eritromiciną vartojusiems pacientams buvo pastebėta verpstinės skilvelių 
tachikardijos („torsades de pointes“) atvejų.  
Makrolidais, įskaitant eritromiciną, gydomiems pacientams pasireiškė QT intervalo 
pailgėjimas, atspindintis poveikį širdies repoliarizacijai ir sukeliantis širdies aritmijų, 
įskaitant torsades de pointes, atsiradimo riziką (žr. 4.3, 4.5 ir 4.8 skyrius).  Buvo 
užregistruota mirties atvejų.  
 
Toliau išvardytiems pacientams eritromicino reikia vartoti atsargiai;  
Vainikinių arterijų liga, sunkiu širdies nepakankamumu sergantiems, laidumo sutrikimų 
arba pacientams, kuriems yra klinikiniu požiūriu reikšminga bradikardija. 
Pacientams, kartu vartojantiems kitų vaistinių preparatų, kurie pailgina QT intervalą (žr. 
4.3 ir 4.5 skyrius) 
Eritromicino turėtų vengti pacientai, kuriems pasireiškė QT intervalo pailgėjimas, kuriems 
diagnozuotos pro-aritminės būklės, pavyzdžiui, nekoreguota hipokalemija arba hipomagnezemija, 
klinikiniu požiūriu reikšminga bradikardija, bei pacientams, vartojantiems IA klasės (kvinidiną, 
prokainamidą) arba III klasės (dofetilidą, amiodaroną, sotalolį) antiaritminius preparatus. Vyresnio 
amžiaus pacientai gali būti jautresni vaisto sukeliamam poveikiui QT intervalui (žr. 4.8 skyrių). 
Pacientus, kartu su eritromicinu vartojančius kitų vaistų, galinčių sukelti QT intervalo pailgėjimą, 
reikia atidžiai stebėti. Eritromicino negalima vartoti kartu su kai kuriais kitais šiais vaistais (žr. 4.3 
ir 4.5 skyrių). 
Epidemiologiniuose tyrimuose, kuriuose buvo tiriamas makrolidų sukeliamas 
nepageidaujamas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, gauta skirtingų rezultatų. Kai 
kuriuose stebimuosiuose tyrimuose nustatyta reta su makrolidais, įskaitant eritromiciną, 
susijusi trumpalaikė aritmijos, miokardo infarkto bei mirties nuo širdies ir kraujagyslių 
sutrikimų rizika. Skiriant eritromiciną šių duomenų svarbą reikia vertinti atsižvelgiant į 
gydymo naudą.  
 
4.8 skyrius 
 
Širdies sutrikimai, organų sistemų klasė (SOC, MedDRA) 
Širdies sustojimas, skilvelių virpėjimas (dažnis nežinomas) 
 
 
 

2. Naujagimių prievarčio stenozė 



 
4.4 skyrius  
 
Naujagimiams po gydymo eritromicinu užregistruota naujagimių hipertrofinės prievarčio stenozės 
(NHPS) atvejų. Epidemiologinių tyrimų, įskaitant meta-analizes, duomenys leidžia teigti, 
kad naujagimiams po gydymo eritromicinu NHPS rizika padidėja 2–3 kartus. Didžiausia 
rizika pasireiškia, kai gydymas eritromicinu skiriamas per pirmąsias 14 gyvenimo parų. 
Turimi duomenys leidžia teigti, kad eritromicino poveikis per šį laikotarpį lemia 2,6 % 
(95 % PI: 1,5–4,2 %) riziką. NHPS rizika bendrojoje populiacijoje yra 0,1–0,2 %.  
Vienoje 157 naujagimių, kuriems kokliušo profilaktikai buvo skiriamas eritromicinas, kohortoje 
septyniems kūdikiams (5 %) pasireiškė vėmimas be tulžies priemaišų, irzlumas maitinant, vėliau 
jiems buvo diagnozuotas NHPS, dėl kurios reikėjo chirurginės intervencijos – piloromiotomijos. 
Kadangi eritromicinas gali būti skiriamas kūdikiams gydant nuo būklių, kurios susijusios su 
reikšmingu mirštamumu ar sergamumu (pvz., kokliušo ar chlamidijų sukeltos infekcijos), gydymo 
eritromicinu naudą reikia įvertinti atsižvelgiant į NHPS išsivystymo riziką. Tėvus reikia įspėti, kad 
pasireiškus vėmimui ar dirglumui maitinant reikia kreiptis į gydytoją. 
 
 

3. Padidėjusi kraujavimo rizika po vaisto sąveikos su rivaroksabanu 
 
4.5 skyrius  
 
„Užregistruota sustiprėjusio krešėjimą slopinančio poveikio atvejų, kai eritromicinas buvo 
vartojamas kartu su geriamaisiais antikoaguliantais (pvz., varfarinu, rivaroksabanu)“.  
 
 
 



Pakuotės lapelis 
 

1. Širdies ir kraujagyslių sutrikimų rizika  
 
2 skyrius Eritromiciną vartoti draudžiama: 
 
> jeigu kartu su eritromicinu šiuo metu vartojate toliau išvardytų vaistų: 
- terfenadiną ar astemizolį (plačiai vartojami gydyti nuo šienligės ir alergijų), cisapridą 
(vartojamas esant skrandžio sutrikimams) arba pimozidą (vartojamas psichikos būklėms 
kontroliuoti) nes kartu vartojant šiuos vaistus gali pasireikšti sunkių širdies ritmo sutrikimų.  
 
Pasitarkite su gydytoju, kokiais kitais vaistiniais preparatais galite pakeisti šiuos vaistus; 
> jeigu jūsų kraujyje neįprastai mažas kalio ar magnio kiekis (pasireiškė 
hipomagnezemija ar hipokalemija); 
> jeigu Jums ar kuriam nors iš Jūsų šeimos narių yra buvę širdies ritmo sutrikimų 
(skilvelinis širdies ritmo sutrikimas, įskaitant verpstinę skilvelių tachikardiją („torsades 
de pointes“)) arba elektrokardiogramos (EKG) pokyčių, vadinamų „ilgo QT intervalo 
sindromu“. 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės 
> vartojate kitų vaistų, galinčių sukelti sunkių širdies ritmo sutrikimų; 
> jei patiriate širdies sutrikimų.  
 
4 skyrius Galimas šalutinis poveikis 
Sutrikęs širdies ritmas (įskaitant stiprų širdies plakimą (palpitacijas), dažną širdies plakimą, 
gyvybei pavojingą nereguliarų širdies plakimą, vadinamą „torsades de pointes“ arba 
nenormalią EKG (širdies veiklos registravimo kreivę) arba širdies sustojimą); 
 

2. Padidėjusi kraujavimo rizika po vaisto sąveikos su rivaroksabanu 
 
2 skyrius 
 
Kiti vaistai ir eritromicinas 
Jeigu vartojate, neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, arba dėl to nesate 
tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 
Tai taip pat svarbu, jei vartojate toliau išvardytų vaistų: 
• varfariną ir acenokumarolį antikoaguliantus, pvz., varfariną, acenokumarolį ir 
rivaroksabaną (vartojami kraujui skystinti) 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

III priedas 

Šio sutarimo įgyvendinimo tvarkaraštis 



Šio sutarimo įgyvendinimo tvarkaraštis 

 

Sutarimo priėmimas CMD(h) 

 

2019 m. lapkričio mėn. CMD(h) posėdis  

 

Sutarimo priedų vertimų perdavimas 
nacionalinėms kompetentingoms institucijoms 

2020 m. sausio 3 d. 

Sutarimo įgyvendinimas valstybėse narėse 
(registruotojas pateikia paraišką keisti 
registracijos pažymėjimo sąlygas) 

2020 m. vasario 27 d. 
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