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Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused
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Teaduslikud järeldused

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet ketamiini perioodiliste 
ohutusaruannete kohta, on teaduslikud järeldused järgmised.

Aruandeperioodil teostatud hindamise järgselt tehti kindlaks, et ohusignaal kuseteede ülaosa 
kõrvalnähtude esinemisest on ketamiiniga seostatud oluline tuvastatud risk, mis on koondatud olulise 
tuvastatud riski, kuseteedega seotud kõrvalnähtude alla. Müügiloa hoidja järeldas, et kuseteedega 
seotud kõrvalnähud, sealhulgas tsüstiit, on ketamiini kuritarvitamisega teadaolev kõrvaltoime ja 
kaugelearenenud staadiumis võivad tekkida hüdronefroos, ureeteri kahjustus ja neerukahjustus.

Arvestades pärast eelmist perioodilise ohutusaruande hindamist tehtud kumulatiivsete andmete 
läbivaatamise tulemusi ja käesoleva aruandeperioodi andmeid, müügiloa hoidja otsust uuendada 
kehtivaid põhiandmeid ning kommentaare esialgse hindamisaruande kohta nii müügiloa hoidjalt kui 
ka liikmesriikidelt, on ravimiohutuse riskihindamise komitee arvamusel, et ketamiini ja neeru- ja 
kuseteede häirete vahelist seost ei saa välistada ja et enamik kuseteedega seotud kõrvalnähte on seotud 
ketamiini kuritarvitamisega. Seega soovitab ravimiohutuse riskihindamise komitee uuendada ravimi 
omaduste kokkuvõtte lõiku 4.4 ja lisada „äge neerukahjustus, hüdronefroos ja ureeteri häire“.

Pakendi infolehte ja ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.8 ei pea uuendama. Ravimiohutuse 
riskihindamise komitee ei pidanud kohaseks lisada pakendi infolehte teavet nende kõrvaltoimete kohta 
kuritarvitamise kontekstis.

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm nõustub 
ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.

Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused

Ketamiini kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm arvamusel, et ketamiini sisaldava(te) ravimi(te) 
kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes tehakse vastavad muudatused.

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm on 
seisukohal, et kõnealuses perioodilise ohutusaruande hindamises käsitletavate ravimite müügiluba 
(müügilube) tuleb muuta. Kui Euroopa Liidus on praegu väljastatud või kavas edaspidi väljastada 
müügilube ka teistele ketamiinisisaldavatele ravimitele, soovitab inimravimite vastastikuse 
tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm asjaomastel liikmesriikidel ja 
taotlejatel/müügiloa hoidjatel seda inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 
menetluste koordineerimisrühma seisukohta arvesse võtta.
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Muudatused liikmesriikides müügiluba omava(te) ravimi(te) ravimiteabes



4

Muudatused, mis tuleb teha ravimiteabe asjakohastesse lõikudesse (uus tekst alla joonitud ja 
paksus kirjas, kustutatud tekst läbi kriipsutatud)

Ravimi omaduste kokkuvõte

• Lõik 4.4

Hoiatust tuleb korrigeerida järgmiselt.

Pikaajaline kasutamine

Ketamiini pikaajaliselt kasutavatel, eriti ketamiini kuritarvitavatel patsientidel on teatatud tsüstiidi, 
sealhulgas hemorraagilise tsüstiidi, ägeda neerukahjustuse, hüdronefroosi ja ureeteri häirete
juhtudest. (SeeNeed kõrvaltoimed tekivad ketamiini pikaajaliselt kasutavatel patsientidel ühekuulise 
kuni mitmeaastase ravi järel.)

Pikaajaliselt kasutavatel (> 3 päeva) patsientidel on teatatud ka hepatotoksilisusest.

Ravimi väärkasutamine ja sõltuvus

Ketamiini puhul on teatatud aine väärkasutamisest. Teated näitavad, et ketamiin tekitab 
mitmesuguseid sümptomeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, mälupildid, hallutsinatsiooid, düsfooria, 
ärevus, unetus või desorientatsioon. Teatatud on ka kõrvaltoimetest: vt „Pikaajaline kasutamine“.

Teatatud on ka tsüstiidi, sealhulgas hemorraagilise tsüstiidi, ja hepatotoksilisuse juhtudest. Uimastite 
kuritarvitamise või sõltuvuse anamneesiga patsientidel võib tekkida ketamiinisõltuvus ja -tolerantsus. 
Seega tohib ketamiini määrata ja manustada ettevaatusega.
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Seisukoha rakendamise ajakava
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Seisukoha rakendamise ajakava

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisrühma seisukoha vastuvõtmine:

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste 
koordineerimisrühma koosolek juuli 2019

Seisukoha lisade tõlgete edastamine 
liikmesriikide pädevatele asutustele:

8. september 2019

Seisukoha rakendamine liikmesriikides
(müügiloa hoidja esitab muudatuse taotluse):

7. november 2019


