
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga I 

Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännande 
för försäljning  

 

 



Vetenskapliga slutsatser  

Med hänsyn till utredningsrapporten från kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av 
läkemedel (PRAC) gällande den periodiska säkerhetsuppdateringen (de periodiska 
säkerhetsuppdateringarna) (PSUR) för letrozol dras följande vetenskapliga slutsatser:  

Sammanlagt hämtades 117 fall av gulsot/hyperbilirubinemi från säkerhetsdatabasen tillhörande 
innehavaren av godkännande för försäljning. Trots att de flesta av de 117 fallen stördes av olika 
faktorer kunde ett orsakssamband mellan letrozol och förhöjda bilirubinnivåer och/eller gulsot inte 
uteslutas i sex fall, med tanke på det nära tidsmässiga förhållandet, positiv dechallenge och bristen på 
alternativ förklaring. Hyperbilirubinemi/gulsot rapporterades med frekvensen ”mindre vanliga” i alla 
fyra datauppsättningarna i de kliniska prövningarna med letrozol i den adjuvanta/utökade adjuvanta 
behandlingssituationen. Därför bör avsnitt 4.8 i produktinformationen uppdateras med biverkningarna 
”gulsot” och ”hyperbilirubinemi” med frekvensen ”mindre vanliga” under organsystemet ”Lever och 
gallvägar”. 

Sammanlagt 357 fall av bröstsmärta har rapporterats efter godkännandet för försäljning. I 62 av 
356 fall sågs en total återhämtning/förbättring (dechallenge) när behandlingen med letrozol upphörde 
eller avbröts. Ett misstänkt orsakssamband rapporterades i 78 av de 356 fallen. Bröstsmärta 
rapporterades med frekvensen ”vanliga” i tre av de fyra datauppsättningarna i de kliniska 
prövningarna med letrozol. Avsnitt 4.8 i produktinformationen bör därför uppdateras så att det 
innefattar ”bröstsmärta” med frekvensen ”vanliga” under ”Allmänna symtom och/eller symtom vid 
administreringsstället”. 

Efter genomgång av de kumulativa uppgifterna från de kliniska prövningarna bör frekvensen av 
biverkningarna ”artrit” och ”palpitationer”, som redan listats i avsnitt 4.8 i produktinformationen, 
uppgraderas från ”mindre vanliga” till ”vanliga”.  

CMD(h) instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser. 

 

Skäl att ändra villkoren för godkännande för försäljning  

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för letrozol anser CMD(h) att nytta-riskförhållandet för 
läkemedlet (läkemedlen) som innehåller letrozol är oförändrat under förutsättning att de föreslagna 
ändringarna görs i produktinformationen. 

CMD(h) anser att godkännandena för försäljning av produkter som omfattas av denna PSUR-
bedömning ska ändras. I den mån ytterligare läkemedel som innehåller letrozol för närvarande är 
godkända i EU eller genomgår framtida godkännandeförfaranden i EU, rekommenderar CMD(h) att de 
berörda medlemsstaterna och sökanden/innehavarna av godkännande för försäljning tar vederbörlig 
hänsyn till CMD(h):s ställningstagande. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II 

Ändringar i produktinformationen till det nationellt godkända läkemedlet 
(de nationellt godkända läkemedlen) 

 

  



 

Ändringar som ska inkluderas i berörda avsnitt i produktinformationen (ny text understruken 
och i fetstil, borttagen text genomstruken) 
 
 
Produktresumé 
 
• Avsnitt 4.8 

”Hyperbilirubinemi” och ”gulsot” ska läggas till under organsystemet ”Lever och gallvägar” med 
frekvensen ”mindre vanliga”. 

”Bröstsmärta” ska läggas till under organsystemet ”Allmänna symtom och/eller symtom vid 
administrationsstället”, med frekvensen ”vanliga”. 

Frekvensen av biverkningen ”artrit” ska ändras till ”vanliga”.  

Frekvensen av biverkningen ”palpitationer” ska ändras till ”vanliga”. 

 
 
Bipacksedel 
 

• 4. Eventuella biverkningar 

…//… 

Vanliga biverkningar 

- Palpitationer, snabb hjärtfrekvens 

- Ledstelhet (artrit) 

- Bröstsmärta 

 

Mindre vanliga biverkningar 

(…) 

- Palpitationer, snabb hjärtfrekvens 

(…) 

- Ledstelhet (artrit) 

(…) 

- Gulfärgning av huden eller ögonen 

- Höga halter av bilirubin i blodet (en nedbrytningsprodukt av röda blodkroppar) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga III 

Tidtabell för implementering av detta ställningstagande 



Tidtabell för implementering av detta ställningstagande 

 

Antagande av CMD(h):s ställningstagande: 

 

CMD(h)-mötet i juni 
 

Överföring av översättningarna av 
ställningstagandets bilagor till nationella 
behöriga myndigheter: 

5 augusti 2017 
 

Medlemsstaternas implementering av 
ställningstagandet (inlämning av ändringen från 
innehavaren av godkännande för försäljning): 

4 oktober 2017 
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