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Priloga I 

Znanstveni zaključki in podlaga za spremembo pogojev dovoljenja 
(dovoljenj) za promet z zdravilom  
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Znanstveni zaključki  

Upoštevajoč poročilo Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) o oceni 

zaključnega poročila za zahtevano neintervencijsko študijo o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 

za promet (PASS - Post-Authorisation Safety Study) za zdravilo(-a), ki vsebuje(-jo) učinkovino 

lizdeksamfetamin dimesilat (LDX) in ki ga(jih) zadeva zaključno poročilo PASS, so bili sprejeti naslednji 

znanstveni zaključki:  

PASS SPD489-825, zahtevana neintervencijska populacijska kohortna študija je bila izvedena z 

uporabo danskih in švedskih nacionalnih registrov. Študija je primerjala kohorto odraslih bolnikov, ki 

so bili novi uporabniki LDX, s kohorto bolnikov, ki so na daljavo uporabljali druga zdravila za 

zdravljenje motnje aktivnosti in pozornosti (ADHD). Obe skupini bolnikov sta se ujemali po starosti, 

spolu, regiji in datumu vstopa v kohorto. 

Čeprav splošni rezultati študije ne dokazujejo povečanega kardiovaskularnega tveganja, te splošne 

ocene izhajajo iz študijske populacije, pri kateri je bila večina bolnikov kratkotrajno izpostavljena LDX. 

Pri analizi dolgotrajne uporabe LDX je bilo med uporabniki LDX ocenjeno tveganje za hujše neželene 

učinke na srcu (MACE-major adverse cardiac event) večje od tveganja, ki je bilo opaženo pri celotni 

študijski populaciji. Osredotočenost na povečano relativno tveganje za MACE nad vnaprej določenim 

pragom 3,00, ki določa klinično pomembnost, ni v celoti ustrezna. Obstaja nekaj dokazov o povečanem 

kardiovaskularnem tveganju, povezanem z dolgotrajno izpostavljenostjo, vendar kljub veliki študijski 

populaciji, ocena tveganja, povezanega z resnično dolgotrajno izpostavljenostjo LDX, v tej študiji 

ostaja negotova. Rezultati pa ne zahtevajo nadaljnjih regulativnih ukrepov. Obsežne kontraindikacije in 

opozorila, ki trenutno obstajajo v zvezi s kardiovaskularnim tveganjem, ostajajo primerne. 

Skupina CMDh se strinja z znanstvenimi zaključki odbora PRAC. 

Podlaga za spremembo pogojev dovoljenja (dovoljenj) za promet z zdravilom  

Na podlagi znanstvenih zaključkov za rezultate študije za zdravilo(-a), ki vsebuje(-jo) učinkovino 

lizdeksamfetamin dimesilat in ga(jih) zadeva zaključno poročilo PASS, skupina CMDh meni, da je 

razmerje med koristjo in tveganjem zgoraj omenjenih(-ega) zdravil(-a) nespremenjeno ob upoštevanju 

predlaganih sprememb v informacijah o zdravilu. 

Skupina CMDh je sprejela stališče, da je potrebna sprememba dovoljenja (dovoljenj) za promet 

z zdravili, ki jih zadeva to zaključno poročilo PASS. 
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Priloga II 

Pogoji dovoljenja (dovoljenj) za promet z zdravilom 
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Spremembe, ki jih je treba vključiti v pogoje dovoljenj(-a) za promet z zdravilom(-i), ki 

vsebuje(-jo) učinkovino lizdeksamfetamin dimesilat in ga (jih) zadeva zaključno poročilo o 

zahtevani neintervencijski PASS  

Imetnik(-i) dovoljenja za promet z zdravilom mora(-jo) odstraniti naslednji(-e) pogoj(-e) (novo 

besedilo je podčrtano in označeno krepko, izbrisano besedilo je prečrtano): 

SPD489-825: Kohortna študija pojavnosti hujših kardiovaskularnih dogodkov pri novih odraslih 

uporabnikih lizdeksamfetamina in oddaljenih odraslih uporabnikih drugih zdravil za zdravljenje ADHD  

Konec zbiranja podatkov: 31. december 2020 
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Priloga III 

Časovnica za uveljavitev tega stališča 



6 
 

Časovnica za uveljavitev tega stališča 

 

Sprejetje stališča skupine CMDh: 

 

Zasedanje skupine CMDh septembra 2021 

 

Posredovanje prevodov prilog k stališču 

pristojnim nacionalnim organom: 

1. 11. 2021 

 

Uveljavitev stališča v državah članicah 

(predložitev spremembe s strani imetnika 

dovoljenja za promet z zdravilom): 

30. 12. 2021 

 

 

 


