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Vědecké závěry 

V rámci pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) pokrývající období od 23. prosince 2005 
do 1. června 2020 byly hlášeny případy závažných vad srdečních chlopní, plicní hypertenze a použití 
mimo rozsah rozhodnutí o registraci (delší doba trvání a/nebo vyšší než doporučená dávka a použití 
v těhotenství). S ohledem na známé závažné obavy týkající se bezpečnosti v souvislosti s touto 
terapeutickou skupinou byly vyjádřeny závažné obavy týkající se efektivnosti zavedených opatření 
k minimalizaci rizik a Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC) usoudil, že je nezbytné 
další zkoumání všech dostupných údajů týkajících se bezpečnosti a účinnosti pro přípravky obsahujících 
amfepramon. Výše uvedené závažné obavy týkající se bezpečnosti vedly v souvislosti s nejistotou 
ohledně klinického významu nízké účinnosti krátkodobé léčby přípravky obsahujícími amfepramon 
v léčbě obezity k tomu, že rumunská Agentura pro léčivé přípravky (ANMDMR) vyjádřila obavy týkající 
se poměru přínosů a rizik těchto léčivých přípravků. 

Proto dne 25. ledna 2021 zahájilo Rumunsko na základě farmakovigilančních údajů postup 
přezkoumání podle článku 31 směrnice 2001/83/ES a požádalo výbor PRAC o posouzení dopadu výše 
uvedených obav na poměr přínosů a rizik léčivých přípravků obsahujících amfepramon a o vydání 
doporučení, zda by měla být příslušná rozhodnutí o registraci zachována, pozměněna, pozastavena 
nebo zrušena. 

Výbor PRAC přijal dne 27. října 2022 doporučení, jež bylo revidováno dne 7. listopadu 2022 a poté 
posouzeno skupinou CMDh v souladu s článkem 107k směrnice 2001/83/EC. 

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení provedeného výborem PRAC 

Amfepramon patří do farmakoterapeutické skupiny „Centrálně působící léčiva k terapii obezity (ATC 
kód A08AA03)“. Jedná se o sympatomimetickou látku s nepřímým účinkem, která patří do skupiny 
anorexigenních látek. V Evropské unii je v současné době registrován v Dánsku, Německu a Rumunsku 
jako doplňková léčba k dietě u dospělých a dětí ve věku od 12 nebo 15 let s obezitou a BMI (indexem 
tělesné hmotnosti – měřítkem tělesné hmotnosti v porovnání s výškou) 30 kg/m2 nebo vyšším, kteří 
nereagovali na samotný vhodný režim snižování tělesné hmotnosti. 

Obezita je chronické celoživotní metabolické onemocnění, jehož léčba je založena na změnách chování, 
dietě a cvičení, k nimž se může (ale nemusí) přidat farmakoterapie nebo bariatrické chirurgické 
zákroky. Cílem je snížit tělesnou hmotnost a rizikové faktory. Hlavními cíli kontroly tělesné hmotnosti 
je snížit tělesnou hmotnost a nižší tělesnou hmotnost udržovat pro dosažení kardiovaskulárních, 
metabolických a celkových zdravotních přínosů. 

Výbor PRAC v souvislosti s účinností amfepramonu zvážil všechny dostupné údaje k obavám týkajícím 
se bezpečnosti z hlediska plicních, kardiologických, cerebrovaskulárních a neuropsychiatrických poruch, 
závislosti na léčivu a použití v těhotenství a rovněž k obavám týkajícím se účinnosti zavedených 
opatření k minimalizaci rizik. To zahrnovalo neklinické a klinické údaje, údaje ze spontánních hlášení 
a údaje z literatury, ale výsledky ze dvou studií, ve kterých byly použity údaje z primární péče 
z Německa (provedené agenturou EMA) a Dánska (provedené centrem pro analýzu údajů dánské 
Agentury pro léčivé přípravky (DAC)). Rovněž byly zváženy názory skupiny nezávislých expertů (ad 
hoc expertní skupiny (AHEG)). 

Výbor PRAC konstatoval, že dostupné studie účinnosti u amfepramonu v porovnání s placebem ukazují 
mírné krátkodobé snížení hmotnosti (průměrný rozdíl snížení počáteční hmotnosti 3,8 %) po 
12 týdnech. U těchto studií jsou však závažná omezení. Výbor PRAC za podpory skupiny AHEG usoudil, 
že chybí údaje z randomizovaných klinických hodnocení, které by hodnotily vliv 12týdenní léčby 
amfepramonem na úbytek tělesné hmotnosti v porovnání s placebem. Bylo konstatováno, že dostupné 
údaje nesplňují současná kritéria pro prokázání účinnosti léčivých přípravků používaných při kontrole 
tělesné hmotnosti. Ačkoli může být po 12týdenní léčbě amfepramonem dosaženo úbytku tělesné 
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hmotnosti, omezené dostupné údaje ukazují opětovný nárůst tělesné hmotnosti po ukončení léčby, a 
proto naznačují, že léčba nemusí být v rámci tělesné hmotnosti a programu zaměřeného na obezitu 
dlouhodobě klinicky přínosná. Výbor PRAC a skupina AHEG považovaly klinický význam marginálního 
a dočasného úbytku tělesné hmotnosti pozorovaného u amfepramonu s ohledem na potřebu 
dlouhodobého udržení úbytku tělesné hmotnosti u obézních pacientů za sporný. Dále poznamenaly, že 
současné pokyny pro léčbu obezity amfepramon nezmiňují. 

Skupina AHEG uznala, že je zapotřebí další možnost léčby obezity u dospělých. To vedlo některé 
experty ke zvážení toho, že mohou existovat určité situace a podmínky, za nichž může krátkodobá 
léčba amfepramonem společně s dietou, fyzickou aktivitou a změnami životního stylu vést 
k počátečnímu úbytku tělesné hmotnosti s cílem motivovat obézní pacienty k tomu, aby v těchto 
změnách životního stylu nebo jiných způsobech léčby pokračovali s cílem nižší tělesnou hmotnost 
udržet. Skupina AHEG však nebyla schopna definovat populaci pacientů, pro niž by taková léčba mohla 
mít zvláštní přínos nebo pro niž by amfepramon uspokojil jinak nenaplněnou potřebu. Experti 
poznamenali, že kromě amfepramonu je k dispozici několik dalších možností léčby, které jsou založeny 
na údajích z dobře navržených klinických hodnoceních, v nichž prokázaly významný klinicky relevantní 
úbytek tělesné hmotnosti a přijatelný bezpečnostní profil. Některé z nich jsou vhodné také pro obézní 
pacienty s kardiovaskulárními rizikovými faktory. 

V roce 1996 Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků 
(EMEA CPMP, později nahrazený výborem EMA CHMP) dospěl na základě přezkoumání podle článku 12 
směrnice Rady 75/319/EHS k závěru, že epidemiologická studie prokázala, že užívání anorektik je 
rizikovým faktorem pro vývoj plicní arteriální hypertenze a že používání anorektik je silně spojeno se 
zvýšeným rizikem výskytu tohoto nežádoucího účinku léčivého přípravku. Dále dospěl k závěru, že 
dlouhodobá léčba je spojena s rizikem farmakologické snášenlivosti, závislosti a abstinenčního 
syndromu. Vzhledem k těmto závažným obavám týkajícím se bezpečnosti byla doba trvání léčby 
omezena na 4–6 týdnů a nemá přesáhnout tři měsíce. Indikace byla také omezena na doplňkovou 
léčbu k dietě u pacientů s obezitou a BMI ≥30 kg/m2, kteří nereagovali na samotný vhodný režim 
snižování tělesné hmotnosti. Byly zahrnuty kontraindikace v podobě plicní arteriální hypertenze, těžké 
arteriální hypertenze, kardiovaskulárního nebo cerebrovaskulárního onemocnění, psychiatrických 
poruch včetně mentální anorexie a deprese, tendence ke zneužívání návykových látek a známého 
alkoholismu, jakož i kombinace s jinými centrálně působícími anorektiky (rovněž z důvodu zvýšeného 
rizika potenciálně fatální plicní arteriální hypertenze). 

Výbor PRAC vzal na vědomí výsledky studie agentury DAC naznačující u pacientů léčených 
amfepramonem v porovnání s kontrolní kohortou vyšší riziko plicní hypertenze, včetně plicní arteriální 
hypertenze, a srdečních onemocnění. Navíc více pacientů léčených amfepramonem zemřelo na 
kardiovaskulární onemocnění (hlavní příčinou úmrtí být infarkt myokardu) v porovnání se subjekty 
v kontrolní skupině. 

Bylo uznáno, že tyto výsledky byly získány ve skupinách, v nichž neproběhlo přiřazení podle BMI. 
Vzhledem k tomu, že obezita je rizikovým faktorem některých podtypů plicní hypertenze a srdečních 
onemocnění, byla provedena analýza podskupin s použitím kódů MKN, které jsou považovány za 
reprezentativní pro obezitu. Jak rovněž poznamenali nezávislí experti konzultovaní během postupu, 
obezita však není známým rizikovým faktorem plicní arteriální hypertenze. V této analýze nebyl mezi 
oběma kohortami zjištěn žádný statistický rozdíl v rizicích plicní hypertenze, včetně plicní arteriální 
hypertenze, a kardiovaskulárního onemocnění. Analýza podskupin byla rovněž provedena u podskupiny 
pacientů s komorbiditami, u nichž výsledky byly různorodé. Poměr šancí se pohyboval v různých 
směrech, ale nedosáhl statistické významnosti. Výbor PRAC usoudil, že tyto analýzy byly omezené 
malou velikostí vzorku podskupin a také skutečností, že podskupiny pravděpodobně nebyly 
reprezentativní a mohly být jinak zavádějící. Zejména u podskupiny pacientů s obezitou nebo 
komorbiditami jako důvodem hospitalizace se očekává, že údaje nebudou úplné, neboť obezita, 
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hypercholesterolemie nebo diabetes budou pravděpodobně diagnostikovány mimo nemocnici a budou 
kódovány pouze tehdy, pokud jsou pro hospitalizaci relevantní. Výbor PRAC proto usoudil, že při 
extrapolaci těchto výsledků na celou kohortu pacientů léčených amfepramonem je třeba postupovat 
obezřetně. 

Kohorty byly navíc analyzovány v podskupině pacientů používajících jako další zástupný ukazatel 
obezity jinou léčbu pro snížení tělesné hmotnosti, tj. efedrin, orlistat, dexfenfluramin. Neočekává se, že 
by tato analýza měla stejný problém z hlediska úplnosti kódu diagnózy, a i kdyby byly získány pouze 
údaje o předepsaných lécích, považoval výbor PRAC tuto analýzu za nejspolehlivější soubor údajů mezi 
analýzami podskupin. Tyto analýzy nepodporují obezitu jako významný zavádějící faktor. 

Vzhledem k zjištěným omezením a vzhledem k tomu, že se jednalo o konfirmační klinické hodnocení, 
nebylo možné očekávat, že studie bude schopna rizika statisticky potvrdit. Většina bodových odhadů je 
však vyšší než 1, a výbor PRAC proto usoudil, že je nepravděpodobné, že by bylo možné příslušná 
zjištění přičíst náhodě. Celkově v souvislosti se známým rizikem plicní arteriální hypertenze u anorektik 
výbor PRAC dospěl k závěru, že výsledky dále dokládají závažnost této obavy u amfepramonu 
a poukazují na přetrvávání tohoto rizika navzdory opatřením zavedeným v roce 1996. 

Ve studii agentury DAC bylo rovněž zjištěno, že užívání amfepramonu před těhotenstvím nebo v jeho 
průběhu bylo spojeno s kardiomyopatií při narození a, pokud byl používán před těhotenstvím, obecně 
s vrozenými vadami. Účinek obezity jako zavádějícího faktoru však nebyl v této analýze hodnocen. 

Navzdory očekávanému nedostatečnému hlášení byl od zavedení opatření k minimalizaci rizik hlášen 
významný počet případů, což potvrdilo známé obavy týkající se bezpečnosti z hlediska plicních, 
kardiologických, cerebrovaskulárních a neuropsychiatrických poruch a poukázalo na to, že rizika nebyla 
dostatečně zmírněna. Skupina AHEG rovněž sdílela tento názor. Údaje z literatury, které se objevily od 
roku 1996, potvrdily, že riziko plicní arteriální hypertenze se zvyšuje s prodlužující se délkou léčby 
(minimálně u fenfluraminu). Výbor PRAC dospěl k závěru, že tyto údaje společně s údaji z kazuistik, 
literatury a studie DAC potvrdily významnost tohoto účinku třídy symptomatických anorektik, včetně 
amfepramonu. 

Dvě studie využívající údaje z primární péče v Dánsku a Německu prokázaly navzdory uznaným 
omezením nepřijatelnou úroveň nedodržování zavedených opatření k minimalizaci rizik. V obou studiích 
byla pozorována nepřijatelná míra používání po dobu delší než 3 měsíce (13,6 % a přibližně 12 % 
případů), vzhledem k tomu, že se jedná o kritické opatření k minimalizaci rizika plicní arteriální 
hypertenze i rizika závislosti. Při spontánním hlášení bylo zjištěno použití v kombinaci s jinými 
centrálně působícími anorektiky, a to i u pacientů se sklonem ke zneužívání návykových látek 
a známým alkoholismem, což pro ně představovalo také vyšší riziko plicní arteriální hypertenze 
a závislosti. U pacientů se současným kardiovaskulárním onemocněním, závažnou arteriální hypertenzí 
a psychiatrickými poruchami nebo těmito onemocněními v anamnéze je vyšší riziko rozvoje 
souvisejících nežádoucích příhod. Proto je také znepokojivé, že studie, v níž byly použity údaje 
z Německa, zjistila přibližně 4 % použití u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním nebo 26–30 % 
použití, pokud vezmeme v úvahu také použití u pacientů s hypertenzí (těžká hypertenze je 
kontraindikací) a byly také hlášeny případy u pacientů s kardiovaskulárními onemocněním 
a psychiatrickými poruchami. Studie, v níž byly použity údaje z Dánska, rovněž zjistila 1,5 % použití 
u těhotných žen (z nichž po roce 1997 bylo 9 % ve druhém a třetím trimestru) a případy byly hlášeny 
u těhotných pacientek navzdory skutečnosti, že amfepramon nesmí být během těhotenství používán, 
neboť nelze vyloučit riziko pro nenarozené dítě. 

Vzhledem k významné míře nedodržování zavedených opatření k minimalizaci rizik dospěl výbor PRAC 
k závěru, že tato opatření nejsou v adekvátní minimalizaci rizik pojených s léčbou přípravky 
obsahujícími amfepramon efektivní. 
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Po zvážení názorů skupiny AHEG vzal výbor PRAC v úvahu možnost změn v informacích o přípravku, 
zavedení vzdělávacích materiálů, jako je kontrolní seznam pro předepisující lékaře a karta pacienta, 
odstranění balení obsahujících tablety k léčbě delší než 30 dnů, doporučení, aby se na vnitrostátní 
úrovni zabránilo možnosti opakovaného předepisování a elektronického předepisování s cílem zlepšit 
povědomí o rizicích a souvisejících opatřeních k minimalizaci rizik a zajistit pravidelné návštěvy 
u lékaře za účelem opětovného posouzení vhodnosti léčby amfepramonem u pacientů. Výbor PRAC 
však usoudil, že rizika spojená s léčbou amfepramonem i související opatření k minimalizaci rizik jsou 
v lékařské komunitě již dlouho dobře známa, jak je popsáno v lékařské a vědecké literatuře. Výbor 
PRAC proto usoudil, že další sdělování dobře známých informací by nemělo na předepisování přípravku 
významný vliv. Výbor PRAC dále konstatoval, že ačkoli aktuálně dostupná balení umožňují maximální 
dobu trvání léčby 4 měsíce s následnými předpisy, vzhledem k pozorovaným vzorcům využití se 
překročení o jeden měsíc nejeví jako hnací síla dlouhodobého používání. Omezení velikosti balení by 
navíc pacientům nezabránilo získat předpisy od více lékařů, zejména s ohledem na drogovou závislost. 
Dalším pravděpodobným důvodem pozorovaných způsobů užívání delších, než je doporučeno, je 
chronická povaha obezity vyžadující dlouhodobou léčbu. Pacienti a předepisující lékaři proto mohou 
usilovat o prodloužení léčby na dobu delší než schválené 3 měsíce. Potenciál závislosti a potřeba 
dlouhodobé léčby obezity jsou proto považovány za hlavní omezující faktory pro efektivnost dalších 
opatření k minimalizaci rizik. Výbor PRAC také projednal možnost zavedení programu kontrolovaného 
přístupu jako formy systému kontrolovaných dodávek, některé členské státy však vyjádřily obavy 
ohledně proveditelnosti tohoto programu vzhledem k rozmanitosti zdravotnických pracovníků, kteří se 
podílejí na předepisování a dodávání amfepramonu. S ohledem na nízkou dočasnou účinnost 
amfepramonu výbor PRAC usoudil, že zavedení takového programu pro tuto léčbu by nebylo 
přiměřené. 

Celkově výbor PRAC nemohl stanovit proveditelná opatření, která by zajistila účinnou minimalizaci rizik 
spojených s léčbou přípravky obsahujícími amfepramon, zejména rizik plicní arteriální hypertenze, 
kardio-/cerebrovaskulárního onemocnění a závislosti, zneužívání a snášenlivosti. 

Vzhledem k nemožnosti dostatečně minimalizovat rizika spojená s léčbou přípravky obsahujícími 
amfepramon dospěl výbor PRAC k závěru, že u pacientů s obezitou a BMI 30 kg/m2 nebo vyšším, kteří 
nereagovali na samotný vhodný režim snižování hmotnosti, rizika převyšují mírné dočasné přínosy 
sporného klinického významu amfepramonu v rámci přídatné léčby k dietě. 

Výbor PRAC rovněž vzal na vědomí názory skupiny AHEG, že dlouhodobé (dvouleté) bezpečnostní 
údaje získané prostřednictvím zřízených registrů by mohly přispět k řešení obav týkajících bezpečnosti 
z hlediska kardiovaskulárních onemocnění a plicní arteriální hypertenze, a zvážil, zda by další studie 
mohly poskytnout další důkazy pro další charakterizaci účinnosti a bezpečnosti amfepramonu. 
Vzhledem ke zjištěným obavám týkajícím se bezpečnosti, zejména ve spojení s použitím delším než tři 
měsíce, však nebylo považováno za proveditelné stanovit podmínky pro kontrolu bezpečnosti pacientů 
v dlouhodobém klinickém hodnocení, které by splňovalo současné normy. Dokonce i v kontrolovaných 
podmínkách klinického hodnocení, v nichž lze pacienty pečlivě sledovat, je sporné, zda lze zabránit 
nežádoucím účinkům spojeným s amfepramonem, jako je cévní mozková příhoda nebo závislost. 
K vyloučení rizika závažných kardiovaskulárních příhod (MACE) by navíc bylo zapotřebí provést 
rozsáhlá klinická hodnocení. Vzhledem ke vzácné povaze plicní arteriální hypertenze je 
nepravděpodobné, že by toto onemocnění bylo v klinických hodnoceních zjištěno. Neintervenční studie 
bezpečnosti by navíc neumožnily získat údaje potřebné k prokázání příznivého poměru přínosů a rizik, 
zejména vzhledem k omezené dostupnosti dalších databází a typu zaznamenávaných údajů (např. 
nedostatku údajů o BMI). Výbor PRAC proto nebyl schopen určit podmínky, které by, budou-li splněny 
v budoucnu, prokázaly příznivý poměr přínosů a rizik pro tyto přípravky u definované populace 
pacientů. 
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Výbor PRAC proto doporučuje rozhodnutí o registraci pro léčivé přípravky obsahující amfepramon 
zrušit. 

Postup přezkoumání 
 
Po přijetí doporučení výboru PRAC v červnu 2022 požádali držitelé rozhodnutí o registraci, společnosti 
Artegodan a Temmler Pharma, o přezkoumání doporučení výboru PRAC k postupu přezkoumání podle 
článku 31 směrnice 2001/83/ES na základě farmakovigilančních údajů pro přípravky obsahující 
amfepramon. 

Výbor PRAC zvážil podrobné důvody předložené držiteli rozhodnutí o registraci v rámci tohoto postupu 
přezkoumání a vědecké údaje, na nichž se tyto důvody zakládají, které jsou uvedeny níže: 

Bezpečnost 

Rizika plicní hypertenze / plicní arteriální hypertenze a vad srdečních chlopní v literatuře a spontánním 
hlášení 

Pokud jde o údaje z literatury, výbor PRAC usoudil, že studie SNAP (epidemiologická studie zahrnující 
pacienty léčené amfepramonem, zveřejněná po roce 1996, v níž bylo zjištěno, že riziko plicní arteriální 
hypertenze je účinkem třídy anorektik včetně amfepramonu) nezahrnuje dostatečný počet pacientů 
léčených amfepramonem (v každé skupině méně než 5 pacientů), aby bylo možné zjistit riziko plicní 
arteriální hypertenze zejména u těchto přípravků (Rich, 2000)3. Dále bylo již na základě studie IPPHS 
zjištěno, že riziko plicní arteriální hypertenze se zvýšilo u pacientů léčených anorektiky po dobu delší 
než tři měsíce. Studie SNAP porovnávala pouze dobu léčby delší než 6 měsíců s dobou léčby kratší než 
6 měsíců, a to kumulativně, a zjistila další důkazy o zvýšeném riziku plicní arteriální hypertenze při 
delší době léčby anorektiky. Tato novější studie (studie SNAP) proto neposkytuje ujištění týkající se 
rizika plicní arteriální hypertenze u léčby amfepramonem ani obecně, ani v souvislosti s kumulativním 
užíváním pod 6 měsíců. Dále byla zvážena zveřejněná kazuistika plicní arteriální hypertenze u pacienta 
s mutací BMPR2, avšak žádnými jinými rizikovými faktory, která ukazovala na možný aditivní účinek 
amfepramonu na rozvoj plicní arteriální hypertenze u pacientů s těmito mutacemi. 

Pokud jde o spontánní hlášení, uznává se, že byl hlášen malý počet případů plicní hypertenze a vad 
srdečních chlopní, není to však neočekávané. Plicní arteriální hypertenze je vzácné onemocnění, 
u něhož je stanovení diagnózy často opožděno v důsledku nespecifických příznaků a známek (např. 
jsou často nesprávně přičítány věku nebo jiným onemocněním). Kromě toho možná dlouhá doba do 
nástupu plicní arteriální hypertenze souběžně s komorbiditami a jinými léčivými přípravky (včetně 
úbytku tělesné hmotnosti) u této populace pacientů může bránit vytvoření souvislosti s léčbou 
amfepramonem, a nepřítomnost případů, u nichž se má za to, že nepochybně souvisejí 
s amfepramonem, tudíž není neočekávaná. V této souvislosti byl zaznamenán počet zjištěných případů 
plicní hypertenze (14), při nichž byl podáván amfepramon, včetně případů hlášených od roku 1996 
(12). Podobně jsou vady srdečních chlopní vyvolané léky diagnostikovány zejména pomocí 
echokardiografických změn, přičemž klinické příznaky bývají opožděny, což vzhledem k výše 
uvedeným charakteristikám populace pacientů a doporučené době trvání léčby může bránit identifikaci 
podezřelých léčiv. Ačkoli dosud dostupné důkazy neumožňují vyloučit nebo potvrdit příčinnou 
souvislost mezi vadami srdečních chlopní a amfepramonem, je zaznamenán počet zjištěných případů 
souvisejících s vadami srdečních chlopní (23), z nichž většina byla hlášena po roce 2000 (18), kdy to 
bylo předmětem přezkumu v EU. Vady srdečních chlopní proto zůstávají závažným potenciálním 
bezpečnostním rizikem. 

 
3 Rich S, Rubin L, Walker AM, Schneeweiss S, Abenhaim L. Anorexigens and pulmonary hypertension in the United States: 
results from the surveillance of North American pulmonary hypertension. Chest. 2000; 117 (3): 870–4. 
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Navíc vzhledem k omezení spontánně hlášených údajů, včetně nedostatečného hlášení, nejsou tyto 
zdroje údajů při posuzování incidence nežádoucích účinků užitečné a nejsou dostatečné k potvrzení 
nepřítomnosti konkrétních bezpečnostních obav. 

Z mechanistického hlediska výbor PRAC zopakoval své stanovisko, že ačkoli je málo pravděpodobné, 
že by etkathinon mohl působit na receptor 5-HT2B, klinický význam tohoto zjištění není jasný, jelikož 
je na základě literatury dále možné zapojení dalších biologických drah. Ačkoli se tedy poznatky 
o mechanismech vedoucích k výskytu plicní arteriální hypertenze v průběhu let prohloubily, předložené 
neklinické údaje nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vyloučit příčinnou souvislost mezi 
amfepramonem a plicní hypertenzí / plicní arteriální hypertenzí nebo možnou souvislost mezi 
amfepramonem a vadami srdečních chlopní. 

Výbor PRAC se shodl na tom, že farmakologický účinek fenfluraminu a amfepramonu není totožný, 
a proto účinky pozorované zejména při použití fenfluraminu nemusí být možné přímo extrapolovat na 
amfepramon z hlediska specifického farmakologického mechanismu. Vzhledem k získaným údajům 
o bezpečnosti konkrétně týkající se amfepramonu v souvislosti s obavami spojenými s touto třídou 
léčivých přípravků, včetně dalších sympatomimetických látek (např. fenylpropanolaminu), však obavy 
zjištěné v rámci přezkumu v roce 1996 přetrvávají. 

Rizika plicní arteriální hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění ve studiích v německých 
a dánských databázích 

Výbor PRAC zvážil výsledky dvou observačních studií provedených v německých a dánských databázích 
zdravotní péče. Retrospektivní analýzy údajů ze stávajících databází, jako jsou elektronické databáze 
zdravotní péče, jsou důležitým nástrojem při posuzování bezpečnostních obav při pozorování. S těmito 
analýzami je však také spojena řada omezení a problémů. Je třeba je řešit individuálně v závislosti na 
onemocnění, dostupných údajích a cíli prováděné studie. 

Výsledky observační studie provedené v německé databázi zdravotní péče nenaznačují, že by pacienti 
zahajující léčbu amfepramonem měli vyšší výskyt vybraných kardiovaskulárních příhod v porovnání 
s pacienty, kteří zahajovali léčbu orlistatem, jednalo se však o deskriptivní studii omezenou na 
nefatální výsledky. I pokud by některé dle indikace bylo možné snížit porovnáním s orlistatem, 
výsledky mohou být přesto zkreslené v důsledku zbytkového zkreslení různých charakteristik pacientů, 
které nebyly dostatečně upraveny. Ve skutečnosti jsou tyto výsledky označovány jako hrubé míry 
výskytu příhod vzhledem k tomu, že amfepramon je kontraindikován u řady onemocnění, včetně 
onemocnění souvisejících se základním kardiovaskulárním onemocněním, a u orlistatu tomu tak není. 
U pacientů užívajících orlistat může tedy být vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. Pacienti 
léčení orlistatem byli starší než pacienti léčení amfepramonem (průměrný rozdíl a medián rozdílu 
přibližně 6 let) a je možné, že v míře obezity nebo v jiných důležitých charakteristikách pacientů byly 
rozdíly, které nebyly upraveny. Proto se zdá, že tato analýza má významná omezení. Výsledky 
neumožňují vyvrátit vznik kardiovaskulárních rizik (nebo rizika plicní arteriální hypertenze) spojených 
s amfepramonem. 

V případové kontrolní studii analyzující použití amfepramonu v dánské databázi zdravotní péče bylo 
v kohortě pacientů léčených amfepramonem pozorováno vyšší riziko plicní hypertenze, včetně plicní 
arteriální hypertenze, a kardiovaskulárních onemocnění v porovnání s kontrolní kohortou, jíž tento 
léčivý přípravek nikdy nebyl předepsán. Aby bylo možné získat informace o případných zavádějících 
faktorech způsobených BMI, rizikovým faktorem pro některé podtypy plicní hypertenze a pro 
kardiovaskulární onemocnění, ale nikoli známým rizikovým faktorem pro plicní arteriální hypertenzi, 
byly provedeny analýzy podskupin s použitím dostupných proměnných, které byly považovány za 
reprezentativní pro BMI. Jednalo se o hospitalizaci z důvodu obezity, určité komorbidity a jiné léky 
snižujících tělesnou hmotnost. Zatímco byl v analýzách podskupin s jinými léky snižujícími tělesnou 
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hmotnost ve skupině s amfepramonem zjištěn poměr šancí OR >1, který poukazoval na zvýšené riziko 
plicní hypertenze, včetně plicní arteriální hypertenze, ačkoli nebylo dosaženo statistické významnosti, 
v ostatních analýzách podskupin nebyla zjištěna žádná zvýšená rizika plicní hypertenze, včetně plicní 
arteriální hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění. Byla však zdůrazněna omezení těchto analýz 
podskupin, včetně malé velikosti vzorku a možného zkreslení výběru podskupin s diagnostikovanou 
obezitou nebo souvisejícími komorbiditami, jejichž závažnost nebo délka trvání rovněž nebyla 
zohledněna. Je otázkou, zda jsou všechny proměnné použité pro analýzu podskupin (rovnými) zástupci 
BMI, a proto jsou vhodným výběrem možných zavádějících faktorů. Dále je třeba poznamenat, že do 
této studie byli zařazeni pouze pacienti, kteří v období následného sledování byli naživu. To 
pravděpodobně vedlo ke zkreslení přežití, což je pro interpretaci komparativních analýz důležité. 
V tomto případě mohlo dojít k podcenění rizik spojených s amfepramonem. Další omezení s ohledem 
na výsledky jakýchkoli kardiovaskulárních onemocnění spočívá v použitých diagnostických kódech, 
které, pokud nejsou váženy a používají se společně, mohly být příliš široké na to, aby byly získány 
spolehlivé výsledky. 

Při porovnávání rizika příhod souvisejících s léčbou amfepramonem trvající dobu kratší než 90 dní nebo 
déle nebyl pozorován žádný významný rozdíl s výjimkou rizika kardiovaskulárního onemocnění při 
zvažování celého období. Toto srovnání je však třeba interpretovat s opatrností s ohledem na možné 
zavádějící faktory a konzervativní definici léčebného období, což pravděpodobně podcenilo dlouhodobé 
užívání a mohlo tak ovlivnit výsledky. Navíc nebyla zohledněna kumulativní doba používání. 

Vzhledem k zjištěným omezením a vzhledem k tomu, že se jednalo o konfirmační klinické hodnocení, 
nebylo možné očekávat, že studie bude schopna rizika statisticky potvrdit. Ze stejných důvodů není 
možné na základě těchto údajů tato rizika zamítnout. Je všeobecně známo, že nepřítomnost statistické 
významnosti v souvislosti se zkoušenou souvislostí nepředstavuje důkaz o neexistenci souvislosti. To je 
zvláště důležité u cílových ukazatelů bezpečnosti. Proto není možné souhlasit s tvrzením, že vymizení 
významné souvislosti po stratifikaci má vést k zamítnutí podezření na příčinnou souvislost. Výbor PRAC 
trval na svém stanovisku, že vzhledem k tomu, že většina bodových odhadů plicní hypertenze, včetně 
plicní arteriální hypertenze, je vyšší než 1, je nepravděpodobné, že by zjištění byla důsledkem náhody. 
Byl potvrzen závěr, že celkově v souvislosti se známým rizikem plicní arteriální hypertenze při 
používání anorektik výsledky dále podpořily závažnost této obavy pro amfepramon a poukázaly na 
přetrvávání rizika navzdory opatřením provedeným v roce 1996. 

Nedodržování podmínek dle informací o přípravku 

Výbor PRAC souhlasil s názorem, že případy identifikované ze spontánního hlášení ukazují na 
potenciálně škodlivé použití amfepramonu mimo rozsah rozhodnutí o registraci. 

Observační studie provedená v německé databázi zdravotní péče naznačuje přetrvávající nedodržování 
podmínek informací o přípravku, přičemž v posledních letech bylo zaznamenáno přibližně 12 % 
případů. Délka léčby byla odhadnuta na základě předepsané denní dávky, nebo je-li k dispozici, na 
základě počtu tablet v balení pro konkrétní přípravek a na počtu předepsaných balení. Je známo, že 
v této analýze chyběl u většiny pacientů denní počet tablet a u těchto pacientů byl medián počtu tablet 
(jedna tableta denně) imputován. Zatímco přibližně třetina přípravků obsahujících amfepramon, které 
se v Německu prodávají od roku 1998, jsou 25mg tablety, které se užívají třikrát denně, ve studii to 
odpovídalo méně než 3 % předpisů. Riziko nadhodnocení doby trvání léčby s touto imputací bylo tedy 
nízké. Byly provedeny určité analýzy senzitivity s maximálním denním počtem tablet zaznamenaným 
v souboru údajů, zatímco údaje nenaznačují, že by se mohlo jednat o běžně používanou dávku, a tudíž 
významně podhodnocují dobu trvání léčby. Analýza „nepřetržitého trvání léčby“ umožnila mezi 
předpisy maximální prodlevu v délce 365 dnů, aby mohly být považovány za součást stejného období. 
Tyto výsledky tedy pro výbor PRAC spíše znamenaly informace o přerušovaném používání po delší 
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období; zejména 39,5 % pacientů amfepramon užívalo přerušovaně několik let. Celkově výbor PRAC 
trval na svém stanovisku, že ačkoli je uznáno, že existují omezení, nemá se za to, že tato omezení 
mají významný dopad na údaje, které zůstávají pro pozorovanou populaci platné se zvýrazněním 
upozornění. 

V této studii se během sledovaného období zvýšil absolutní počet pacientů s předcházejícím 
kardiovaskulárním onemocněním v anamnéze, kteří byli léčeni amfepramonem. A konečně, technická 
omezení pro následné sledování pacientů v databázi mohla vést k podhodnocení délky trvání léčby 
nebo přítomnosti vybraných příhod v anamnéze. 

Ve studii DAC bylo také uvedeno, že po zavedení opatření k minimalizaci rizik v roce 1996 bylo 13,6 % 
pacientů léčeno amfepramonem po dobu delší, než je maximální doba používání, oproti 14,9 % v celé 
studii. V této studii byly do stejného léčebného období započítány dva uplatněné recepty s rezervou 
v délce jednoho týdne mezi poslední tabletou prvního receptu a uplatněním dalšího receptu, což bylo 
považováno za nekonvenčně konzervativní přístup, který pravděpodobně vedl k libovolnému oddělení 
souvisejících léčeb, a proto se mělo za to, že tyto údaje pravděpodobně podhodnocují nedodržování 
maximální doporučené doby trvání léčby. Interpretaci opakovaných období léčby přerušených krátkou 
dobou je rovněž třeba zvážit z hlediska bezpečnosti. To ukazují jedinci, kteří obvykle mají více než 
jedno období léčby (průměrný počet léčeb na jedince: 4,6; medián: 2) a medián doby mezi všemi 
léčebnými obdobími byl 39 dnů. 

V této studii bylo také hlášeno použití v těhotenství (1,5 %, z čehož 9 % bylo ve druhém a třetím 
trimestru po roce 1997), ačkoli tyto přípravky nesmí být během těhotenství používány z důvodu rizika 
pro nenarozené dítě. 

Bylo poznamenáno, že analýza vycházela z počtu uplatněných receptů a neposuzovala, zda byly 
uplatněné tablety užity. Jedná se o běžnou nejistotu u tohoto typu analýz. Nicméně s ohledem na další 
aspekty návrhu studie, jako je použitá konzervativní definice léčebného období, se má za to, že dopad 
byl omezený, a výbor PRAC trval na svém stanovisku, že míra použití nad rámec doporučené délky 
léčby je spíše podhodnocena. 

Výbor PRAC souhlasil s názorem, že rozsah použití mimo rozsah rozhodnutí o registraci je třeba vždy 
zvážit v kontextu rizik, s nimiž může být spojeno. Výbor PRAC konstatoval, že hodnocení rizik 
kardiovaskulárního onemocnění a plicní hypertenze / plicní arteriální hypertenze v důsledku 
nedodržování podmínek informací o přípravku nebylo v těchto dvou pozorovacích studiích možné, 
částečně kvůli důležitým údajům o charakteristikách pacientů. Tyto údaje tedy nemohou tato rizika 
použití mimo rozsah rozhodnutí o registraci dále ani potvrdit, ani vyvrátit. Tato rizika však byla již 
dříve stanovena a případy byly nadále hlášeny, a to i u pacientů, kteří užívali amfepramon po delší 
dobu léčby, než jaká byla schválena. 

Incidence závislosti nebyla v těchto studiích zkoumána, nicméně toto riziko bylo rovněž stanoveno 
v minulosti a použití po delší než doporučenou dobu může rovněž odrážet riziko závislosti na 
amfepramonu. Vzhledem ke známým závažným obavám týkajícím se bezpečnosti z hlediska plicních, 
kardio-/cerebrovaskulárních a neuropsychiatrických poruch a závislosti výbor PRAC trval na svém 
stanovisku, že výsledky těchto studií společně s informacemi ze spontánních hlášení (tj. od pacientů, 
kteří používají přípravek a nedodržují opatření k minimalizaci rizik zavedená do informací o přípravku 
v roce 1996) naznačují nepřijatelnou úroveň nedodržování podmínek informací o přípravku, pokud jde 
o dobu trvání léčby a onemocnění, u nichž je amfepramon kontraindikován. 

V Rumunsku, podobně jako v Dánsku, je amfepramon uveden na seznamu narkotik. V Rumunsku jsou 
tyto látky uvolňovány z lékáren pouze na zvláštní předpis, avšak neexistuje přísný dohled, který by 
omezoval počet předpisů vydávaných jednomu pacientovi. V Dánsku musí lékárny a sklady každoročně 
hlásit přijatá, odeslaná a uchovávaná množství. Výbor PRAC konstatoval, že pro Rumunsko nejsou 
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k dispozici žádné údaje o předepisování nebo používání léčivého přípravku. Vzhledem k tomu, že údaje 
o prodeji nemohou informovat o podrobnostech týkajících se předepisování, nelze dodržování informací 
o přípravku na základě údajů o prodeji hodnotit. Ačkoli výsledky observačních studií nelze přímo 
extrapolovat na Rumunsko, lze vzhledem k opatřením zavedeným v obou členských státech 
předpokládat srovnatelné úrovně nedodržování podmínek. Závěrem výbor PRAC trval na svém 
stanovisku, že všechny údaje týkající se nedodržování schválených použití vyvolávají obavy ohledně 
efektivnosti zavedených opatření k minimalizaci rizik. 

Účinnost 

Výbor PRAC souhlasil a trval na svém stanovisku, že dostupné studie předložené na podporu účinnosti 
ukazují mezi amfepramonem a placebem z hlediska úbytku počáteční hmotnosti po 12 týdnech 
průměrný rozdíl 3,8 %. Ačkoli se neočekává, že by tyto studie byly provedeny v souladu se 
současnými normami, je důležité přezkoumat návrh a provedení těchto studií, aby bylo možné 
pochopit síly a nejasnosti v údajích o účinnosti. Omezení dříve uváděná výborem PRAC v souvislosti 
s těmito klinickými hodnoceními zůstávají platná, včetně malé velikosti vzorku, špatného popisu 
populací zařazených do klinických hodnocení a dodržování léčby a poolování výsledků pro heterogenní 
populaci (např. z hlediska BMI a komorbidit). Rovněž je třeba poznamenat, že skupina AHEG 
zdůraznila nedostatek dostatečně spolehlivých údajů z randomizovaných klinických hodnoceních 
porovnávajících úbytek tělesné hmotnosti při krátkodobé léčbě amfepramonem oproti placebu. 

Výbor PRAC konstatoval, že ačkoli není návrat tělesné hmotnosti po ukončení léčby neočekávaný, 
nejsou k dispozici dostatečné klinické důkazy na podporu tvrzení, že existují situace, kdy počáteční 
léčba přípravkem potlačujícím chuť k jídlu po dobu 3 měsíců může být považována za prospěšnou pro 
pacienta s obezitou v rámci komplexního programu snižování tělesné hmotnosti nebo pokud musí být 
léčba jiným přípravkem proti obezitě ukončena z důvodu nesnášenlivosti, a zejména nejsou k dispozici 
žádné údaje k určení skupiny (skupin) pacientů, které by mohly těchto přínosů využít. Rovněž byl 
zaznamenán nedostatek údajů ohledně uváděné účinnosti amfepramonu u pacientů s emočním 
jedením, které by amfepramon podněcoval k zahájení nízkokalorické diety a v jejím pokračování a ke 
snížení tělesné hmotnosti v důsledku změn chování. Skupina AHEG sdílela tento názor. 

Celkově zůstává klinický význam krátkodobé léčby amfepramonem sporný. 

Opatření k minimalizaci rizik 

Výbor PRAC konstatoval, že možnost zavedení dalších opatření k minimalizaci rizik se obecně posuzuje 
individuálně. V takovém posouzení se zohlední povaha obav týkajících se bezpečnosti v souvislosti 
s poměrem přínosů a rizik přípravku, terapeutická potřeba přípravku, cílová populace a požadované 
klinické činnosti, jakož i potenciální účinnost, proveditelnost a přiměřenost posuzovaných opatření. 

Výbor PRAC se dále zabýval mírou povědomí lékařů a předepisujících osob o rizicích amfepramonu. 
Ačkoli byly přípravky obsahující amfepramon po anulaci rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2000 
znovu uvedeny na trh v některých členských státech, lékařská literatura publikovaná od té doby nikdy 
nesnížila dobře známá rizika léčby amfepramonem. Dále od roku 1996, bez ohledu na menší 
nesrovnalosti v informacích o přípravku u těchto přípravků, byla významná rizika popsána 
v informacích o přípravku pro všechny přípravky obsahující amfepramon. Proto je jakýkoli předpoklad, 
že opětovné uvedení přípravku na trh by bylo vnímáno jako vyvrácení známých obav týkajících se 
bezpečnosti, nepodložený. Navíc žádný argument, že by si lékaři obtížně zapamatovali všechny 
kontraindikace, není podložený, protože několik z nich popisuje onemocnění související s překlenujícími 
bezpečnostními obavami z hlediska plicních, kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních 
a neuropsychiatrických poruch, které jsou u této třídy přípravků známy již dlouho. Dále se neočekává, 
že by se předepisující osoby při předepisování léčivých přípravků spoléhaly výhradně na paměť. 
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S ohledem na míru nedodržování podmínek pozorovanou v Dánsku navzdory zavedeným opatřením 
a potřebu dlouhodobé léčby obezity trval výbor PRAC na svém stanovisku, že navrhované změny 
informací o přípravku a další informování o známých rizicích a souvisejících opatřeních prostřednictvím 
kontrolního seznamu pro lékaře a informačního dopisu pro zdravotnické pracovníky by významně 
neovlivnily návyky při předepisování, a tudíž nevedly k dostatečné minimalizaci rizik. 

Výbor PRAC se rovněž shodl na tom, že navrhované snížení velikosti balení by dostatečně nepřispělo 
k omezení doby trvání léčby, neboť by ani nezabránilo předepisování několika balení, ani předepisování 
od více lékařů, což je vzhledem ke zjištěnému riziku drogové závislosti předmětem zvláštního zájmu. 
Výbor PRAC rovněž zaznamenal míru nedodržování podmínek pozorovanou v Německu navzdory 
nedostupnosti balení se 120 tabletami. 

Mělo se také za to, že možnost získat lékařské předpisy od více lékařů společně s potřebou dlouhodobé 
léčby obezity a možností závislosti snižuje možnou efektivnost navrhované karty pacienta. 

Výbor PRAC rovněž projednal možnost zavedení formy systému kontrolovaných dodávek, avšak 
vzhledem k mírným dočasným přínosům krátkodobé léčby amfepramonem to nebylo považováno za 
přiměřené. Rovněž byly vzneseny obavy týkající se proveditelnosti tohoto programu. 

Celkově výbor PRAC trval na svém stanovisku, že není možné stanovit žádná proveditelná opatření, 
která by zajistila dostatečně účinnou minimalizaci rizik spojených s léčbou přípravky obsahujícími 
amfepramon, zejména rizik plicní arteriální hypertenze, kardio-/cerebrovaskulárního onemocnění 
a závislosti, zneužívání a snášenlivosti. 

V této souvislosti by možnost dalšího ověřování neefektivnosti navrhovaných opatření k minimalizaci 
rizik prostřednictvím dalších studií nadále vystavovala pacienty riziku závažných nežádoucích účinků, 
což nebylo považováno za přijatelné. 

Léčebná potřeba 

Ačkoli se uznává, že dostupnost různých možností léčby je výhodou v jakékoli oblasti onemocnění 
včetně kontroly hmotnosti, výbor PRAC konstatoval, že současné pokyny k léčbě obezity amfepramon 
neuvádí a že v posledních letech je v EU k dispozici několik farmakologických přípravků pro kontrolu 
hmotnosti, včetně perorálních přípravků. Výbor PRAC usoudil, že zrušení registrací léčivých přípravků 
obsahujících amfepramon by nevedlo ke vzniku nenaplněné léčebné potřeby. 

Závěry ohledně poměru přínosů a rizik v návaznosti na postup opětovného přezkoumání 

Vzhledem k nemožnosti dostatečně minimalizovat rizika spojená s léčbou přípravky obsahujícími 
amfepramon setrval výbor PRAC na svém závěru, že u pacientů s obezitou a BMI 30 kg/m2 nebo 
vyšším, kteří nereagovali na samotný vhodný režim snižování hmotnosti, rizika převyšují mírné 
dočasné přínosy sporného klinického významu amfepramonu v rámci přídatné léčby k dietě. 

Výbor PRAC nemohl stanovit žádné možné podmínky, jejichž splnění by v budoucnu vedlo k příznivému 
poměru přínosů a rizik pro tyto přípravky v definované populaci pacientů. Výbor PRAC proto 
doporučuje rozhodnutí o registraci pro léčivé přípravky obsahující amfepramon zrušit. 

Zdůvodnění doporučení výboru PRAC 

Vzhledem k tomu, že: 

• Výbor PRAC zvážil postup podle článku 31 směrnice 2001/83/ES na základě 
farmakovigilančních údajů pro léčivé přípravky obsahující amfepramon. 

• Výbor PRAC přezkoumal všechny dostupné údaje k obavám týkajícím se bezpečnosti z hlediska 
plicních, kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a neuropsychiatrických onemocnění, drogové 
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závislosti a použití v těhotenství a rovněž efektivnosti opatření k minimalizaci rizik zavedených 
v souvislosti s účinností amfepramonu u pacientů s obezitou. Tyto údaje zahrnovaly odpovědi 
předložené držiteli rozhodnutí o registraci písemně a během ústních vysvětlení, výsledky dvou 
observačních studií provedených v německé a dánské databázi zdravotní péče, názory 
vyjádřené skupinou nezávislých expertů a rovněž důvody pro opětovné přezkoumání 
předložené držiteli rozhodnutí o registraci. 

• Výbor PRAC poznamenal, že studie podporující účinek amfepramonu na snížení tělesné 
hmotnosti trpěly závažnými omezeními, a usoudil, že klinický význam mírného a dočasného 
úbytku tělesné hmotnosti pozorovaného u amfepramonu je v kontextu potřeby dlouhodobého 
udržení úbytku tělesné hmotnosti u pacientů s obezitou sporný. 

• Výbor PRAC dospěl k závěru, že v současnosti dostupné údaje nemění rizika, která již dříve 
stanovil výbor CPMP na základě přezkoumání podle článku 12 směrnice Rady 75/319/EHS 
a která mají být spojena s léčbou amfepramonem. 

• Výbor PRAC vzal na vědomí výsledky observačních studií a informace ze spontánních hlášení po 
uvedení přípravku na trh, které ukazují nepřijatelnou míru nedodržování stávajících opatření 
k minimalizaci rizik léčby amfepramonem u pacientů s vyšším rizikem rozvoje nežádoucích 
účinků léčivého přípravku a rizik, o nichž je známo, že se v průběhu léčby zvyšují. Výbor PRAC 
dospěl k závěru, že tato skutečnost vyvolává závažné obavy týkající se veřejného zdraví. 

• Výbor PRAC proto dospěl k závěru, že tato opatření nejsou v adekvátní minimalizaci rizik léčby 
amfepramonem účinná. 

• Výbor PRAC projednal možnost zavedení dalších opatření k minimalizaci rizik a dospěl k závěru, 
že žádná proveditelná a přiměřená opatření nemohou zajistit účinnou minimalizaci rizik 
spojených s léčbou přípravky obsahujícími amfepramon, zejména s ohledem na rizika plicní 
arteriální hypertenze, kardio- a cerebrovaskulárních onemocnění a rizika závislosti, zneužívání 
a snášenlivosti. 

• Výbor PRAC proto dospěl k závěru, že u pacientů s obezitou a BMI 30 kg/m2 nebo vyšším, kteří 
nereagovali na samotný vhodný režim snižování tělesné hmotnosti, rizika převyšují mírné 
dočasné přínosy amfepramonu v rámci přídatné léčby k dietě. 

• Kromě toho výbor PRAC nedokázal stanovit podmínku, při jejímž splnění by byl u těchto 
přípravků obsahujících amfepramon u definované populace pacientů prokázán příznivý poměr 
přínosů a rizik. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl výbor PRAC k závěru, že poměr přínosů a rizik 
léčivých přípravků obsahujících amfepramon již není příznivý a podle článku 116 směrnice 2001/83/ES 
má být rozhodnutí o registraci těchto přípravků zrušeno. 

Stanovisko skupiny CMDh 

Po přezkoumání doporučení výboru PRAC souhlasí skupina CMDh s celkovými závěry a odůvodněním 
doporučení výboru PRAC. 

Celkový závěr 

V důsledku toho se skupina CMDh domnívá, že poměr přínosů a rizik u přípravků obsahujících 
amfepramon již není příznivý. Skupina CMDh proto v souladu s článkem 116 směrnice 2001/83/ES 
doporučuje registraci léčivých přípravků obsahujících amfepramon zrušit. 
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