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Mokslinės išvados 

Periodiškai atnaujinamame saugumo protokole (PSUR), apimančiame laikotarpį nuo 2005 m. gruodžio 
23 d. iki 2020 m. birželio 1 d., nurodyti sunkių širdies vožtuvų sutrikimų, plaučių hipertenzijos ir 
vartojimo nesilaikant nurodymų (ilgesnė nei rekomenduojama gydymo trukmė ir (arba) vartota 
didesnė nei rekomenduojama vaisto dozė ir vaistas vartotas nėštumo metu) atvejai. Atsižvelgiant į 
žinomus rimtus susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su šios terapinės klasės vaistais, minėti 
atvejai sukėlė rimtų abejonių dėl šiuo metu taikomų rizikos mažinimo priemonių veiksmingumo, ir 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (PRAC) nusprendė, kad būtų pagrįsta išsamiau 
ištirti visus turimus tiek su saugumu, tiek su veiksmingumu susijusius duomenis apie vaistinius 
preparatus, kurių sudėtyje yra amfepramono. Iškilus minėtoms rimtoms abejonėms dėl saugumo – 
atsižvelgiant į neaiškumus, susijusius su trumpalaikio gydymo vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje 
yra amfepramono, nedidelio veiksmingumo gydant nutukimą klinikine reikšme, – Rumunijos vaistų 
agentūra (ANMDMR) išreiškė susirūpinimą dėl šių vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykio. 

2021 m. sausio 25 d. Rumunija, atsižvelgdama į farmakologinio budrumo duomenis, pradėjo 
Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą kreipimosi procedūrą ir paprašė Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC) įvertinti pirmiau minėtų susirūpinimą keliančių klausimų 
poveikį vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra amfepramono, naudos ir rizikos santykiui bei pateikti 
rekomendaciją, ar nereikėtų panaikinti atitinkamų registracijos pažymėjimų, sustabdyti jų galiojimo, 
keisti jų sąlygų ar reikėtų palikti juos galioti. 

2022 m. spalio 27 d. PRAC priėmė rekomendaciją, kuri 2022 m. lapkričio 7 d. buvo peržiūrėta ir kurią 
vėliau, vadovaudamasi Direktyvos 2001/83/EB 107k straipsniu, apsvarstė Žmonėms skirtų vaistinių 
preparatų savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros koordinavimo grupė (CMD(h)). 

PRAC atlikto mokslinio vertinimo bendroji santrauka 

Amfepramonas priskiriamas farmakoterapinei centrinę nervų sistemą veikiančių vaistų nuo nutukimo 
grupei (ATC kodas – A08AA03). Tai yra anoreksigeniniams vaistams priskiriamas, netiesioginį poveikį 
turintis simpatomimetinis vaistas. Šiuo metu Europos Sąjungoje jis įregistruotas Danijoje, Vokietijoje ir 
Rumunijoje, kaip papildomai kartu su dieta skiriamas vaistas, skirtas nutukusiems suaugusiesiems ir 
vaikams nuo 12 ar 15 metų, kurių KMI (kūno masės indeksas – asmens kūno svorio ir ūgio santykis) 
yra 30 kg/m2 arba didesnis ir kuriems atskirai taikytas atitinkamas gydymo režimas kūno svoriui 
mažinti buvo neveiksmingas. 

Nutukimas yra lėtinė visą gyvenimą trunkanti medžiagų apykaitos liga, kurios gydymas grindžiamas 
elgesio pokyčiais, dieta ir mankšta, taikant farmakoterapiją ar bariatrinę chirurgiją arba jų netaikant, 
siekiant sumažinti paciento kūno svorį ir atitinkamus rizikos veiksnius. Pagrindiniai svorio valdymo 
tikslai – sumažinti kūno svorį ir išlaikyti mažesnį kūno svorį, siekiant teigiamo poveikio širdies ir 
kraujagyslių sistemai, medžiagų apykaitai ir bendrai sveikatos būklei. 

PRAC apsvarstė visus turimus duomenis, susijusius su susirūpinimą keliančiais klausimais dėl plaučių, 
širdies, galvos smegenų kraujagyslių, neurologinių ir psichikos ligų, priklausomybės nuo vaistų 
atsiradimo ir jų vartojimo nėštumo metu keliamos rizikos, taip pat duomenis, susijusius su taikomų 
rizikos mažinimo priemonių veiksmingumu, atsižvelgiant į amfepramono veiksmingumą. Be kita ko, 
buvo apsvarstyti neklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenys, spontaninių pranešimų ir mokslinėje 
literatūroje pateikti duomenys, taip pat dviejų tyrimų, kurie atlikti remiantis atitinkamai Vokietijos 
(tyrimą atliko EMA) ir Danijos (tyrimą atliko Danijos vaistų reguliavimo agentūros duomenų analizės 
centras (DAC)) pirminės sveikatos priežiūros duomenimis, rezultatai. Taip pat atsižvelgta į 
nepriklausomų ekspertų grupės (ad hoc ekspertų grupės, AHEG) nuomones. 

PRAC atkreipė dėmesį į tai, remiantis turimais veiksmingumo tyrimų duomenimis, palyginti su placebo 
grupe, po 12 gydymo amfepramonu savaičių buvo nustatytas nedidelis trumpalaikis kūno svorio 
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sumažėjimas (svorio sumažėjimo nuo pirminio kūno svorio vidurkis – 3,8 proc.). Tačiau šie tyrimai turi 
rimtų trūkumų. Pritariant AHEG, PRAC nusprendė, kad trūksta atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų, 
kuriais būtų įvertintas 12 savaičių trukmės gydymo amfepramonu veiksmingumas siekiant sumažinti 
kūno svorį, jį lyginant su placebo poveikiu, duomenų. Atkreiptas dėmesys į tai, kad turimi duomenys 
neatitinka šiuo metu nustatytų kūno svoriui kontroliuoti skirtų vaistinių preparatų veiksmingumo 
patvirtinimo kriterijų. Be to, nors vartojant amfepramoną, pacientui gali pavykti per 12 savaičių 
numesti svorio, iš negausių turimų duomenų matyti, kad, nutraukus gydymą, pacientas vėl priauga 
svorio, o tai leidžia manyti, kad toks gydymas neturi ilgalaikės klinikinės naudos paciento kūno svorio 
ir nutukimo mažinimo programos rezultatams. PRAC ir AHEG nusprendė, kad vartojant amfepramoną 
pasiekto nedidelio ir laikino kūno svorio sumažėjimo klinikinė reikšmė yra abejotina, atsižvelgiant į tai, 
kad nutukusių pacientų kūno svorį būtina sumažinti ilgam laikui. Jie taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad 
amfepramonas neminimas dabartinėse nutukimo gydymo gairėse. 

AHEG pripažino, kad suaugusiesiems reikia papildomų vaistų nutukimui gydyti. Todėl kai kurie 
ekspertai priėjo prie išvados, kad tam tikromis aplinkybėmis ir sąlygomis trumpalaikis gydymas 
amfepramonu – kartu laikantis dietos, palaikant fizinį aktyvumą ir padarius tam tikrus gyvenimo būdo 
pokyčius – gali padėti nutukusiems asmenims numesti pirmus kilogramus ir taip paskatinti juos toliau 
laikytis tokių gyvenimo būdo pokyčių arba vartoti kitus vaistus, kad sumažėjęs kūno svoris vėl 
nepadidėtų. Tačiau AHEG nepavyko apibrėžti pacientų populiacijos, kuriai toks gydymas būtų ypač 
naudingas arba kurioje amfepramonas patenkintų kitomis priemonėmis nepatenkintą poreikį. Ekspertai 
atkreipė dėmesį į tai, kad po amfepramono rinkoje atsirado keli kiti galimi vaistai nutukimui gydyti – 
tinkamai suplanuotų klinikinių tyrimų duomenimis buvo patvirtinta, kad juos vartojant pasiekiamas 
kliniškai reikšmingas kūno svorio sumažėjimas ir kad jų saugumo charakteristikos yra priimtinos. Kai 
kurie iš tų vaistų tinka ir nutukusiems pacientams, kuriems nustatyti širdies ir kraujagyslių sistemos 
sutrikimų rizikos veiksniai. 

1996 m. Europos vaistų vertinimo agentūros Patentuotų vaistų komitetas (EMEA CPMP, kuris vėliau 
pervadintas Europos vaistų agentūros (EMA) Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetu (CHMP)), 
atlikęs Tarybos direktyvos 75/319/EEB 12 straipsnyje numatytą peržiūrą, padarė išvadą, kad, 
remiantis epidemiologinio tyrimo duomenimis, anorektikų vartojimas yra plaučių arterinės hipertenzijos 
vystymąsi skatinantis rizikos veiksnys ir kad anorektikų vartojimas yra glaudžiai susijęs su padidėjusia 
šios nepageidaujamos reakcijos į vaistą rizika. Taip pat prieita prie išvados, kad ilgalaikis gydymas 
anorektikais susijęs su pripratimo prie šių vaistų, priklausomybės nuo jų atsiradimo ir abstinencijos 
sindromo rizika. Atsižvelgiant į šiuos rimtus susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, 
rekomenduojama gydymo trukmė buvo sutrumpinta iki 4–6 savaičių ir nurodyta gydymo tokiais 
vaistais netęsti ilgiau kaip tris mėnesius. Taip pat buvo apribota indikacija, nurodant, kad tokius 
vaistus galima skirti tik kaip papildomą vaistą kartu su dieta ir tik tiems nutukusiems pacientams, kurių 
KMI ≥ 30 kg/m2 ir kuriems atskirai taikytas atitinkamas gydymo režimas svoriui mažinti buvo 
neveiksmingas. Informaciniuose dokumentuose nurodyta, kad šių vaistų negalima vartoti sergant 
plaučių arterine hipertenzija, sunkia arterine hipertenzija, širdies ir kraujagyslių sistemos arba galvos 
smegenų kraujagyslių ligomis, turint psichikos sutrikimų, įskaitant nervinę anoreksiją ir depresiją, 
esant polinkiui piktnaudžiauti vaistais, sergant alkoholizmu, taip pat kartu su kitais centrinę nervų 
sistemą veikiančiais vaistais (taip pat – dėl padidėjusios galimai mirtinos plaučių arterinės hipertenzijos 
rizikos). 

PRAC atkreipė dėmesį į DAC atlikto tyrimo rezultatus, iš kurių matyti, kad amfepramonu gydomiems 
pacientams kyla didesnė plaučių hipertenzijos (PH), įskaitant plaučių arterinę hipertenziją (PAH), ir 
širdies ligų rizika, palyginti su kontroline kohorta. Be to, amfepramonu gydytų pacientų grupėje nuo 
širdies ligų (miokardo infarktas buvo pagrindinė mirties priežastis) mirė daugiau pacientų, nei 
kontrolinėje grupėje. 
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Pripažinta, kad šie rezultatai gauti tiriant grupes, kurioms buvo priskirti pagal KMI skirtingi pacientai. 
Atsižvelgiant į tai, kad nutukimas yra kai kurių porūšių plaučių hipertenzijos, taip pat širdies ligų rizikos 
veiksnys, buvo atlikta pogrupių analizė, naudojant nutukimo diagnozę atitinkančius ICD kodus. Tačiau, 
kaip akcentavo ir nepriklausomi ekspertai, su kuriais konsultuotasi šios procedūros metu, nutukimas 
nėra vertinamas kaip žinomas PAH rizikos veiksnys. Atlikus šią analizę, statistinių PH, įskaitant PAH, ir 
širdies ligų rizikos skirtumų tarp šių dviejų kohortų nenustatyta. Taip pat buvo atlikta pogrupių analizė, 
naudojant populiacijos dalies – gretutinėmis ligomis sergančių pacientų – duomenis; analizės rezultatai 
buvo nevienodi, o rizikos koeficientai įvairavo skirtingomis kryptimis, bet nesiekė statistinio 
reikšmingumo ribos. PRAC laikėsi nuomonės, kad šios analizės turi trūkumų, t. y. pernelyg mažas buvo 
analizuotų pogrupių imties dydis, be to, pogrupiai veikiausiai buvo nereprezentatyvūs ir juos 
analizuojant galėjo būti kitų iškraipančiųjų veiksnių. Visų pirma manoma, kad pacientų, kuriems 
nutukimas arba gretutinės ligos diagnozuotos ligoninėje, pogrupio duomenys yra neišsamūs, nes 
nutukimas, hipercholesterolemija ar diabetas dažnai diagnozuojami ne ligoninėje, ir jų kodas 
nurodomas tik tuo atveju, jeigu tai yra aktualu hospitalizuojant pacientą. Todėl PRAC laikėsi 
nuomonės, kad šiuos rezultatus reikėtų atsargiai ekstrapoliuoti visai amfepramonu gydytų pacientų 
kohortai. 

Be to, kohortos buvo analizuojamos pacientų, kurie vartojo kitus vaistus kūno svoriui mažinti, t. y. 
efedriną, orlistatą, deksfenfluraminą, pogrupyje; šie duomenys naudoti kaip dar vienas nutukimo 
pakaitinis rodiklis. Manoma, kad šios analizės rezultatams neturėjo įtakos minėtas nurodyto ar 
nenurodyto diagnozės kodo klausimas, ir net jeigu buvo surinkti duomenys tik apie išrašytus vaistus, 
PRAC nusprendė, kad, iš visų atliktų pogrupių analizių, tai yra patikimiausias duomenų rinkinys. 
Remiantis šių analizių duomenimis, nutukimas nėra stiprus iškraipantysis veiksnys. 

Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus ir į tai, kad tai buvo ne patvirtinamasis tyrimas, nebuvo galima 
tikėtis, kad šiuo tyrimu pavyks statistiškai patvirtinti vaisto keliamą riziką. Vis dėlto, dauguma taškinių 
įverčių yra didesni už 1, todėl PRAC laikėsi nuomonės, jog mažai tikėtina, kad tokius rezultatus lėmė 
atsitiktinumas. Apskritai, atsižvelgdamas į žinomą anorektikų keliamą PAH riziką, PRAC nusprendė, kad 
šie rezultatai dar kartą patvirtina šio susirūpinimą dėl amfepramono saugumo keliančio klausimo 
rimtumą ir atkreipė dėmesį į tai, kad ši rizika nepašalinta, nepaisant to, kad 1996 m. buvo 
įgyvendintos atitinkamos priemonės. 

Taip pat DAC atliktas tyrimas atskleidė, kad amfepramono vartojimas prieš nėštumą arba nėštumo 
metu susijęs su kardiomiopatija gimdymo metu, o jo vartojamas prieš pastojant apskritai sukelia 
apsigimimus. Tačiau nutukimo, kaip iškraipančiojo veiksnio, poveikis atliekant šią analizę nevertintas. 

Nors tikėtina, kad gautų pranešimų skaičius yra mažesnis nei nustatytų atvejų, nuo tada, kai buvo 
įgyvendintos rizikos mažinimo priemonės, gauta pakankamai daug pranešimų apie atvejus, kurie 
patvirtina žinomus susirūpinimą dėl saugumo keliančius klausimus, susijusius su plaučių, širdies, 
galvos smegenų kraujagyslių ir neurologinėmis bei psichikos ligomis, kurie patvirtina, kad minėta rizika 
buvo sumažinta nepakankamai. AHEG taip pat pritarė šiai nuomonei. Nuo 1996 m. mokslinėje 
literatūroje pateikiami duomenys patvirtina, kad, bent fenfluramino atveju, ilgėjant gydymo trukmei, 
PAH rizika didėja. PRAC priėjo prie išvados, kad šie duomenys, juos vertinant kartu su pranešimų apie 
individualius atvejus, mokslinėje literatūroje paskelbtais ir DAC atlikto tyrimo duomenimis, patvirtina 
tokio simpatomimetinių anorektikų klasei, kuriai priskiriamas ir amfepramonas, būdingo poveikio 
svarbą. 

Nepaisant pripažintų trūkumų, šie du tyrimai, kurie buvo atlikti remiantis Danijos ir Vokietijos pirminės 
sveikatos priežiūros duomenimis, patvirtino, kad nepriimtinai dideliu mastu buvo nesilaikoma nustatytų 
rizikos mažinimo priemonių. Atlikus abu tyrimus, nustatyta, kad nepriimtinai dideliu mastu gydymas 
šiais vaistais buvo taikomas ilgiau nei 3 mėnesius (atitinkamai 13,6 proc. ir maždaug 12 proc.), nors 
gydymo trukmės apribojimas iki 3 mėnesių yra itin svarbi priemonė PAH ir priklausomybės nuo vaistų 
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rizikai sumažinti. Peržiūrėjus spontaninius pranešimus, nustatyta vaistų vartojimo kartu su kitais 
centrinę nervų sistemą veikiančiais anorektikais, taip pat vaisto skyrimo pacientams, kurie linkę 
piktnaudžiauti vaistais ar serga alkoholizmu, atvejų; tai taip pat kelia didesnę atitinkamai PAH ir 
priklausomybės nuo vaistų atsiradimo riziką. Pacientams, kuriems praeityje buvo arba šiuo metu yra 
diagnozuota širdies ir kraujagyslių sistemos liga arba sunki arterinė hipertenzija ir psichikos sutrikimai, 
kyla didesnė susijusių nepageidaujamų reiškinių rizika. Todėl susirūpinimą kelia ir tai, kad remiantis 
Vokietijoje surinktais duomenimis atliktas tyrimas atskleidė, jog maždaug 4 proc. tokius vaistus 
vartojusių pacientų sirgo širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis arba tokių pacientų buvo net 26–
30 proc., jeigu į bendrą skaičių įtrauktume hipertenzija sergančius pacientus (sunki hipertenzija yra 
įtraukta į kontraindikacijų sąrašą), taip pat gauta pranešimų apie tokius vaistus vartojusius širdies ir 
kraujagyslių sistemos ir psichikos sutrikimų turinčius pacientus. Remiantis Danijoje surinktais 
duomenimis atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad 1,5 proc. šiuos vaistus vartojusių pacientų sudarė 
nėščiosios (iš kurių, po 1997 m., 9 proc. moterų juos vartojo antro ir trečio trimestrų metu) ir kad 
nėščiosios vartojo šiuos vaistus, nepaisant to, kad amfepramoną draudžiama vartoti nėštumo metu, 
nes negalima atmesti pavojaus dar negimusiam vaikui galimybės. 

Atsižvelgdamas į tai, kad dideliu mastu nesilaikyta nustatytų rizikos mažinimo priemonių, PRAC priėjo 
prie išvados, kad tos priemonės neveiksmingos siekiant pakankamai sumažinti riziką, siejamą su 
gydymu vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra amfepramono. 

Atsižvelgdamas į AHEG nuomonę, PRAC apsvarstė galimybę iš dalies pakeisti preparato informacinius 
dokumentus, į juos įtraukiant mokomąją medžiagą, kaip antai vaistus išrašantiems sveikatos priežiūros 
specialistams skirtą kontrolinį sąrašą ir pacientui skirtą kortelę, taip pat galimybę iš rinkos pašalinti 
pakuotes su tabletėmis, kurių pakanka ilgesniam nei 30 dienų gydymo laikotarpiui, ir pateikti 
rekomendacijas nacionaliniu lygmeniu užkirsti kelią galimybei pakartotinai skirti tokius vaistus ir 
išrašyti elektroninius šių vaistų receptus, siekiant didinti informuotumą apie atitinkamą riziką ir 
susijusias rizikos mažinimo priemones, taip pat siekiant užtikrinti, kad pacientai nuolat lankytųsi pas 
gydytoją, kad jis galėtų pakartotinai įvertinti gydymo amfepramonu tinkamumą savo pacientams. Vis 
dėlto PRAC laikėsi nuomonės, kad su gydymu amfepramonu siejama rizika ir susijusios rizikos 
mažinimo priemonės medicinos bendruomenėje yra seniai ir gerai žinomos, kaip matyti iš medicininės 
ir mokslinės literatūros. Todėl PRAC nusprendė, kad tolesnis informavimas apie gerai žinomus dalykus 
neturėtų reikšmingo poveikio vaistų skyrimo praktikai. Be to, PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad nors šiuo 
metu rinkoje esančios pakuotės suteikia galimybę, toliau išrašant receptus, gydymą šiuo vaistu taikyti 
ne ilgiau kaip 4 mėnesius, atrodo, kad galimybė vartoti vaistą ilgiau nei mėnesį nėra ilgalaikį vartojimą 
skatinantis veiksnys, atsižvelgiant į nustatytus vartojimo ypatumus. Be to, apribojus pakuotės dydį, 
pacientams taip pat nebūtų užkirstas kelias gauti receptą iš kelių gydytojų, ypač atsižvelgiant į 
priklausomybės nuo vaistų riziką. Kita tikėtina ilgesnio nei rekomenduojama vartojimo priežastis yra 
tai, kad nutukimas yra lėtinė liga, kuria sergant būtinas ilgalaikis gydymas. Todėl pacientai ir vaistus 
išrašantys sveikatos priežiūros specialistai gali siekti, kad gydymas būtų tęsiamas ilgiau nei leista, t. y. 
daugiau kaip 3 mėnesius. Todėl manoma, kad tiek priklausomybės nuo vaistų atsiradimo galimybė, 
tiek ilgalaikio nutukimo gydymo poreikis yra pagrindiniai veiksniai, mažinantys papildomų rizikos 
mažinimo priemonių veiksmingumą. PRAC taip pat aptarė galimybę įgyvendinti kontroliuojamos 
prieigos programą kontroliuojamos tiekimo sistemos forma, tačiau kai kurios valstybės narės išreiškė 
abejones dėl tokios programos įgyvendinamumo, atsižvelgiant į amfepramoną išrašančių ir išduodančių 
sveikatos priežiūros specialistų įvairovę. Galiausiai, atsižvelgdamas į nedidelį laikiną amfepramono 
veiksmingumą, PRAC nusprendė, kad tokios programos taikymas šiam vaistui būtų neproporcingas. 

Apskritai PRAC nepavyko nustatyti įgyvendinamų priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai sumažinta gydymo vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra amfepramono, keliama 
rizika, visų pirma PAH, širdies ir kraujagyslių sistemos ir galvos smegenų kraujagyslių ligų, taip pat 
priklausomybės nuo vaistų, piktnaudžiavimo jais ir pripratimo prie jų rizika. 
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Todėl, atsižvelgdamas į tai, kad neįmanoma pakankamai sumažinti su gydymu vaistiniais preparatais, 
kurių sudėtyje yra amfepramono, siejamos rizikos, PRAC priėjo prie išvados, kad ši rizika nusveria 
nedidelę trumpalaikę abejotinos klinikinės reikšmės amfepramono naudą, kai jis skiriamas kaip 
papildomas vaistas kartu su dieta nutukusiems pacientams, kurių KMI yra 30 kg/m2 arba didesnis ir 
kuriems atskirai taikytas atitinkamas gydymo režimas svoriui mažinti buvo neveiksmingas. 

PRAC taip pat atkreipė dėmesį į AHEG nuomonę, kad būtų naudinga, sukūrus registrus, surinkti 
ilgalaikius (2 metų) saugumo duomenis, siekiant išspręsti su širdies ir kraujagyslių sistema ir PAH 
susijusius susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, ir apsvarstė, ar atlikus tolesnius tyrimus būtų 
galima surinkti daugiau duomenų, siekiant ištirti amfepramono veiksmingumą ir saugumą. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į nustatytus susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, visų pirma susijusius su vaisto 
vartojimu ilgiau nei tris mėnesius, nuspręsta, kad neįmanoma nustatyti sąlygų, kuriomis būtų galima 
kontroliuoti pacientų saugumą atliekant šiuo metu galiojančius standartus atitinkantį ilgalaikį klinikinį 
tyrimą. Iš tiesų, abejojama, ar net ir kontroliuojamomis klinikinio tyrimo sąlygomis, kai pacientus 
galima atidžiai stebėti, būtų galima užkirsti kelią su amfepramonu susijusioms nepageidaujamoms 
reakcijoms, kaip antai insultui ar priklausomybei nuo vaisto atsirasti. Vis dėlto, siekiant atmesti 
sunkaus širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinio (angl. MACE) rizikos galimybę, reikėtų atlikti didelės 
apimties tyrimus. Be to, atsižvelgiant į PAH retumą, mažai tikėtina, kad šio nepageidaujamo reiškinio 
atvejų pavyktų nustatyti atliekant klinikinius tyrimus. Be kita ko, atliekant neintervencinius saugumo 
tyrimus, nepavyktų surinkti reikiamų duomenų teigiamam naudos ir rizikos santykiui įrodyti, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad nėra daug išsamesnių duomenų, ir į tai, kokie duomenys buvo užregistruoti 
(pvz., tai, kad nėra duomenų apie KMI). Taigi, PRAC nepavyko nustatyti sąlygų, kurias įvykdžius 
ateityje būtų galima įrodyti teigiamą šių vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykį apibrėžtoje 
pacientų populiacijoje. 

Dėl šios priežasties PRAC rekomenduoja panaikinti vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra 
amfepramono, registracijos pažymėjimus. 

Pakartotinio nagrinėjimo procedūra 
 
2022 m. birželio mėn. priėmus PRAC rekomendaciją, registruotojai – bendrovės „Artegodan“ ir 
„Temmler Pharma“ – paprašė pakartotinai išnagrinėti PRAC rekomendaciją, susijusią su Direktyvos 
2001/83/EB 31 straipsnyje numatyta kreipimosi procedūra dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra 
amfepramono, kuri buvo pradėta dėl farmakologinio budrumo duomenų. 

PRAC apsvarstė išsamiai paaiškintas prašymo pakartotinai išnagrinėti priimtą nuomonę priežastis, 
kurias registruotojai pateikė šios pakartotinio nagrinėjimo procedūros metu, ir toliau išdėstytus 
mokslinius duomenis, kuriais buvo pagrįstos šios priežastys. 

Saugumas 

Mokslinėje literatūroje ir spontaniniuose pranešimuose pateikiami duomenys apie plaučių 
hipertenzijos / PAH ir širdies vožtuvų veiklos sutrikimų riziką 

Dėl mokslinėje literatūroje paskelbtų duomenų PRAC laikėsi nuomonės, kad į naujų kūno svorio 
didėjimo prevencijos metodų tyrimą (tai buvo epidemiologinis tyrimas, į kurį buvo įtraukti 
amfepramonu gydyti pacientai; jis paskelbtas po 1996 m., kai nustatyta, kad anorektikų, kuriems 
priskiriamas ir amfepramonas, klasės vaistai kelia PAH riziką (angl. Study of Novel Approaches to 
Weight Gain Prevention, toliau – SNAP tyrimas)), buvo įtraukta nepakankamai amfepramonu gydytų 
pacientų (po 5 ar mažiau pacientų kiekvienoje grupėje), kad būtų galima nustatyti būtent su šiais 
vaistiniais preparatais susijusią PAH riziką (Rich, 2000)3. Be to, remiantis tarptautiniu pirminės plaučių 

 
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 (liet. Anoreksigeniniai vaistai ir plaučių hipertenzija 
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hipertenzijos tyrimu (angl. International Primary Pulmonary Hypertension Study, IPPHS) tyrimu jau 
buvo nustatyta, kad ilgiau kaip tris mėnesius anorektikais gydytiems pacientams kyla didesnė PAH 
rizika. Atliekant SNAP tyrimą, buvo lyginamas tik iš viso daugiau kaip 6 mėnesius ir mažiau nei 6 
mėnesius taikyto gydymo poveikis; atlikus šį tyrimą, nustatyta daugiau duomenų, patvirtinančių, kad, 
ilgėjant gydymo anorektikais trukmei, PAH rizika didėja. Taigi, šis naujesnis tyrimas (SNAP) 
nepatvirtina nei, kad amfepramonas apskritai kelia PAH riziką, nei, kad amfepramonas kelia PAH riziką, 
kai gydymas šiuo vaisto taikomas iš viso mažiau nei 6 mėnesius. Be to, nuspręsta, kad paskelbta 
ataskaita apie individualų atvejį, kai PAH išsivystė pacientui, kuriam buvo nustatyta BMPR2 geno 
mutacija, bet nebuvo nustatyta kitų rizikos veiksnių, patvirtina galimą pridėtinį amfepramono poveikį, 
skatinantį PAH vystymąsi pacientams, turintiems tokią mutaciją. 

Dėl spontaninių pranešimų, pripažįstama, kad gauta nedaug pranešimų apie plaučių hipertenzijos (PH) 
ir širdies vožtuvų veiklos sutrikimo (ŠVS) atvejus, tačiau tai nėra netikėta. Iš tiesų, plaučių arterinė 
hipertenzija (PAH) yra reta liga, kuri dėl nespecifinių simptomų ir požymių neretai diagnozuojama 
pavėluotai (pvz., dažnai simptomai ir požymiai klaidingai susiejami su amžiumi ar kitais sveikatos 
sutrikimams). Be to, dėl galimo ilgo laiko iki PAH išsivystymo ir dėl gretutinių ligų bei vartojamų kitų 
vaistų (įskaitant skirtų kūno svoriui mažinti) toje pacientų populiacijoje gali būti sunku nustatyti PAH 
ryšį su gydymu amfepramonu, todėl tai, kad nebuvo nustatyta PAH atvejų, kuriuos būtų galima vertinti 
kaip tikrai susijusius su amfepramonu, nėra netikėta. Todėl šiomis aplinkybėmis atsižvelgiama į 
nustatytų su plaučių hipertenzija susijusių amfepramono vartojimo atvejų skaičių (14), įskaitant 
atvejus, apie kuriuos pranešta nuo 1996 m. (12). Be to, vaistų sukeltas ŠVS daugiausia 
diagnozuojamas pagal echokardiografinius pakitimus, nes klinikiniai simptomai pasireiškia vėliau, dėl to 
– turint omenyje pirmiau minėtas pacientų populiacijos charakteristikas ir rekomenduojamą gydymo 
trukmę – gali būti sunkiau nustatyti įtariamus vaistus. Dėl šios priežasties – nors remiantis lig šiol 
surinktais duomenimis negalima atmesti arba patvirtinti priežastinio amfepramono vartojimo ryšio su 
ŠVS – atsižvelgiama į nustatytų su ŠVS susijusių atvejų (23), apie kuriuos daugiausia buvo pranešta 
po 2000 m. (18 atvejų), kai dėl šio susirūpinimą keliančio klausimo buvo atlikta ES lygmens peržiūra, 
skaičių. Todėl ŠVS ir toliau vertinamas kaip galimas rimtą susirūpinimą keliantis saugumo klausimas. 

Be to, dėl spontaniniuose pranešimuose pateikiamų duomenų trūkumų, įskaitant tai, kad pranešama 
ne apie visus atvejus, šie duomenų šaltiniai nėra naudingi vertinant nepageidaujamų reakcijų atvejų 
skaičius ir jų nepakanka siekiant patvirtinti, kad nekyla kažkokių abejonių dėl vaisto saugumo. 

Remdamasis mechanistiniu požiūriu, PRAC nepakeitė savo nuomonės, kad, nors manoma, jog 
etkatinonas neturėtų veikti 5-HT2B receptoriaus, kokia klinikinė šio nustatyto fakto reikšmė, neaišku, 
nes vis dar gali būti, kad tai susiję su kitomis biologinių reakcijų sekomis, kaip matyti iš mokslinėje 
literatūroje pateiktų duomenų. Taigi, nors metams bėgant sukaupta daugiau žinių apie mechanizmus, 
dėl kurių išsivysto PAH ir ŠVS, pateiktų neklinikinių tyrimų duomenų nepakanka, kad būtų galima 
atmesti amfepramono vartojimo ir PH / PAH priežastinio ryšio arba amfepramono vartojimo ir ŠVS 
galimo priežastinio ryšio galimybę. 

PRAC sutiko, kad savo farmakologiniu poveikiu fenfluraminas ir amfepramonas netapatūs, todėl, 
poveikio, kuris pasireiškė daugiausia vartojant fenfluraminą, negalima tiesiogiai ekstrapoliuoti 
amfepramonui, kiek tai susiję su konkrečiu farmakologiniu mechanizmu. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
sukauptus saugumo duomenis, susijusius būtent su amfepramonu, turint omenyje susirūpinimą 
keliančius klausimus, susijusius su šios klasės vaistais, įskaitant susirūpinimą keliančius klausimus, 
susijusius su kitais simpatomimetiniais vaistais (pvz., fenilpropanolaminu), 1996 m. atliktos peržiūros 
metu nustatyti susirūpinimą keliantys klausimai tebėra neišspręsti. 

 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiaurės Amerikoje vykdytos plaučių hipertenzijos priežiūros rezultatai). Chest. 
2000;117(3):870-4. 
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Remiantis Vokietijos ir Danijos duomenų bazių duomenimis atliktuose tyrimuose nustatyta PAH ir 
širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų rizika 

PRAC apsvarstė dviejų stebimųjų tyrimų, atliktų remiantis Vokietijos ir Danijos sveikatos priežiūros 
duomenų bazių duomenimis, rezultatus. Retrospektyvinės esamų duomenų bazių, pvz., elektroninių 
sveikatos priežiūros duomenų bazių, duomenų analizės yra svarbios priemonės siekiant įvertinti 
saugumo problemas pagal stebimojo tyrimo metodus. Vis dėlto, tokios analizės taip pat turi tam tikrų 
trūkumų, ir jas atliekant kyla sunkumų. Juos reikėtų vertinti kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į su 
liga susijusias aplinkybes, turimus duomenis ir atliekamo tyrimo tikslą. 

Peržiūrėjus remiantis Vokietijos sveikatos priežiūros duomenų bazės duomenimis atlikto stebimojo 
tyrimo rezultatus, nustatyta, kad pacientų, pradėjusių vartoti amfepramoną, grupėje tam tikrų širdies 
ir kraujagyslių sistemos reiškinių atvejų nebuvo daugiau, nei pradėjusiųjų vartoti orlistatą, tačiau tai 
buvo aprašomojo pobūdžio tyrimas, į kurį buvo įtraukti tik mirtimi nepasibaigusio gydymo atvejai. Net 
jeigu iškreipiantį poveikį pagal indikaciją būtų galima sumažinti vaistą lyginant orlistatu, liekamasis 
iškreipiantis poveikis vis tiek gali turėti įtakos rezultatams – dėl skirtingų pacientų charakteristikų, 
pagal kurias duomenys nebuvo pakankamai pakoreguoti. Iš tiesų, šie rezultatai vadinami bendraisiais 
reiškinių rodikliais (angl. crude event rates); amfepramono negalima vartoti sergant tam tikromis 
ligomis, įskaitant susijusias su pagrindine širdies ir kraujagyslių sistemos liga, nors orlistatas neturi 
tokių kontraindikacijų, todėl orlistatą vartojusių pacientų grupėje širdies ir kraujagyslių sistemos 
reiškinių rizika galėjo būti didesnė. Orlistatu gydomi pacientai buvo vyresni nei gydomi amfepramonu 
(amžiaus vidurkio ir amžiaus medianos skirtumas – 6 metai), be to, pacientai gali skirtis nutukimo 
lygiu arba kitomis svarbiomis charakteristikomis, pagal kurias duomenys nebuvo pakoreguoti. Taigi, 
atrodo, kad ši analizė turi didelių trūkumų. Remiantis tyrimų rezultatais, negalima atmesti su 
amfepramonu siejamos širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimo (ar PAH) rizikos galimybės. 

Atvejo ir kontrolės tyrimas, kurį atliekant, remiantis Danijos sveikatos priežiūros duomenų bazės 
duomenimis, buvo analizuojamas amfepramono vartojimas, atskleidė, kad amfepramonu gydytų 
pacientų kohortoje PH, įskaitant PAH, ir širdies ligų rizika buvo didesnė, nei kontrolinėje kohortoje, 
kuriai priskirtiems pacientams šis vaistas niekada nebuvo paskirtas. Siekiant surinkti informacijos apie 
galimą KMI – kuris yra kai kurių potipių PH ir širdies ligų rizikos veiksnys, bet nėra PAH rizikos veiksnys 
– iškraipantį poveikį, buvo atliktos pogrupių analizės, naudojant turimus kintamuosius, kurie laikomi 
KMI atitinkančiais pakaitiniais rodikliais (angl. proxy representative). Tai, be kita ko, buvo 
hospitalizacija dėl nutukimo, tam tikros gretutinės ligos ir kiti vaistai kūno svoriui mažinti. Atlikus 
pogrupių analizes su kitus vaistus svoriui mažinti vartojančiais pacientais, amfepramono grupėje 
nustatytas rizikos koeficientas (RK) buvo didesnis už 1, o tai rodo padidėjusią PH, įskaitant PAH, riziką, 
ir, nors statistinio reikšmingumo riba nebuvo pasiekta, atlikus kitų pogrupių analizes, padidėjusios PH, 
įskaitant PAH, ir širdies ligų rizikos nenustatyta. Vis dėlto buvo atkreiptas dėmesys į šių pogrupių 
analizių trūkumus, įskaitant nedidelį imties dydį ir galimą šališkumą sudarant pogrupius iš pacientų, 
kuriems buvo diagnozuotas nutukimas arba susijusios gretutinės ligos, į kurių sunkumą arba trukmę 
taip pat nebuvo atsižvelgta. Abejojama, ar visi pogrupių analizėse naudoti kintamieji yra (lygiaverčiai) 
KMI atitinkantys pakaitiniai rodikliai ir yra tinkami galimų iškraipančiųjų veiksnių atrankai. Taip pat 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad į šį tyrimą buvo įtraukti tik tie pacientai, kurie tolesnio stebėjimo 
laikotarpiu dar buvo gyvi. Veikiausiai dėl to atsirado su nemirtingumu susijusi paklaida, o tai kelia 
susirūpinimą, turint omenyje palyginamųjų analizių rezultatų vertinimą. Šiuo atveju gali būti, kad dėl 
šios paklaidos apskaičiuotoji su amfepramonu susijusi rizika buvo mažesnė nei faktinė. Dar vieną su 
širdies ligomis susijusių rezultatų trūkumą lėmė naudoti diagnozių kodai, kurie – jeigu jiems nebuvo 
nustatytas svertinis koeficientas ir jeigu jie buvo naudojami bendrai – galimai buvo pernelyg plačios 
apimties, kad būtų galima gauti patikimus rezultatus. 

Palyginus su gydymu amfepramonu susijusių nepageidaujamų reiškinių riziką, kai gydymas taikomas 
mažiau arba daugiau nei 90 dienų, nenustatyta reikšmingų skirtumų, išskyrus širdies ligų riziką – 
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vertinant visą laikotarpį. Vis dėlto šio palyginimo rezultatus reikėtų vertinti atsargiai, atsižvelgiant į 
galimus iškraipančiuosius veiksnius ir į konservatyvią gydymo laikotarpio apibrėžtį, nes veikiausiai 
apskaičiuotoji ilgalaikio vaisto vartojimo trukmė buvo trumpesnė nei faktinė, o tai galėjo turėti įtakos 
rezultatams. Be to, nebuvo atsižvelgta į bendrą vartojimo trukmę. 

Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus ir į tai, kad tai buvo ne patvirtinamasis tyrimas, nebuvo galima 
tikėtis, kad šiuo tyrimu pavyks statistiškai patvirtinti vaisto keliamą riziką. Dėl tų pačių priežasčių, 
remiantis šiais duomenimis negalima atmesti tokios rizikos galimybės. Visuotinai žinoma, kad, jeigu 
tiriant sąsają, nepasiekiama statistinio reikšmingumo riba, tai nereiškia, kad tos sąsajos nėra. Tai ypač 
svarbu saugumo vertinamųjų baigčių atveju. Todėl nepritariama, kad, po stratifikacijos nelikus 
reikšmingos sąsajos, įtariamas priežastinis ryšys turėtų būti atmestas. PRAC nepakeitė savo 
nuomonės, kad kadangi dauguma su PH, įskaitant PAH, susijusių taškinių įverčių yra didesni už 1, 
mažai tikėtina, kad tokius rezultatus lėmė atsitiktinumas. Dar kartą prieita prie išvados, kad, apskritai, 
atsižvelgiant į žinomą anorektikų keliamą PAH riziką, šie rezultatai dar kartą patvirtina šio susirūpinimą 
dėl amfepramono saugumo keliančio klausimo rimtumą ir atkreipia dėmesį į tai, kad ši rizika 
nepašalinta, nepaisant to, kad 1996 m. buvo įgyvendintos atitinkamos priemonės. 

Preparato informaciniuose dokumentuose pateiktų nurodymų nesilaikymas 

PRAC sutiko su nuomone, kad peržiūrėjus spontaninius pranešimus buvo nustatyti atvejai, kurie 
patvirtino galimai žalingą amfepramono vartojimo nesilaikant nurodymų poveikį. 

Remiantis Vokietijos sveikatos priežiūros duomenų bazės duomenimis atliktas stebimasis tyrimas 
atskleidė, kad šis vaistas ir toliau vartojamas nesilaikant preparato informaciniuose dokumentuose 
pateiktų nurodymų - pastaruosius kelerius metus tokie atvejai sudarė maždaug 12 proc. Gydymo 
trukmė buvo apskaičiuota pagal išrašytą paros dozę arba, kai taikytina, pagal konkrečios farmacinės 
formos ir sudėties preparato pakuotėje esančių tablečių skaičių ir išrašytų pakuočių skaičių. 
Pripažįstama, kad atliekant šią analizę, dauguma atvejų nebuvo žinomas per parą suvartojamų tablečių 
skaičius; tokiais atvejais buvo įrašomas vidutinis tablečių skaičius (1 tabletė per parą). Nors maždaug 
trečdalį nuo 1998 m. Vokietijoje parduodamų amfepramono preparatų sudaro 25 mg tabletės, kurias 
reikia vartoti tris kartus per parą, šiame tyrime jos atitiko mažiau nei 3 proc. receptų, todėl gydymo 
trukmės pervertinimo rizika įrašius šią trūkstamą reikšmę buvo nedidelė. Buvo atliktos tam tikros 
jautrumo analizės, į duomenų rinkinį įtraukus didžiausią per parą suvartotų tablečių skaičių, tačiau, 
remiantis šiais duomenimis, tai nėra dažniausiai vartojama vaisto dozė, taigi, apskaičiuotoji gydymo 
trukmė galėjo būti gerokai trumpesnė nei faktinė. Atlikus nepertraukiamo gydymo trukmės analizę, 
nustatyta, kad tarp receptų išrašymo galėtų būti ne daugiau kaip 365 dienų tarpas, kad juos būtų 
galima laikyti tuo pačiu laikotarpiu išrašytais receptais. Atsižvelgdamas į šiuos rezultatus, PRAC 
suprato, kad šis vaistas su pertraukomis buvo vartojamas ilgesnį laikotarpį, t. y. 39,5 proc. pacientų su 
pertraukomis vartojo amfepramoną kelerius metus. Apskritai, PRAC nepakeitė savo nuomonės, kad, 
nors trūkumai pripažįstami, manoma, kad jie neturi reikšmingo poveikio duomenims, kurie tebėra 
aktualūs stebimoje populiacijoje, tačiau reikia į tai atkreipti dėmesį. 

Atliekant šį tyrimą, absoliutus pacientų, kuriems anksčiau buvo diagnozuota širdies ir kraujagyslių 
sistemos liga ir kurie buvo gydomi amfepramonu, skaičius padidėjo per nagrinėjamą laikotarpį. 
Galiausiai, tikriausiai dėl techninių trūkumų, susijusių su duomenų bazėje esančiais pacientų tolesnio 
stebėjimo laikotarpio duomenimis, apskaičiuotoji gydymo trukmė galėjo būti trumpesnė nei faktinė 
arba apskaičiuotasis praeityje nustatytų tam tikrų reiškinių atvejų skaičius galėjo būti mažesnis. 

DAC atliktas tyrimas taip pat atskleidžia, kad, įgyvendinus 1996 m. patvirtintas rizikos mažinimo 
priemones, 13,6 proc. pacientų buvo gydomi šiuo vaistu ilgiau, nei jį leidžiama vartoti, palyginti su 
14,9 proc. viso tyrimo laikotarpiu. Atliekant šį tyrimą, du panaudoti receptai buvo skaičiuojami kaip to 
paties gydymo laikotarpio receptai, kaip rezervą numačius savaitę nuo paskutinės pagal receptą 
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įsigytos tabletės suvartojimo iki tablečių pagal kitą receptą įsigijimo; nuspręsta, kad tai yra neįprastai 
konservatyvus metodas, dėl kurio gali būti atsitiktinai perskirti susiję gydymo epizodai, todėl 
nuspręsta, kad šie skaičiai veikiausiai buvo mažesni už faktinius ilgiausios rekomenduojamos gydymo 
trukmės nesilaikymo atvejų skaičius. Pakartotinių gydymo laikotarpių su trumpomis pertraukomis 
duomenų vertinimą taip pat būtina įvertinti saugumo atžvilgiu. Tokio pakartotinio gydymo pavyzdys – 
asmenys, kuriems paprastai gydymas taikomas daugiau kaip viename epizode (vienam asmeniui 
taikyto gydymo epizodų skaičiaus vidurkis – 4,6, mediana – 2), o laiko tarp gydymo laikotarpių 
mediana – 39 dienos. 

Atliekant šį tyrimą, taip pat buvo nustatyta vaisto vartojimo nėštumo metu atvejų (1,5 proc.; iš jų, po 
1997 m. 9 proc. moterų vaistą vartojo antro ir trečio trimestrų metu), nors šių vaistinių preparatų 
negalima vartoti nėštumo metu, nes negalima atmesti pavojaus dar negimusiam vaikui galimybės. 

Atkreiptas dėmesys į tai, kad atliekant analizę remtasi panaudotų receptų skaičiumi ir neatsižvelgta į 
tai, ar pagal receptą įsigytos tabletės buvo suvartotos, ar ne. Atliekant tokias analizes, dažnai iškyla 
tokių neaiškumų. Vis dėlto, atsižvelgiant į kitus šio tyrimo modelio aspektus, pvz., konservatyvią 
gydymo laikotarpio apibrėžtį, nuspręsta, kad tai turi nedidelį poveikį, taigi, PRAC nepakeitė savo 
nuomonės, kad apskaičiuotasis rekomenduojamos gydymo trukmės viršijimo mastas veikiausiai buvo 
mažesnis už faktinį. 

PRAC sutiko su nuomone, kad vaisto vartojimo nesilaikant nurodymų mastą visada reikėtų vertinti 
atsižvelgiant į tokio vartojimo keliamą riziką. PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad, atliekant šiuos du 
stebimuosius tyrimus, preparato informaciniuose dokumentuose pateiktų nurodymų nesilaikymo 
keliamos širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų ir PH / PAH rizikos nebuvo galima įvertinti iš dalies 
dėl to, kad nebuvo svarbių duomenų apie pacientų charakteristikas. Taigi, remiantis šiais duomenimis 
negalima nei dar labiau patvirtinti, nei atmesti šios vartojimo ne pagal nurodymus keliamos rizikos 
galimybės. Tačiau ši rizika buvo nustatyta anksčiau, ir vis dar gaunama pranešimų apie tokius atvejus, 
įskaitant atvejus, kai pacientai amfepramoną vartoja ilgiau nei leidžiama. 

Atliekant šiuos tyrimus, nebuvo tiriamas priklausomybės nuo vaisto atvejų skaičius, vis dėlto, tokia 
rizika taip pat buvo nustatyta anksčiau, o vaisto vartojimas ilgiau nei rekomenduojama taip pat gali 
atspindėti priklausomybės nuo amfepramono atsiradimo riziką. Apskritai, atsižvelgdamas į žinomus 
rimtus susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, susijusius su plaučių, širdies ir kraujagyslių 
sistemos, galvos smegenų kraujagyslių, neurologinių ir psichikos sutrikimų ir priklausomybės nuo 
vaisto atsiradimo rizika, PRAC nepakeitė savo nuomonės, kad šių tyrimų rezultatai ir spontaniniuose 
pranešimuose pateikta informacija (t. y. kad pacientai vartoja šį vaistinį preparatą nesilaikydami 
1996 m. į preparato informacinius dokumentus įtrauktų rizikos mažinimo priemonių) atskleidžia 
nepriimtinai didelį preparato informaciniuose dokumentuose pateiktų nurodymų, susijusių su gydymo 
trukme ir sąlygomis, kuriomis amfepramono negalima vartoti, nesilaikymo mastą. 

Rumunijoje, kaip ir Danijoje, amfepramonas yra įtrauktas į narkotinių medžiagų sąrašą. Rumunijos 
vaistinėse šios medžiagos parduodamos tik pateikus specialų receptą, tačiau nėra griežtos priežiūros 
sistemos, pagal kurią būtų galima apriboti vienam pacientui išrašomų receptų skaičių. Danijoje 
vaistinės ir sandėliai turi kasmet pateikti ataskaitą apie gautą, išsiųstą ir sandėliuojamą tokių medžiagų 
kiekį. PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad nėra jokių su receptų išrašymu arba vartojimu susijusių 
Rumunijos duomenų. Kadangi pardavimo duomenys neapima išsamios informacijos apie receptų 
išrašymą, remiantis pardavimo duomenimis negalima įvertinti, kaip laikomasi preparato 
informaciniuose dokumentuose pateiktų nurodymų. Nors šių stebimųjų tyrimų rezultatų negalima 
tiesiogiai ekstrapoliuoti Rumunijai, atsižvelgiant į abiejose valstybėse narėse taikomas priemones, 
galima daryti prielaidą, kad abiejose šalyse nurodymų nesilaikymo mastas yra panašus. Taigi, PRAC 
nepakeitė savo nuomonės, kad, vertinant visus duomenimis, susijusius su nurodymų dėl leidžiamo 
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vartojimo būdo nesilaikymu, kyla abejonių dėl šiuo metu taikomų rizikos mažinimo priemonių 
veiksmingumo. 

Veiksmingumas 

PRAC pritarė ir nepakeitė savo nuomonės, kad iš tyrimų, kurie buvo pateikti vaisto veiksmingumui 
pagrįsti, matyti, jog per 12 savaičių amfepramoną vartojantiems pacientams pavyko numesti 
vidutiniškai 3,8 proc. daugiau pradinio kūno svorio, palyginti su placebą vartojusiais pacientais. Nors 
šie tyrimai veikiausiai buvo atliekami nesilaikant dabartinių standartų, svarbu įvertinti tų tyrimų modelį 
ir tai, kaip jie buvo atliekami, siekiant suprasti šių tyrimų stipriąsias puses ir neaiškumus, susijusius su 
veiksmingumo duomenimis. Šių tyrimų trūkumai, į kuriuos atkreipė dėmesį PRAC, pvz., nedidelis 
imties dydis, neišsamus tyrimų populiacijų ir to, kaip laikytasi gydymo nurodymų, aprašymas, 
heterogeniškos (pvz., pagal KMI ir gretutines ligas) populiacijos tyrimų rezultatų sujungimas į vieną 
visumą, tebėra aktualūs. Taip pat pažymima, jog AHEG atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta pakankamai 
tvirtų duomenų, surinktų atliekant atsitiktinių imčių klinikinius tyrimus, kurių metu būtų lyginamas 
kūno svorio sumažėjimas taikant trumpalaikį gydymą amfepramonu ir placebu. 

PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad nors nustatytas numesto kūno svorio priaugimas nutraukus gydymą 
nėra netikėtas, nepakankama klinikinių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti teiginius, jog yra 
aplinkybių, kuriomis pirminį 3 mėnesių trukmės gydymą apetitą mažinančių vaistu būtų galima laikyti 
naudingu nutukusiam pacientui, kuriam taikoma kompleksinė svorio mažinimo programą arba kai 
reikia nutraukti gydymą kitu vaistu nutukimui mažinti, ir visų pirma nėra duomenų, pagal kuriuos būtų 
galima nustatyti pacientų grupę (-es), kuriems toks gydymas duotų tokios naudos. Taip pat atkreiptas 
dėmesys į tai, kad trūksta duomenų apie deklaruojamą amfepramono veiksmingumą gydant nuo 
emocinio valgymo kenčiančius pacientus, kuriuos amfepramonas paskatintų pradėti ir toliau laikytis 
mažesnio kaloringumo dietos ir numesti svorio pakoregavus savo elgesį. AHEG pritarė šiai nuomonei. 

Apskritai, trumpalaikio gydymo amfepramonu klinikinė reikšmė tebėra abejotina. 

Rizikos mažinimo priemonės 

PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad galimybė nustatyti papildomas rizikos mažinimo priemones paprastai 
vertinama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Atliekant tokį vertinimą, atsižvelgiama į tai, kokį poveikį 
susirūpinimą dėl saugumo keliantys klausimai turi vaistinio preparato naudos ir rizikos santykiui, į 
vaistinio preparato terapinį poreikį, tikslinę populiaciją ir su klinikine praktika susijusius veiksmus, 
kurių reikėtų imtis, taip pat atsižvelgiama į galimą svarstomų priemonių veiksmingumą, 
įgyvendinamumą ir proporcingumą. 

PRAC taip pat aptarė gydytojų ir vaistus išrašančių sveikatos priežiūros specialistų informuotumo apie 
amfepramono keliamą riziką lygį. Nors panaikinus 2000 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimą, kai kuriose 
valstybėse narėse vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra amfepramono, vėl buvo pateikti rinkai, nuo 
to laiko paskelbtuose medicininiuose straipsniuose niekada nebuvo pateikta jokių duomenų apie tai, 
kad būtų sumažėjusi žinoma gydymo amfepramonu keliama rizika. Be to, nepaisant nedidelių šių 
vaistinių preparatų informacinių dokumentų skirtumų, nuo 1996 m. visų vaistinių preparatų, kurių 
sudėtyje yra amfepramono, informaciniuose dokumentuose buvo pateikta informacija apie rimtą riziką. 
Todėl bet kokia prielaida, kad pakartotinį vaistinio preparato pateikimą rinkai būtų galima vertinti kaip 
žinomų saugumo problemų paneigimą, yra nepagrįsta. Be to, argumentas, kad gydytojams būtų sunku 
įsiminti visas kontraindikacijas, yra nepagrįstas, nes kelios iš šių kontraindikacijų yra sveikatos 
sutrikimai, susiję su kompleksiniais susirūpinimą dėl poveikio plaučiams, širdies ir kraujagyslių 
sistemai, galvos smegenų kraujagyslėms ir nervų sistemai bei psichikai keliančiais saugumo 
klausimais, kurie jau seniai buvo nustatyti vertinant šios klasės vaistinius preparatus. Be to, skiriant 
vaistus, vaistus išrašantiems sveikatos priežiūros specialistams netektų pasikliauti tik savo atmintimi. 
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Atsižvelgdamas į nepaisant taikomų priemonių Danijoje nustatytą didelį nurodymų nesilaikymo mastą 
ir į ilgalaikio nutukimo gydymo poreikį, PRAC nepakeitė savo nuomonės, kad siūlomi preparato 
informacinių dokumentų pakeitimai ir papildomas informavimas apie gerai žinomą riziką ir susijusias 
priemones, parengiant gydytojams skirtą kontrolinį sąrašą ir išplatinant tiesioginį pranešimą sveikatos 
priežiūros specialistams (DHPC), neturėtų didelio poveikio vaistų skyrimo įpročiams, todėl taip 
nepavyktų pakankamai sumažinti gydymo šiais vaistiniais preparatais keliamos rizikos. 

PRAC taip pat sutiko, kad pasiūlyto pakuotės dydžio sumažinimo nepakaktų, siekiant apriboti gydymo 
trukmę, nes tai neužkirstų kelio išrašyti kelias vaisto pakuotes arba keliems gydytojas išrašyti kelis to 
paties vaisto receptus, ir tai kelia itin didelį susirūpinimą, atsižvelgiant į nustatytą priklausomybės nuo 
šio vaisto atsiradimo riziką. PRAC taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Vokietijoje nustatoma šio vaisto 
vartojimo nurodymų nesilaikymo atvejų, nors rinkoje nėra 120 tablečių pakuotės. 

Taip pat nuspręsta, kad dėl galimybės gauti receptus iš kelių gydytojų, taip pat dėl ilgalaikio nutukimo 
gydymo poreikio ir priklausomybės nuo vaisto atsiradimo galimybės pasiūlyta pacientui skirta kortelė 
nebūtų tokia veiksminga. 

PRAC taip pat aptarė galimybę įgyvendinti tam tikros formos kontroliuojamo tiekimo sistemą, tačiau, 
atsižvelgiant į nedidelę laikiną trumpalaikio gydymo amfepramonu naudą, nuspręsta, kad tai nebūtų 
proporcinga. Be to, iškilo abejonių dėl tokios programos įgyvendinamumo. 

Apskritai, PRAC nepakeitė savo nuomonės, kad nėra įgyvendinamų priemonių, kuriomis būtų galima 
pakankamai veiksmingai sumažinti su gydymu vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra 
amfepramono, susijusią riziką, visų pirma PAH, širdies ir kraujagyslių sistemos ir galvos smegenų 
kraujagyslių ligų, taip pat priklausomybės nuo vaisto, piktnaudžiavimo juo ir pripratimo prie jo 
atsiradimo riziką. 

Tokiomis aplinkybėmis, leidus dar kartą patikrinti pasiūlytų rizikos mažinimo priemonių 
neveiksmingumą atliekant papildomus tyrimus, pacientams toliau kiltų rimtų nepageidaujamų reakcijų 
rizika, todėl nuspręsta, kad tai nepriimtina. 

Medicininis poreikis 

Nors pripažįstama, kad galimybė rinktis iš kelių skirtingų vaistų yra naudinga gydant bet kurią ligą, be 
kita ko, ir kai siekiama kontroliuoti kūno svorį, PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad amfepramonas 
neminimas dabartinėse nutukimo gydymo gairėse ir kad per pastaruosius kelerius metus ES rinkoje 
atsirado kelios medikamentinės kūno svorio valdymo priemonės, įskaitant per burną vartojamus 
vaistinius preparatus. PRAC laikėsi nuomonės, kad, panaikinus vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra 
amfepramono, registracijos pažymėjimus, neatsirastų nepatenkintas medicininis poreikis. 

Po pakartotinio nagrinėjimo procedūros patvirtinta išvada dėl naudos ir rizikos santykio 

Atsižvelgdamas į tai, kad neįmanoma pakankamai sumažinti su gydymu vaistiniais preparatais, kurių 
sudėtyje yra amfepramono, susijusios rizikos, PRAC dar kartą patvirtino savo išvadą, kad ši rizika 
nusveria nedidelę laikiną abejotinos klinikinės reikšmės amfepramono naudą, kai jis kaip papildomas 
vaistas skiriamas nutukusiems pacientams, kurių KMI yra 30 kg/m2 arba didesnis ir kuriems atskirai 
taikytas atitinkamas gydymo režimas svoriui mažinti buvo neveiksmingas. 

PRAC nepavyko nustatyti sąlygų, kurias įvykdžius ateityje būtų galima įrodyti teigiamą šių vaistinių 
preparatų naudos ir rizikos santykį apibrėžtoje pacientų populiacijoje. Dėl šios priežasties PRAC 
rekomenduoja panaikinti vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra amfepramono, registracijos 
pažymėjimus. 
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Argumentai, kuriais pagrįsta PRAC rekomendacija 

Kadangi 

• PRAC apsvarstė dėl farmakologinio budrumo duomenų pradėtą Direktyvos 2001/83/EB 31 
straipsnyje numatytą procedūrą dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra amfepramono; 

• PRAC peržiūrėjo visus turimus duomenis, susijusius su susirūpinimą keliančiais saugumo 
klausimais dėl plaučių, širdies, galvos smegenų kraujagyslių, neurologinių ir psichikos ligų, 
priklausomybės nuo vaistų atsiradimo ir jų vartojimo nėštumo metu keliamos rizikos, taip pat 
duomenis, susijusius su rizikos mažinimo priemonių veiksmingumu, atsižvelgiant į 
amfepramono veiksmingumą gydant nutukusius pacientus. Be kita ko, buvo peržiūrėti 
registruotojų raštu ir žodinių paaiškinimų metu pateikti atsakymai, dviejų naudojantis 
Vokietijos ir Danijos sveikatos priežiūros duomenų bazėmis atliktų stebimųjų tyrimų rezultatai, 
nepriklausomų ekspertų grupės išreikštos nuomonės ir registruotojų pateikti argumentai, 
kuriais remdamiesi jie prašė pakartotinai išnagrinėti priimtą nuomonę; 

• PRAC atkreipė dėmesį į tai, kad tyrimai, kuriais buvo patvirtintas kūno svorį mažinantis 
amfepramono poveikis, turi rimtų trūkumų, ir nusprendė, kad nedidelio ir laikino svorio 
sumažėjimo, pasiekto vartojant amfepramoną, klinikinė reikšmė yra abejotina, atsižvelgiant į 
tai, kad nutukusių pacientų kūno svorį būtina sumažinti ilgam laikui; 

• PRAC priėjo prie išvados, kad, remiantis šiuo metu turimais duomenimis, anksčiau – atlikus 
Tarybos direktyvos 75/319/EEB 12 straipsnyje numatytą peržiūrą – CPMP nustatyta su gydymu 
amfepramonu susijusi rizika tebėra tokia pati; 

• PRAC atkreipė dėmesį į stebimųjų tyrimų rezultatus ir spontaniniuose pranešimuose po vaisto 
pateikimo rinkai pateiktą informaciją, iš kurių matyti, kad nepriimtinai dideliu mastu buvo 
nesilaikoma šiuo metu nustatytų priemonių, kuriomis siekiama sumažinti gydymo 
amfepramonu keliamą riziką pacientams, kuriems kyla didesnė nepageidaujamų reakcijų į 
vaistą rizika, taip pat sumažinti riziką, kuri, remiantis turimomis žiniomis, didėja ilgėjant 
gydymo trukmei. PRAC nusprendė, kad tai kelia rimtą susirūpinimą dėl visuomenės sveikatos; 

• todėl PRAC priėjo prie išvados, kad šios priemonės nėra veiksmingos siekiant pakankamai 
sumažinti gydymo amfepramonu keliamą riziką; 

• PRAC aptarė galimybę įgyvendinti papildomas rizikos mažinimo priemones ir priėjo prie 
išvados, kad nėra jokių įgyvendinamų ar proporcingų priemonių, kuriomis būtų galima 
veiksmingai sumažinti su gydymu vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra amfepramono, 
siejamą riziką, visų pirma plaučių arterinės hipertenzijos, širdies ir kraujagyslių sistemos ir 
galvos smegenų kraujagyslių ligų ir priklausomybės nuo šių vaistų, piktnaudžiavimo jais bei 
pripratimo prie jų riziką; 

• todėl PRAC priėjo prie išvados, kad amfepramono keliama rizika nusveria nedidelę laikiną jo 
naudą, kai jis kartu su dieta skiriamas nutukusiems pacientams, kurių KMI yra 30 kg/m2 arba 
didesnis ir kuriems atskirai taikytas atitinkamas gydymo režimas kūno svoriui mažinti buvo 
neveiksmingas; 

• be to, PRAC nepavyko nustatyti nė vienos sąlygos, kurią įvykdžius būtų įrodytas teigiamas 
vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra amfepramono, naudos ir rizikos santykis apibrėžtoje 
pacientų populiacijoje. 

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, PRAC priėjo prie išvados, kad vaistinių preparatų, kurių 
sudėtyje yra amfepramono, naudos ir rizikos santykis nebėra palankus ir kad, vadovaujantis 
Direktyvos 2001/83/EB 116 straipsniu, turėtų būti panaikinti jų registracijos pažymėjimai. 
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CMD(h) sutarimas 

Peržiūrėjęs PRAC rekomendaciją, CHMP pritaria PRAC bendrosioms išvadoms ir argumentams, kuriais 
pagrįsta ši rekomendacija. 

Bendroji išvada 

Taigi, CMD(h) laikosi nuomonės, kad vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra amfepramono, naudos ir 
rizikos santykis nėra teigiamas. Todėl, vadovaudamasi Direktyvos 2001/83/EB 116 straipsniu, CMD(h) 
rekomenduoja panaikinti vaistinių preparatų, kurių sudėtyje amfepramono, registracijos pažymėjimus. 
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