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Wetenschappelijke conclusies 
 
Algehele samenvatting van de wetenschappelijke beoordeling van Cilazapril Teva en 
verwante namen (zie bijlage I) 
 
De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het Europees Geneesmiddelenbureau ervan 
op de hoogte gesteld dat er na een inspectie zorgen zijn gerezen over de uitvoering van 
bioanalytische onderzoeken die in de periode van april 2005 tot juni 2010 zijn uitgevoerd door de 
faciliteiten van Cetero Research in Houston (Texas, VS). Bij de inspectie werden belangrijke 
gevallen van fouten en overtredingen van de federale regelgeving vastgesteld, waaronder 
vervalsing van documenten en manipulatie van monsters. Bij andere locaties van Cetero Research 
was daarvan geen sprake. 
 
In de Europese Unie werd geoordeeld dat dit mogelijk van invloed kan zijn op de 
handelsvergunningen van een aantal geneesmiddelen. Het EMA, de CMD(h) en het CHMP startten 
een proces ter vaststelling en beoordeling van alle geneesmiddelendossiers waarin onderzoeken 
worden beschreven die zijn uitgevoerd op de bovengenoemde faciliteit tijdens de betreffende 
periode. Op 1 augustus 2012 zette het Verenigd Koninkrijk een verwijzingsprocedure in gang 
krachtens artikel 31 van Richtlijn 2001/83/EG voor de betreffende nationaal goedgekeurde 
geneesmiddelen. Het CHMP werd verzocht te beoordelen of de tekortkomingen in de uitvoering van 
de door de Cetero Research-faciliteiten in Houston (Texas, VS) uitgevoerde bioanalytische 
onderzoeken van invloed zijn op de baten/risicoverhoudingen van de betreffende geneesmiddelen 
en om advies te geven over de vraag of de handelsvergunningen voor de goedgekeurde 
geneesmiddelen waarvoor onderzoeken zijn uitgevoerd of monsters zijn geanalyseerd door Cetero 
Research tijdens de betreffende tijdsperiode moeten worden gehandhaafd, gewijzigd, geschorst, 
dan wel ingetrokken. 
 
Cilazapril Teva bevat cilazapril, een angiotensineconverterend-enzymremmer (ACE-remmer) op 
basis van pyridazine, en wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie en congestief 
hartfalen. De eerste aanvragen voor de handelsvergunningen voor de Cilazapril Teva-tabletten 
werden ondersteund door een enkelvoudig centraal bio-equivalentieonderzoek (onderzoek 2005-
980), waarin Cilazapril Teva werd vergeleken met het EU-referentiemiddel Vascace. Hiervoor 
werden tussen 26 mei 2005 en 20 december 2005 monsters geanalyseerd door BA Research 
International (nu Cetero Research). Cilazapril Teva is verkrijgbaar in de vorm van tabletten van 
0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg en 5 mg. 
 
In reactie op de vragenlijst van het CHMP verklaarde de houder van de handelsvergunning dat het 
voor Cilazapril Teva uitgevoerde centrale bio-equivalentieonderzoek 2005-980 voldeed aan de 
criteria van bio-equivalentie (puntschattingen van respectievelijk 93,4% en 100% voor AUC0-4 en 
Cmax) met betrekking tot de richtlijn inzake het onderzoeken van bio-equivalentie. De kwaliteit van 
het bioanalytische rapport werd intern gecontroleerd door de houder van de handelsvergunning en 
werd op grond van de op dat moment toepasselijke richtlijn (“richtlijn voor de industrie – 
bioanalytische methodevalidatie”, mei 2001) beschouwd als van goede kwaliteit. Er werden slechts 
kleine tekortkomingen vastgesteld, die niet werden beschouwd als van invloed op de uitkomst van 
de klinische bio-equivalentie (zo werd de exacte EDTA-matrix niet vermeld, de gevalideerde 
partijgrootte niet gegeven, de invloed van hemolytisch of lipidemisch plasma niet aangetoond en 
werd er een matrixeffect in 4 verschillende plasmapartijen gezien). 
 
Daarnaast verklaarde de houder van de handelsvergunning dat hij in verband met de door de FDA 
geuite bedenkingen voor andere Teva-geneesmiddelen al een aantal bioanalytische onderzoeken 
die mogelijk zijn getroffen door de bevindingen bij Cetero Research had herhaald of opnieuw 
beoordeeld. De houder van de handelsvergunning was van oordeel dat de toereikende resultaten 
van deze heranalyses er op wijzen dat de einduitkomst van het onderzoek met Cilazapril Teva niet 
werd beïnvloed door de bioanalytische analyses die waren uitgevoerd bij Cetero Research, 
Houston. De houder van de handelsvergunning verklaarde echter dat er voor Cilazapril Teva geen 
onderzoeksmonsters beschikbaar waren voor onderzoek 2005-980 en dat heranalyse van de 
gegevens daarom niet mogelijk is. Derhalve wordt het onderzoek herhaald; de eindresultaten 
ervan worden eind juni 2013 verwacht. 
 
De houder van de handelsvergunning verwees ook naar vergelijkende oplosgegevens voor de 
Cilazapril Teva-tabletten en het referentiemiddel, waarbij drie verschillende oplosmedia werden 
gebruikt (0,1 N HCl, acetaatbuffer met pH 4,5 en fosfaatbuffer met pH 6,8). In alle drie de media 
bedroeg de afgifte van de werkzame stof bij beide middelen binnen 15 minuten meer dan 85% of 
bijna 85% en in 20 minuten meer dan 95%. De houder van de handelsvergunning verklaarde dat 
de berekende f2-waarden wezen op een vergelijkbare oplosbaarheid van de geneesmiddelen in alle 
drie de media, en achtte daarom de kans dat de werkzame stof in de maag wordt afgegeven hoog. 
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De resulterende oplossing precipiteert naar verwachting later niet in de darm bij de hogere pH-
waarden vanwege de goede wateroplosbaarheid van de verbinding. De houder van de 
handelsvergunning was daarom van oordeel dat de formulering van dit geneesmiddel met 
onmiddellijke afgifte slechts weinig invloed heeft op de biologische beschikbaarheid, wat wordt 
ondersteund door goede puntschattingen voor AUC en Cmax in onderzoek 2005-980. 
 
Ten slotte merkte de houder van de handelsvergunning op dat in de periodieke veiligheidsupdate 
(periodic safety update report, PSUR) nr. 383/01/12 van 13 februari 2012 een verhoogd aantal 
veiligheidsproblemen met cilazapril werd gemeld. Het rapport bestrijkt de periode van 1 januari 
2009 tot 31 december 2011 en vermeldt twee case-reports. Beide waren medisch bevestigde 
meldingen van niet-ernstige bijwerkingen. De houder van de handelsvergunning was van oordeel 
dat de in deze PSUR beschreven gegevens niet van invloed waren op de baten/risicoverhouding 
van Cilazapril Teva. 
 
Het CHMP beoordeelde de antwoorden van de houder van de handelsvergunning en merkte op dat 
de houder van de handelsvergunning een aantal onderzoeken had herhaald, en dit gaf gegevens 
die in overeenstemming waren met die van Cetero Research, hoewel in de documentatie van het 
antwoord geen details over deze onderzoeken werden gegeven die dit ondersteunden. Het CHMP 
oordeelde dat deze resultaten niet konden worden geëxtrapoleerd om de betrouwbaarheid van het 
centrale bio-equivalentieonderzoek 2005-980 te bevestigen. Het CHMP nam ook kennis van de 
beoordeling van onderzoek 2005-980 door de houder van de handelsvergunning en de kwaliteit 
van het bioanalytische rapport en de gerapporteerde overeenkomst tussen de resultaten van 
Cetero Research en die van herhaalde onderzoeken/analyse voor andere geneesmiddelen. De hoge 
oplosbaarheid van de werkzame stof in het fysiologische pH-bereik en de vergelijkbare 
oplosbaarheid van Cilazapril Teva en het referentiemiddel werd ook erkend. Het CHMP was echter 
niet van oordeel dat deze algemene gegevens voldoende waren om geruststelling te geven, 
specifiek met betrekking tot de bio-equivalentie van Cilazapril Teva ten opzichte van het EU-
referentiemiddel ervan. Het CHMP merkte ook op dat omdat er onvoldoende monsters beschikbaar 
waren, heranalyse van de monsters van het klinische onderzoek niet mogelijk was om de validiteit 
van de oorspronkelijke bevindingen te controleren, maar het CHMP erkende het voornemen van de 
houder van de handelsvergunning om het onderzoek te herhalen, waarvan de eindresultaten eind 
juni 2013 worden verwacht. Het CHMP nam ook kennis van de PSUR-gegevens, die niet wezen op 
veiligheidsproblemen; dit is echter onvoldoende om de bio-equivalentie van het middel te 
bevestigen. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het CHMP van oordeel was dat de mogelijke tekortkomingen 
in de uitvoering van de bioanalytische onderzoeken door de Cetero Research-faciliteiten het 
centrale bio-equivalentieonderzoek ontkrachten. Gezien de ernstige twijfels ten aanzien van de 
betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens van het cruciale centrale bio-
equivalentieonderzoek 2005-980 dat ter ondersteuning van de handelsvergunning werd ingediend 
en bij het ontbreken van een betrouwbaar bio-equivalentieonderzoek met een opzet die specifiek is 
gericht op het vaststellen van de bio-equivalentie van Cilazapril Teva ten opzichte van het EU-
referentiemiddel ervan kon het CHMP daarom geen conclusie trekken over de bio-equivalentie van 
Cilazapril Teva. Het CHMP was van mening dat de eerdere conclusies met betrekking tot bio-
equivalentie dienen te worden bevestigd door het bio-equivalentieonderzoek te herhalen. 
 
Algehele conclusie en baten/risicoverhouding 

Na beoordeling van de beschikbare gegevens bleef het CHMP ernstige twijfels houden vanwege de 
bevindingen van de inspectie van de Cetero Research-faciliteiten in Houston (Texas, VS) ten 
aanzien van de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens van het cruciale centrale bio-
equivalentieonderzoek die ter ondersteuning van de handelsvergunning werden ingediend. 
Daarom, en bij het ontbreken van een betrouwbaar bio-equivalentieonderzoek met een opzet die 
specifiek is gericht op het vaststellen van de bio-equivalentie van Cilazapril Teva ten opzichte van 
het EU-referentiemiddel ervan, kan de baten/risicoverhouding van Cilazapril Teva niet als gunstig 
worden beschouwd. 
 
Het CHMP adviseerde daarom de schorsing van de handelsvergunningen tot er adequate bio-
equivalentiegegevens beschikbaar zijn gekomen. 
 
Redenen voor schorsing van de vergunningen voor het in de handel brengen 
 
Overwegende dat 
 
• het Comité de procedure krachtens artikel 31 van Richtlijn 2001/83/EG voor Cilazapril Teva en 

verwante namen heeft beoordeeld; 
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• het Comité van oordeel was dat de beschikbare gegevens ernstige twijfels opriepen ten aanzien 
van het bewijs voor de bio-equivalentie van Cilazapril Teva en verwante namen ten opzichte 
van het EU-referentiemiddel in verband met bedenkingen over de betrouwbaarheid van de 
gegevens vanwege de bevindingen van de inspectie van de Cetero Research-faciliteiten; 

• het Comité van oordeel was dat de antwoorden van de houder van de handelsvergunning niet 
voldoende waren om de ernstige twijfels weg te nemen ten aanzien van het bewijs voor de bio-
equivalentie van Cilazapril Teva en verwante namen ten opzichte van het EU-referentiemiddel; 

• het Comité van mening is dat gezien de ernstige twijfels ten aanzien van het bewijs voor bio-
equivalentie de baten/risicoverhouding van Cilazapril Teva en verwante namen niet kan worden 
bevestigd, 

adviseerde het Comité daarom de schorsing van de handelsvergunningen voor Cilazapril Teva en 
verwante namen uit hoofde van artikel 116 van Richtlijn 2001/83/EG; aangezien 
 

a. de baten/risicoverhouding niet als gunstig kan worden beschouwd; en 
 

b. de gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zoals voorzien in artikel 10 van Richtlijn 
2001/83/EG niet als juist kunnen worden beschouwd. 

 
De voorwaarden voor het opheffen van de schorsing van de handelsvergunningen worden 
uiteengezet in bijlage III van het advies van het CHMP. 
 
  


