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DODATEK II 
 

ZNANSTVENI ZAKLJUČKI IN PODLAGA ZA RAZVELJAVITEV DOVOLJENJA ZA 
PROMET Z ZDRAVILOM, KI JIH JE PREDSTAVILA EVROPSKA AGENCIJA ZA 

ZDRAVILA 
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ZNANSTVENI ZAKLJUČKI 
 
SPLOŠNI POVZETEK ZNANSTVENEGA VREDNOTENJA ZDRAVIL, KI VSEBUJEJO 
KLOBUTINOL (glejte Dodatek I) 
 
Klobutinol je sintetično neopioidno zdravilo za pomirjanje kašlja (antitusik). Uporablja se za 
kratkotrajno zdravljenje dražljivega neproduktivnega kašlja. 
 
Zdravila, ki vsebujejo klobutinol, se uporabljajo od leta 1961 dalje in so odobrena v številnih državah 
članicah EU (glejte Dodatek I za seznam zdravil, vsebujočih klobutinol, ki so odobrena v EU). So v 
obliki tablet, peroralnih raztopin, sirupov in raztopin za injiciranje ter se izdajajo brez recepta v 
številnih državah članicah EU. Na voljo so kot generična zdravila ali originatorska zdravila, ki jih 
pretežno trži družba Boehringer Ingelheim pod imenom Silomat. Vsa zdravila v EU, ki vsebujejo 
klobutinol, so odobrena v skladu z nacionalnimi postopki. 
 
Dne 30. avgusta 2007 je nemški pristojni organ (BfArM) sprožil hitri alarm in države članice, EMEA 
in Evropsko komisijo v skladu s členom 107 Direktive 2001/83/ES, kakor je bila spremenjena, 
obvestil o svoji odločitvi, da v Nemčiji z dnem 31. avgusta 2007 začasno ukine dovoljenje za promet z 
vsemi zdravili, vsebujočimi klobutinol, zaradi povečanega tveganja hude aritmije, povezane s 
klobutinolom.  
  
Odločitev nemškega pristojnega organa je temeljila na novih predhodnih rezultatih kliničnega 
preizkušanja, izvedenega s strani družbe Boehringer Ingelheim, ki so pokazali podaljšanje intervala 
QTc pri zdravljenju s klobutinolom. 
Hkrati z odločitvijo BfArM o začasnem preklicu vseh zdravil, vsebujočih klobutinol, v Nemčiji, se je 
družba Boehringer Ingelheim odločila, da bo prostovoljno s svetovnega trga umaknila vsa svoja 
zdravila, ki vsebujejo klobutinol. 
 
CHMP je o zadevi razpravljal na svojem plenarnem zasedanju septembra 2007, postopek v skladu s 
členom 107(2) Direktive 2001/83/ES, z vsemi spremembami, pa se je začel izvajati na zasedanju 
CHMP septembra 2007. 
 
Varnost 
 
Po objavi (Bellocq et al., 2004) primera dečka s prirojenim sindromom dolgega intervala QT, pri 
katerem so se po jemanju klobutinola pojavile sinkope in „torsades de pointes“, je nemški pristojni 
organ od družbe Boehringer Ingelheim zahteval izvedbo predkliničnega preiskovalnega programa, 
pozneje pa še klinične študije za oceno tveganja za pojav podaljšanja intervala QT.  
 
Družba Boehringer Ingelheim je izvedla elektrofiziološki študiji in vitro in in vivo, da bi podrobneje 
opredelila potencial klobutinola za povzročitev „torsades de pointes“. Rezultati neklinične študije 
kažejo, da ima klobutinol potencial za podaljšanje intervala QTc.  
 
Da bi podrobneje preučila potencial klobutinola za povzročitev „torsades de pointes“, je družba 
Boehringer Ingelheim izvedla študijo z več naraščajočimi odmerki pri zdravih prostovoljcih, v kateri 
so odmerki presegali največji priporočeni terapevtski odmerek 80 mg klobutinola trikrat dnevno. 
Primarni cilj študije je bil preučiti varnostne parametre s posebnim poudarkom na EKG 
(elektrokardiogramu), prenašanju in farmakokinetiki klobutinola pri zdravih prostovoljcih in 
prostovoljkah po peroralnem dajanju enkratnega odmerka 80 mg in ponavljajočih se naraščajočih 
odmerkih 80 mg (= maksimalni priporočeni terapevtski odmerek), 160 mg, 240 mg in 320 mg trikrat 
dnevno 7 dni ter končnega odmerka zjutraj 8. dan (= skupno 8 dni). Študija z več naraščajočimi 
odmerki je bila randomizirana, dvojno slepa in s placebom kontrolirana, s skupinami, oblikovanimi na 
podlagi odmerka. Sodelovalo bi naj 48 zdravih prostovoljcev (moških in žensk) v štirih zaporednih 
skupinah s po dvanajst prostovoljci v posamezni skupini.  
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Opaženo maksimalno povprečno podaljšanje intervala QTc v določeni časovni točki je bilo 32 ms pri 
dnevnem odmerku 240 mg, 43 ms pri dnevnem odmerku 480 mg in 54 ms pri dnevnem odmerku 720 
mg. Študija je bila predčasno ustavljena 2. dan pri tretji skupini (skupini z odmerkom 720 mg).  
 
Ti predhodni rezultati kliničnega preizkušanja kažejo močan potencial za podaljšanje intervala QT pri 
zdravih prostovoljcih. 
V skladu s Smernico ICH E14 („The clinical evaluation of QT/QTc interval prolongation and 
proarrhythmic potential for non-antiarrhythmic drugs“ [Klinična evalvacija podaljšanja intervala 
QT/QTc in proaritmogenega potenciala pri neantiaritmičnih zdravilih], 2005) obstaja pri zdravilih, „ki 
podaljšajo povprečni interval QT/QTc za > 20 ms, bistveno večja verjetnost, da so proaritmogena...“. 
Opaženo maksimalno povprečno povečanje intervala QTc v določeni časovni točki je bilo 32 ms pri 
dnevnem odmerku 240 mg, 43 ms pri dnevnem odmerku 480 mg in 54 ms pri dnevnem odmerku 
720 mg. Rezultati kažejo, da je podaljšanje QT/QTc nedvoumno odvisno od odmerka. Meja v višini 
20 ms, opredeljena v ICH E 14, je nedvoumno presežena tudi pri zdravljenju z največjim 
priporočljivim in odobrenim odmerkom (240 mg).  
 
Zaključeno je bilo, da obstaja pri zdravljenju s klobutinolom potencialno tveganje za smrtno nevarno 
aritmijo. 
 
Koristi/tveganja 
Podaljšanje intervala QT lahko povzroči potencialno smrtno nevarne „torsades de pointes“. 
 
Predhodni rezultati kliničnega preizkušanja kažejo močan potencial za podaljšanje intervala QT pri 
zdravih prostovoljcih. Rezultati kažejo, da je podaljšanje QT/QTc nedvoumno odvisno od odmerka. 
Meja 20 ms, opredeljena v ICH E 14, je nedvoumno presežena tudi pri zdravljenju z največjim 
priporočljivim in odobrenim odmerkom (240 mg). 
 
Klobutinol je neopioidno zdravilo za pomirjanje kašlja, njegove pričakovane koristi so simptomatske. 
Na voljo so alternativne možnosti. Poleg tega se zdravila, ki vsebujejo klobutinol, navadno 
uporabljajo zunaj struktur, kjer bi bilo mogoče izvajati ustrezno spremljanje z namenom 
preprečevanja ali odkrivanja dogodkov, povezanih s podaljšanjem intervala QTc. 
 
Ob upoštevanju vseh teh elementov je CHMP sklenil, da razmerje med koristmi in tveganji za 
klobutinol ni ugodno, zato je priporočil razveljavitev dovoljenja za promet za zdravila iz Dodatka I. 
CHMP je tudi priporočil, da so z ozirom na potencialno smrtno nevarno tveganje, povezano s 
podaljšanjem intervala QT, potrebni začasni ukrepi, zato Evropski komisiji priporoča, da nemudoma 
zaustavi trženje in uporabo zdravil, ki vsebujejo klobutinol, v vseh zadevnih državah članicah EU, ki 
čakajo na sprejetje dokončnih ukrepov. 
 
 
PODLAGA ZA RAZVELJAVITEV DOVOLJENJ ZA PROMET Z ZDRAVILOM  
 
Ob upoštevanju naslednjega: 
• Odbor je obravnaval zadevo v skladu s členom 107 Direktive 2001/83/ES, z vsemi 

spremembami, za zdravila, ki vsebujejo klobutinol, 
• Odbor je po pregledu razpoložljivih podatkov zaključil, da ima klobutinol nedvoumen potencial 

za podaljšanje intervala QT,  
• Odbor je zaključil, da je podaljšanje intervala QT/QTc nedvoumno odvisno od odmerka in da je 

meja 20 ms, opredeljena v ICH E14, nedvoumno presežena tudi pri zdravljenju z največjim 
priporočljivim in odobrenim odmerkom (240 mg), 

• Odbor je upošteval, da je klobutinol odobren za stanje, ki ni smrtno nevarno in za katero so na 
voljo alternativna zdravila, pričakovane koristi pa so zgolj simptomatske; CHMP je nadalje 
upošteval tudi dejstvo, da se klobutinol izdaja brez recepta, 

• Odbor je na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev zaključil, da razmerje med koristmi in tveganji 
za zdravila, ki vsebujejo klobutinol, ni ugodno. 
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V skladu z določbami člena 107(2) Direktive 2001/83/ES, kakor je bila spremenjena, je Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki deluje v okviru Agencije, 18. oktobra 2007 
pripravil mnenje, v katerem je priporočil razveljavitev dovoljenj za promet za vsa zdravila iz 
Dodatka I, ki vsebujejo klobutinol. CHMP je tudi priporočil, da so z ozirom na potencialno smrtno 
nevarno tveganje, povezano s podaljšanjem intervala QT, potrebni začasni ukrepi, zato Evropski 
komisiji priporoča, da nemudoma zaustavi trženje in uporabo zdravil, ki vsebujejo klobutinol, v vseh 
zadevnih državah članicah EU, dokler ne bodo sprejeti dokončni ukrepi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


