
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag II 

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne 
for markedsføringstilladelserne og eventuel suspendering af 

markedsføringstilladelserne, under hensyntagen til de godkendte 
indikationer for hvert produkt  
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Videnskabelige konklusioner 
 

Generelt sammendrag af den videnskabelige vurdering af lægemidler, der indeholder 

dihydroergocryptin/koffein (se Bilag I). 

Den 18. januar 2012 udløste Frankrig en henvisning i henhold til artikel 31 i Direktiv 2001/83/EF for 

følgende lægemidler, der indeholder ergotderivater: dihydroergocryptin/koffein, dihydroergocristin, 

dihydroergotamin, dihydroergotoxin og nicergolin. Efter en national gennemgang af 

lægemiddelovervågning afholdt i 2011, identificerede nye spontane indberetninger, der er relateret til 

nogle af disse produkter, alvorlige tilfælde af fibrose og ergotisme, og Frankrig mente, at dette 

sikkerhedsproblem ikke opvejes af den begrænsede dokumentation for virkningen. CHMP blev derfor 

anmodet om at afgive udtalelse om, hvorvidt markedsføringstilladelserne for lægemidler, der 

indeholder ergotderivater bør opretholdes, ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i forhold til de 

nedenfor nævnte indikationer: 

 Symptomatisk behandling af kronisk patologisk kognitiv og neurosensorisk funktionsnedsættelse 

hos ældre (ekskl. Alzheimers sygdom og anden demens) 

 Accessorisk behandling af claudicatio intermittens ved symptomatisk perifere okklusive 

kredsløbsforstyrrelser (PAOD Stage II) 

 Accessorisk behandling af Raynauds syndrom 

 Accessorisk behandling af fald i synsstyrke og forstyrrelser i det visuelle felt formentlig af vaskulær 

oprindelse 

 Akut retinopati af vaskulær oprindelse 

 Migræneprofylakse 

 Otostatisk hypotension 

 Symptomatisk behandling af venøs lymfeinsufficiens 

Dihydroergocryptin er et ergotalkaloid, der har en agonist-aktivitet på D2 dopaminergiske receptorer 

og en partiel agonist-aktivitet på D1-receptorer. Det er dokumenteret, at dihydroergocryptin hos rotter 

aktiverede enzymatiske antioxidanter, der ændrede sig fysiologisk ved ældning. Det fås i kombination 

med koffein, som kan forbedre fordøjelsesabsorption af dette ergotalkaloid. 

Følgende indikationer (den specifikke ordlyd kan variere fra produkt til produkt) i henhold til de 

godkendte indikationer for lægemidler, der indeholder dihydroergocryptin og dem, der er omfattet af 

denne indbringelsesprocedure, og som er godkendt i mindst en medlemsstat: 

 Symptomatisk behandling af kronisk patologisk kognitiv og neurosensorisk funktionsnedsættelse 

hos ældre (ekskl. Alzheimers sygdom og anden demens) 

 Accessorisk behandling af Raynauds syndrom 

Dihydroergocryptin, som er en del af klassen af lægemidler, der indeholder ergotderivater, og som er 

omfattet af denne procedure, er kun godkendt i ovennævnte indikationer i Frankrig og kun i 

kombination med koffein siden 1979. Produkter, der kun indeholder dihydroergocryptin, er godkendt i 

andre EU-medlemsstater, men deres indikationer var ikke omfattet af denne indbringelsesprocedure 

(f.eks. Parkinsons sygdom), og blev udelukket fra denne gennemgang. 

Indehaverne af markedsføringstilladelsen (MAH'er) indgav alle tilgængelige data om virkning fra 

kliniske undersøgelser og observationsstudier, herunder data, der blev tilgængelige siden udstedelsen 

af den oprindelige markedsføringstilladelse. Indehaverne af markedsføringstilladelsen indgav også 
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deres egne oversigter og kritiske sammendrag af alle spontane indberetninger af fibrotiske reaktioner 

(hjerterelateret med eller uden pulmonal arteriel hypertension, pulmonal, pleural, peritoneal, 

retroperitoneal, osv.) og ergotisme sammen med deres lægemidler indeholdende ergotderivater. En 

gennemgang af alle andre tilgængelige data (dvs. data fra litteraturen, prækliniske data og andre 

kliniske data, herunder epidemiologiske undersøgelser), der var relevante for at vurdere risikoen for 

fibrose, blev leveret, hvor det var muligt. 

CHMP har taget hensyn til alle tilgængelige data vedrørende dihydroergocryptin/koffeins sikkerhed og 

virkning. 

 

Klinisk virkning 

Indehaverne af markedsføringstilladelsen opgav 6 publikationer (dateret 1983-1998) med et passende 

design (randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret) til støtte for påstanden om effekten, samt et 

studie i vaskulær kognitiv forringelse som ikke blev drøftet yderligere i forbindelse med indikationen 

"symptomatisk behandling af kronisk patologisk kognitiv og neurosensorisk funktionsnedsættelse hos 

ældre (ekskl. Alzheimers sygdom og anden demens)". Antallet af patienter kunne anses for 

tilstrækkeligt i 4 undersøgelser (146, 203, 155 og 324 patienter) og lille i 2 undersøgelser (50 og 49 

patienter). Varigheden af disse undersøgelser var kort (2 eller 3 måneder) i betragtning af den 

godkendte kroniske indikation. Patienter, der indgik i de fleste af disse undersøgelser, udviste diverse 

meget forskellige symptomer uden standardiseret diagnose. I 2 undersøgelser viste patienter en klinisk 

diagnose af let organisk hjernesygdom (trin 2-3 på Global Deterioration Scale) (Scarzella-

undersøgelsen) og et tidligt stadie af senil cerebral forringelse uden demens eller større afhængighed 

med hensyn til miljøet, baseret på DSM-III kriterierne (Babeau-undersøgelse). Denne senere diagnose 

er ikke længere opført i DSM-IV-TR. Resultaterne var heterogene, og der var ingen sammenhæng på 

tværs af undersøgelserne. Generelt var CHMP af den opfattelse, at de metodiske fejl og fraværet af 

primære effektmål hverken giver mulighed for at drage konklusioner vedrørende klinisk effekt eller 

understøtter en indikation med standardiseret diagnose. 

En videnskabelig rådgivende gruppe (SAG) blev indkaldt i december 2012 efter anmodning fra CHMP, 

hvor eksperterne på baggrund af deres kliniske erfaring drøftede, om dette stof spiller en rolle i 

symptomatisk behandling af kronisk patologisk kognitiv og neurosensorisk funktionsnedsættelse hos 

ældre (eksl. Alzheimers sygdom og anden demens). Gruppen understregede, at den ansøgte indikation 

ikke længere anvendes i den kliniske praksis, og at der på nuværende tidspunkt fra et klinisk 

synspunkt ikke findes nogen beviser på, at der er et terapeutisk behov for dette aktive stof i 

behandlingen af kognitiv og neurosensorisk funktionsnedsættelse hos ældre. 

Alle de undersøgelser, der forelægges til støtte for indikationen "accessorisk behandling af Raynauds 

syndrom", blev betragtet som af dårlig metodologisk kvalitet (dvs. ukontrolleret, åbent design, med et 

lavt antal patienter (n=20-37) ). Undersøgelserne omfattede unge og ældre patienter (18-78 år) med 

idiopatisk perifert karsyndrom. Kun én undersøgelse (Vinckier-undersøgelsen) nævnte en lille gruppe 

patienter, der led af tilknyttet systemisk sygdom. De kliniske effektmål var talrige og heterogene uden 

nogen definerede primære effektmål. Undersøgelserne vurderede hovedsageligt funktionelle 

symptomer, kapillæroskopiske parametre og pletysmografiske parametre, hvis kliniske relevans CHMP 

vurderede som tvivlsom. Der syntes at være en fordel ved behandlingen for ca. 55-75 % af 

patienterne, men CHMP konkluderede, at disse resultater i virkeligheden er vanskelige at fortolke ud 

fra et klinisk synspunkt og ikke er pålidelige på grund af undersøgelsernes metodiske begrænsninger. 

Pålideligheden og den kliniske relevans af undersøgelsens resultater var derfor tvivlsom og udelukker 

enhver konklusion om produktets virkning. 
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Klinisk sikkerhed 

Det er anerkendt, at ergotderivater kan forårsage fibrose, navnlig hjerteklapfibrose. Forholdet mellem 

fibrose og ergotderivaters aktivering af serotonerge receptorer, især 5-HT2B-receptorer, er udførligt 

beskrevet i litteraturen. Agonisme til 5-HT2B-receptorer forårsager en proliferativ respons og medfører 

celledeling og dannelse af fibrøst væv. Samlet set kan den varierende affinitet for serotonerge 

receptorer med forskellige ergotderivater og de anvendte terapeutiske doser forklare de forskelle, der 

er observeret i forbindelse med indberetningsfrekvensen for fibrøse reaktioner. Derfor, selvom det er 

meget sandsynligt farmakologisk set, at ergotderivater, der optræder som 5-HT2B-receptoragonister, 

kan fremkalde "serotonerg" hjerteklapsygdom svarende til den, der forårsages af carcinoidtumorer eller 

fibrøse læsioner i andet væv, skal det erindres, at nogle ergotderivater ikke er 5-HT2B-receptoragonister 

Derfor kan andre mekanismer, der forårsager fibrose ikke udelukkes, hvilket tyder på en 

årsagssammenhæng mellem fibrose og agonisme af 5-HT2A- og 5-HT1B-receptorer, og også sandsynlig 

virkning på serotonintransporteren. 

Dataene fra de indberettede tilfælde af fibrose (n= 3), er begrænsede med henblik på at kunne drage 

sikre konklusioner, men risikoen kan ikke udelukkes i betragtning af den observerede forbedring, der 

opstod, når dihydroergocryptin/koffein blev indstillet i et af de tre rapporterede tilfælde af lungefibrose 

med anbefalet daglig dosis. Underrapportering kan også være årsagen, fordi stoffet har været 

markedsført i lang tid, og fordi fibrose allerede er nævnt som en bivirkning på indlægssedlen. 

Data, der er tilvejebragt i løbet af en indbringelsesprocedure i henhold til artikel 31 i 2007-2008 

(EMEA/H/A-31/881), der omfatter dihydroergocryptin, viste, at flere tilfælde af fibrose enten pulmonal 

eller hjerte- eller retroperitoneal var mistænkt for at være forbundet med behandlingen ved brug af 

dihydroergocryptin til behandling af Parkinsons sygdom (hvilket omfattede dosering, der var fem gange 

højere). Som en bemærkning, var et af ovenstående tre tilfælde af fibrose blevet indberettet i 2009 

(dvs. efter afslutningen af den foregående indbringelsesprocedure), som viser, at de foranstaltninger til 

risikominimering, der blev indført på det tidspunkt, ikke er tilstrækkelige til at udelukke risikoen.  

På baggrund af disse data og baseret på den farmakologiske sandsynlighed anses dihydroergocryptin 

for at være tilknyttet fibrøse reaktioner. Desuden skal alvorligheden af sådanne bivirkninger, deres 

mulige dødelige udgang, og den øgede risiko for, at patienten udvikler en fibrøs lidelse ved langvarig 

brug i henhold til de godkendte indikationer understreges. 

Der var vedrørende ergotisme flere indberettede tilfælde i den franske 

lægemiddelovervågningsdatabase, hvor dihydroergocryptin/koffein var et mistænkt lægemiddel 

vedrørende symptomer, der er relateret til ergotisme. Indehaveren af markedsføringstilladelsen havde 

ikke havde indhentet sådanne indberetninger, hvilket gav anledning til betænkelighed hos CHMP med 

hensyn til den måde, hvorpå dataindsamlingen var udført. I betragtning af adskillige indberettede 

tilfælde af vasokonstriktion og den farmakologiske konstruktion af dette ergotalkaloid-derivatprodukt 

kan ergotisme ikke udelukkes. 

CHMP tog hensyn til indehaverne af markedsføringstilladelsernes forslag til foranstaltninger til 

risikominimering. Disse omfattede ændring af ordinationsoplysningerne, begrænsning af 

behandlingsvarighed under visse betingelser, kontraindicering af produktet hos patienter med allerede 

eksisterende fibrose eller i forbindelse med andre stoffer, udstedelse af en DHPC, der understreger 

risikoen, en tjekliste for ordinerende læger og en farmakologisk in vitro-undersøgelse for 5-HT 

underklasse-receptorers affinitet til produktet. Selvom nogle af de foreslåede foranstaltninger kunne 

hjælpe med at identificere patienter med præ-eksisterende fibrose, relevant anden samtidig medicin og 

øget risiko, påpegede udvalget, at foranstaltningerne er utilstrækkelige til undgå, at nogle patienter 

udvikler fibrose og ergotisme under behandlingen.  
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Samlet set var CHMP af den opfattelse, at ingen situation kan retfærdiggøre at udsætte en patient for 

risikoen for fibrose og ergotisme, når man tager de meget begrænsede data vedrørende virkningen i 

betragtning. 

 

Benefit/risk-forholdet 

Udvalget konkluderede, at benefit/risk-forholdet for brug af dihydroergocryptin/koffein ikke er gunstigt 

i henhold til artikel 116 i direktiv 2001/83/EF til symptomatisk behandling af kronisk patologisk 

kognitiv og neurosensorisk funktionsnedsættelse hos ældre (eksl. Alzheimers sygdom og anden 

demens), og til accessorisk behandling af Raynauds syndrom. 

 

Begrundelse for ændring/suspendering af betingelserne for markedsføringstilladelserne  

Ud fra følgende betragtninger: 

 Udvalget vurderede proceduren ifølge artikel 31 i direktiv 2001/83/EF for lægemidler, der 

indeholder ergotderivater i de omfattede indikationer 

 Udvalget tog hensyn til de generelle data, der er indgivet af indehaverne af 

markedsføringstilladelsen samt resultatet fra den videnskabelige rådgivende gruppe 

 Udvalget vurderede, at en mulig årsagssammenhæng mellem fibrøse reaktioner eller ergotisme og 

dihydroergocryptin/koffein ikke kan udelukkes. De tilgængelige data peger faktisk på en sådan 

årsagssammenhæng. Alvorligheden af sådanne bivirkninger og deres mulige dødelige udfald 

understreges 

 Udvalget er af den opfattelse, at beviserne for klinisk signifikant virkning af 

dihydroergocryptin/koffein i de aktuelt vurderede indikationer, er meget begrænsede, og derfor er 

den potentielle fordel for patienter i disse indikationer opvejet af de ovenfor identificerede risici 

 Udvalget vurderede, at benefit/risk-forholdet for lægemidler, der indeholder 

dihydroergocryptin/koffein: 

 ikke er fordelagtigt til symptomatisk behandling af kronisk patologisk kognitiv og 

neurosensorisk funktionsnedsættelse hos ældre (ekskl. Alzheimers sygdom og anden demens). 

 ikke er fordelagtigt til accessorisk behandling af Raynauds syndrom. 

Derfor anbefaler CHMP i overensstemmelse med artikel 116 i Direktiv 2001/83/EF: 

 en ændring af betingelserne i markedsføringstilladelsen for lægemidler, der indeholder 

dihydroergocryptin/koffein, som omhandlet i Bilag I, for at slette nedenstående indikationer fra 

indlægssedlen (den specifikke ordlyd af indikationen kan variere fra produkt til produkt og fra land 

til land) samt enhver relevant reference til disse indikationer i indlægssedlen, når der findes andre 

terapeutiske indikationer, der er godkendt som en del af deres markedsføring: 

 Symptomatisk behandling af kronisk patologisk kognitiv og neurosensorisk 

funktionsnedsættelse hos ældre (ekskl. Alzheimers sygdom og anden demens). 

 Accessorisk behandling af Raynauds syndrom. 

 Suspenderingen af markedsføringstilladelsen for lægemidler, der indeholder 

dihydroergocryptin/koffein, som nævnt i Bilag I, i tilfælde af, at ingen andre indikationer er 

godkendt, som en del af deres markedsføring. For at opnå ophævelse af suspenderingen skal 

indehaverne af markedsføringstilladelserne fremlægge overbevisende data til udpegelse af en 

patientpopulation, hos hvem fordelene ved lægemidlet overstiger de fundne risici. 
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