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Vetenskapliga slutsatser 

Den tyska nationella behöriga myndigheten (BfArM) anser att de senaste publikationerna har gett 
upphov till tvivel om effekten av läkemedel som innehåller metokarbamol/paracetamol 
380 mg/300 mg vid kortvarig symtomatisk behandling av smärtsamma muskelkramper i samband med 
akuta muskuloskeletala besvär (Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016; Emrich, 2015; Luis-
Miguel Gonzalez-Perez, 2015; Oliveras-Moreno, 2008). Dessutom är det oklart om någon interaktion 
kan förväntas när båda ämnena ges i kombination (Bruce, 1971; Micromedex, 2014). 

Den 27 maj 2019 inledde därför BfArM ett hänskjutningsförfarande i enlighet med artikel 31 i 
direktiv 2001/83/EG, och uppmanade kommittén för humanläkemedel (CHMP) att bedöma de 
ovanstående farhågornas påverkan på nytta-riskförhållandet för läkemedel innehållande 
metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg och att utfärda ett yttrande om huruvida de relevanta 
godkännandena för försäljning bör beviljas, kvarstå, ändras, tillfälligt upphävas eller återkallas. 

Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen 

Metokarbamol är ett centralt verkande muskelavslappnande medel. Det utövar sin 
muskelavslappnande effekt genom att hämma polysynaptiska reflexer i ryggmärgen och subkortikala 
centra. Paracetamol är ett analgetikum med antipyretiska egenskaper. Det anses höja smärttröskeln 
genom att hämma prostaglandinsyntesen genom blockering av cyklooxygenasenzymer (särskilt 
COX-3) i centrala nervsystemet och, i mindre utsträckning, i perifera vävnader. Dess antipyretiska 
effekt hänger samman med hämning av prostaglandin E1-syntesen (PGE1-syntesen) i hypotalamus. 

Läkemedel med en fast doskombination av metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg godkändes 
första gången inom EU/EES i Spanien år 1985 under namnet Robaxisal, avsett att användas vid 
”kortvarig symtomatisk behandling av smärtsamma muskelkramper i samband med akuta 
muskuloskeletala besvär”. Dosering för vuxna är 2 tabletter var fjärde till var sjätte timme (fyra till sex 
gånger dagligen), beroende på hur allvarliga symtomen är. Den högsta dagliga dosen är därför 
metokarbamol/paracetamol 4 560 mg/3 600 mg (12 tabletter). 

CHMP beaktade alla tillgängliga data om effektiviteten och säkerheten hos metokarbamol/paracetamol 
från kliniska prövningar, litteraturen och från rapporter efter godkännande för försäljning. 

Inga kliniska prövningar som påvisar en överlägsen effekt av metokarbamol kombinerat med 
paracetamol i jämförelse med enbart de enskilda föreningarna kunde konstateras. Det finns dock 
uppgifter om dessa aktiva substanser vid behandling av smärtsamma muskelkramper vid akuta 
muskuloskeletala besvär, särskilt vid ländryggsbesvär. I litteraturen finns det faktiskt vissa belägg för 
komponenternas effektivitet var för sig och vissa belägg för en additiv effekt när de ges i en fast 
doskombination av ett muskelavslappnande medel och ett smärtstillande medel. Observera att dessa 
studier inte ger information om huruvida produkten kan användas som förstahandsval, tillägg eller 
substitution, vilket för närvarande krävs i riktlinjerna för fasta doskombinationer. 

De senaste studierna av fasta doskombinationer av metokarbamol/paracetamol innehåller inte någon 
ny relevant information om effektiviteten hos en fast doskombination av metokarbamol/paracetamol 
380 mg/300 mg, eftersom studierna inte hade adekvat utformning. 

Äldre studier stödjer att paracetamolkomponenten är effektiv när det gäller att minska smärtan i 
ländryggen, samtidigt som motstridiga resultat har erhållits i senare studier. Ett antal begränsningar 
konstaterades i dessa nyligen genomförda studier och CHMP drog slutsatsen att dessa, eller de 
granskningar som bygger på dessa resultat, inte gav någon ny väsentlig information som väcker 
allvarliga tvivel om effekten av paracetamol vid smärta i ländryggen. 
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Med tanke på doseringen av andra läkemedel innehållande metokarbamol och de doser som används i 
kliniska prövningar drog CHMP slutsatsen att det inte finns något som tyder på att doserna i den fasta 
doskombinationen av metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg skulle vara för låga. 

Sammanfattningsvis konstaterades att det fanns begränsningar hos de data som gav stöd för effekten 
av metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg vid kortvarig symtomatisk behandling av smärtsamma 
muskelkramper i samband med akuta muskuloskeletala besvär, men att det samtidigt inte fanns 
tillräckliga data för att ifrågasätta effektiviteten. 

Ingen farmakokinetisk interaktion observerades för paracetamol och/eller metokarbamol och data från 
källor efter utsläppandet på marknaden tyder inte på en högre risk för levertoxicitet vid användning av 
de båda aktiva substanserna i kombination. Av detta skäl och eftersom det finns tillräckliga data om 
möjliga interaktioner för respektive komponent för sig, finns det inget behov av ytterligare 
farmakovigilansstudier eller farmakodynamiska studier av kombinationen. 

CHMP fann att ingen ny signifikant information hade identifierats med avseende på den övergripande 
säkerhetsprofilen för den fasta doskombinationen av metokarbamol/paracetamol. Biverkningarna 
”muntorrhet” och ”diarré” ansågs dock ha åtminstone möjligt samband med 
metokarbamolkomponenten och har som sådana lagts till i produktinformationen utan angivande av 
frekvens. Vidare är avsnitt 4.8 i produktresumén och avsnitt 4 i bipacksedeln omformaterade i enlighet 
med riktlinjerna för produktresuméer och QRD-mallen. 

CHMP anser sammanfattningsvis att ovanstående problem inte påverkar nytta-riskförhållandet. Nytta-
riskförhållandet för läkemedel som innehåller metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg för 
användning vid kortvarig, symtomatisk behandling av smärtsamma muskelkramper i samband med 
akuta muskuloskeletala besvär är därför fortsatt gynnsamt under förutsättning att produktinformation 
ändras enligt ovanstående beskrivning. 

Skäl till yttrandet från kommittén för humanläkemedel 

Skälen är som följer: 

• Kommittén för humanläkemedel (CHMP) har beaktat förfarandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2001/83/EG för läkemedel innehållande metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg. 

• CHMP beaktade samtliga tillgängliga data för läkemedel innehållande 
metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg för användning vid kortvarig, symtomatisk 
behandling av smärtsamma muskelkramper i samband med akuta muskuloskeletala besvär. 

• CHMP fann att tillgängliga data, trots begränsningar, gav belägg för effektivitet vid den 
godkända indikationen och att inga belägg som gav upphov till allvarliga tvivel om 
effektiviteten hade identifierats. 

• CHMP fann vidare att säkerhetsprofilen för de båda ingående komponenterna är väl beskriven 
och att inga nya signifikanta data för den fasta doskombinationen har identifierats. 
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CHMP:s yttrande 

CHMP anser därför följande: 

a. Nytta-riskförhållandet för läkemedel innehållande metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg är 
fortsatt gynnsamt, under förutsättning att de överenskomna ändringarna görs i produktinformationen. 
CHMP rekommenderar därför ändring av villkoren för godkännandena för försäljning av läkemedel 
innehållande metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg. 

b. De problem som togs upp i den anmälan som ledde till det nuvarande förfarandet av den 27 maj 
2019 påverkar inte nytta-riskförhållandet, och utesluter därför inte beviljandet av ett godkännande för 
försäljning av metokarbamol/paracetamol 380 mg/300 mg, under förutsättning att de överenskomna 
ändringarna görs i produktinformationen. 
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