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EMA anbefaler godkendelse af Perlinring (vaginalring med 
etonogestrel/ethinylestradiol) i EU 
EMA afslutter gennemgang efter uoverensstemmelse blandt 
medlemsstaterne 

Den 18. oktober 2018 afsluttede Det Europæiske Lægemiddelagentur en gennemgang af Perlinring 
efter en uoverensstemmelse blandt medlemsstaterne om dets godkendelse. Agenturet konkluderede, 
at fordelene ved Perlinring opvejer risiciene, og at der kan udstedes markedsføringstilladelse i Det 
Forenede Kongerige og i følgende EU-medlemsstater: Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, 
Estland, Spanien, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Letland, Nederlandene, 
Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Sverige samt Island og Norge. 

Hvad er Perlinring? 

Perlinring er en præventiv vaginalring, der anvendes til at forebygge graviditet. Hver ring indeholder to 
hormoner, etonogestrel og ethinylestradiol, der langsomt frigives i blodkredsløbet, og forhindrer, at der 
frigives æg fra æggestokkene. Perlinring anvendes i 21 dage (3 uger) i træk efterfulgt af en pause på 
7 dage, hvorefter der bør tages en ny ring i brug. 

Perlinring blev udviklet som et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Perlinring skulle indeholde det 
samme aktive stof og virke på samme måde som et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i 
EU, og som hedder Nuvaring. 

Hvorfor blev der foretaget en gennemgang af Perlinring? 

Actavis Group PTC EHF søgte Perlinring godkendt af Det Forenede Kongeriges lægemiddelagentur ved 
en decentraliseret procedure. Ved denne procedure vurderer én medlemsstat 
("referencemedlemsstaten", her Det Forenede Kongerige) et lægemiddel med henblik på udstedelse af 
en markedsføringstilladelse, der er gyldig i det pågældende land foruden i andre medlemsstater (de 
"berørte medlemsstater", jf. ovenfor), hvor virksomheden har ansøgt om en markedsføringstilladelse. 

Medlemsstaterne var imidlertid ikke i stand til at nå til enighed, og den britiske lægemiddelstyrelse 
indbragte den 7. august 2018 sagen for EMA med henblik på voldgift. 

Virksomheden, der søger om godkendelse af Perlinring, har vedlagt sin ansøgning dokumentation for, 
at Perlinring er "bioækvivalent" med Nuvaring i en periode på 3 uger, hvilket svarer til den godkendte 
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længde af behandlingen. To lægemidler er bioækvivalente, når de giver de samme niveauer af det 
aktive stof i kroppen, og de forventes derfor at have samme effekt. 

Begrundelsen for indbringelsen var betænkelighed rejst af Tyskland, Frankrig og Nederlandene ved, at 
Nuvarings produktoplysninger til læger og patienter fastslår, at produktet fortsat er effektivt, hvis det 
anvendes i en yderligere 4. uge. Selv om de fremlagte bioækvivalensdata var tilstrækkelige til at 
påvise, at Perlinring er bioækvivalent med Nuvaring i en periode på 3 uger, dækkede de ikke den 
ekstra 4. uge, hvor den præventive ring stadig kan anvendes, selv om denne anvendelse ikke 
anbefales. 

Bioækvivalensdata for uge 4 blev anset for nødvendige af Tyskland, Frankrig og Nederlandene, da 
Perlinring forventes anvendt på samme måde som Nuvaring. 

Hvad er resultatet af gennemgangen? 

Efter vurdering af de foreliggende data fandt agenturet, at bioækvivalens med referencelægemidlet er 
påvist under behandlingens tilladte varighed (3 uger). Der er desuden tilstrækkelig dokumentation for, 
at Perlinring fortsat er effektiv i yderligere en 4 . uge, sådan som det er tilfældet for Nuvaring. 
Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved Perlinring opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse 
af en markedsføringstilladelse i alle berørte medlemsstater. 

 

 

Yderligere information om proceduren 

Gennemgangen af Perlinring blev indledt på foranledning af Det Forenede Kongerige, jf. artikel 29 i 
direktiv 2001/83/EF. 

Gennemgangen blev foretaget af EMA's Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP), som har ansvar 
for alle spørgsmål vedrørende lægemidler til mennesker. 

Europa-Kommissionen vedtog en afgørelse, der er retligt bindende i hele EU den 18. december 2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000150.jsp&mid=WC0b01ac05800240d0
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000150.jsp&mid=WC0b01ac05800240d0
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