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ANEXA I 

 
LISTA CU DENUMIRIE COMERCIALE, FORMA FARMACEUTICĂ, CONCENTRAŢIILE 

PRODUSELOR MEDICAMENTOASE, CĂILE DE ADMINISTRARE, SOLICITANŢII ÎN 
STATELE MEMBRE 
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Statul membru 
UE/SEE 
 

Deţinătorul 
autorizaţiei de 
punere pe 
piaţă 
 

Solicitantul Numele (inventat) Concentraţia Forma 
farmaceutică 

Calea de 
administrare 

Conţinut 
(concentraţia) 

Austria  
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanin Hospira 
200 mg  
Pulver und 
Lösungsmittel zur 
Herstellung einer 
Injektionslösung oder 
Infusionslösung 

200 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

200 mg/flacon 
(66,7 mg/ml) 

Austria  
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanin Hospira 
400 mg  
Pulver und 
Lösungsmittel zur 
Herstellung einer 
Injektionslösung oder 
Infusionslösung 

400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

400 mg/flacon 
(133,4 mg/ml) 

Germania 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanin Mayne 
Hospira 200 mg  
Trockensubstanz 

200 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

200 mg/flacon 

Germania 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 
 

Teicoplanin Mayne 
Hospira 400 mg  
Trockensubstanz 

400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

400 mg/flacon 
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Statul membru 
UE/SEE 
 

Deţinătorul 
autorizaţiei de 
punere pe 
piaţă 
 

Solicitantul Numele (inventat) Concentraţia Forma 
farmaceutică 

Calea de 
administrare 

Conţinut 
(concentraţia) 

Irlanda 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit  
 

Teicoplanin 200 mg  
Powder and Solvent 
for Solution for 
Injection or Infusion 

200 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

200 mg/flacon 

Irlanda 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit  

Teicoplanin 400 mg  
Powder and Solvent 
for Solution for 
Injection or Infusion 

400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

400 mg/flacon 

Italia 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanina Hospira  200 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

200 mg/flacon 

Italia 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanina Hospira  400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

400 mg/flacon 

Portugalia  Hospira UK Limited, Teicoplanina Hospira 200 mg Pulbere şi Administrare 200 mg/flacon 
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Statul membru 
UE/SEE 
 

Deţinătorul 
autorizaţiei de 
punere pe 
piaţă 
 

Solicitantul Numele (inventat) Concentraţia Forma 
farmaceutică 

Calea de 
administrare 

Conţinut 
(concentraţia) 

 Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

200 mg  
Pó e solvente para 
solução injectável ou 
solução para perfusão 

solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

Portugalia 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanina Hospira 
400 mg  
Pó e solvente para 
solução injectável ou 
solução para perfusão 

400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

400 mg/flacon 

Spania 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanina Hospira 
200 mg  
Polvo y disolvente 
para solución 
inyectable o para 
perfusión 

200 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

200 mg/flacon 

Spania 
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanina Hospira 
400 mg  
Polvo y disolvente 
para solución 
inyectable o para 
perfusión 

400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă 
(injecţie sau 
perfuzie) 
Administrare 
intramusculară 
 

400 mg/flacon 

Regatul Unit  
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 

Teicoplanin 200 mg  
Powder and Solvent 

200 mg Pulbere şi 
solvent pentru 

Administrare 
intravenoasă  

200 mg/flacon 
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Statul membru 
UE/SEE 
 

Deţinătorul 
autorizaţiei de 
punere pe 
piaţă 
 

Solicitantul Numele (inventat) Concentraţia Forma 
farmaceutică 

Calea de 
administrare 

Conţinut 
(concentraţia) 

Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

for Solution for 
Injection or Infusion 

soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

 

Regatul Unit  
 

 Hospira UK Limited, 
Queensway, Royal 
Leamington Spa, 
Warwickshire, CV31 3RW, 
Regatul Unit 

Teicoplanin 400 mg  
Powder and Solvent 
for Solution for 
Injection or Infusion 

400 mg Pulbere şi 
solvent pentru 
soluţie 
injectabilă sau 
perfuzabilă 

Administrare 
intravenoasă  
 

400 mg/flacon 
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CONCLUZII ŞTIINŢIFICE 
 
REZUMAT GENERAL AL EVALUĂRII ŞTIINŢIFICE PENTRU TEICOPLANIN HOSPIRA ŞI 
DENUMIRILE ASOCIATE (A SE VEDEA ANEXA I) 
 
În 2005 Hospira UK a înaintat cereri privind o procedură descentralizată pentru Teicoplanin Hospira 200 mg 
şi 400 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în temeiul articolului 28 din Directiva 2001/83/CE, cu 
modificările ulterioare. Produsul original Targocid 400 mg este înregistrat în Germania din 10 martie 1992. 
Solicitantul a susţinut similaritatea esenţială cu produsul inovator Targocid, deşi a recunoscut diferenţele din 
profilul glicopeptidelor. Prin urmare, solicitantul a realizat o serie de studii preclinice şi a analizat literatura 
de specialitate publicată privind activitatea biologică a subcomponentelor individuale ale teicoplaninei. 
Rezultatele studiului de fază I nu au demonstrat echivalenţa farmacocinetică pentru expunerea totală la 
medicament. În plus, nici evaluarea ASC a medicamentului liber nu a demonstrat echivalenţa. Solicitantul a 
realizat un studiu de bioechivalenţă pentru a furniza informaţii suplimentare privind farmacocinetica 
(PK)/farmacodinamica (PD) şi pentru a demonstra o siguranţă şi o eficacitate similare. S-a considerat că 
produsele Teicoplanin Hospira şi Targocid sunt comparabile în materie de conţinut total de medicament 
activ, dar diferă în ceea ce priveşte compoziţia subcomponentelor TA-2, generând obiecţii majore. Procedura 
a fost deci deferită Comitetului CHMP. Principala problemă avută în vedere a fost eşecul de a demonstra că 
Teicoplanin Hospira este un echivalent generic al Targocid. CHMP a adoptat o listă de întrebări care urma să 
fie soluţionată de solicitant. 
 
Întrebarea 1 – Diferenţele de compoziţie dintre cele două produse şi diferenţele rezultate dintre valorile 
ASC nu demonstrează în mod clar că Teicoplanin Hospira şi produsul de referinţă Targocid sunt esenţial 
similare. Solicitantului i se cere, prin urmare, să justifice pe deplin dacă sunt sau nu necesare date clinice 
suplimentare în forma unui studiu comparativ al siguranţei şi eficacităţii cu produsul inovator înaintea 
acordării unei autorizaţii de punere pe piaţă pentru produs.  
 
Faza 1 Farmacocinetică/farmacodinamică clinică  
Solicitantul a recunoscut că ASC 0-tlast şi ASC 0-inf s-au situat sub intervalul acceptat, indicând că cele 
două preparate nu sunt echivalente farmacocinetic pentru expunerea totală la medicament. Timpii de 
înjumătăţire ai componentelor TA2 sunt corelaţi cu lipofilia acestora şi deoarece Teicoplanin Hospira are un 
conţinut proporţional mai scăzut de subcomponente cu un timp de înjumătăţire mai lung şi o proporţie mai 
mare cu un timp de înjumătăţire mai scurt, eliminarea totală a teicoplaninei integrale este mai rapidă, iar 
ASC rezultată este mai scăzută. A fost evaluată legarea de proteine, demonstrând că fracţia nelegată pentru 
fiecare subcomponentă este esenţial similară pentru Targocid şi Teicoplanin Hospira şi confirmând că 
valorile individuale ale legării de proteine pentru subcomponente nu variază în funcţie de compoziţia diferită 
a componentelor. S-a stabilit că medicamentul legat nu este disponibil pentru a-şi exercita efectul terapeutic 
şi că, în cazul agenţilor antimicrobieni, doar medicamentul liber tratează infecţiile. Prin urmare, raporturile 
PK/PD pentru antimicrobiene se bazează pe medicamentul liber. Solicitantul a examinat atât medicamentul 
activ disponibil (ASC liberă), cât şi întregul medicament şi ASC/CMI liberă, concluzionând că Teicoplanin 
Hospira este cel puţin la fel de eficace ca Targocid. A fost evaluat efectul variabilităţii PK asupra 
rezultatului estimat (ASC/CMI) şi, chiar şi cu diferenţele dintre distribuţii pentru subcomponente, valorile 
ASC/CMI totale sunt similare pentru cele două produse. Potrivit solicitantului, acest lucru indică 
esenţialmente un rezultat terapeutic similar. Solicitantul a adus în discuţie conformitatea Teicoplanin 
Hospira cu monografiile, indicând că în urma controalelor mai stricte propuse ale componentelor 
individuale, ingredientul farmaceutic activ utilizat în Teicoplanin Hospira îndeplineşte cerinţele ambelor 
monografii, iar componentele individuale sunt controlate într-o măsură mult mai mare. Variabilitatea 
observată în compoziţia subcomponentelor este inerentă unui produs de fermentaţie, ambele produse 
prezentând variabilitate pentru toate componentele individuale, deşi se încadrează în continuare în 
specificaţiile JP şi europene. Pe această bază, solicitantul a concluzionat că este puţin probabil ca micile 
variaţii din compoziţia fracţiilor active să afecteze siguranţa şi eficacitatea medicamentului in vivo. 
 
Rezultate din studii non-clinice 
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Solicitantul a derulat un program extins de testare pentru a caracteriza activitatea Teicoplanin Hospira în 
comparaţie cu Targocid împotriva unei serii de specii clinic relevante şi a demonstrat similaritatea esenţială 
dintre Teicoplanin Hospira şi Targocid pentru toate tulpinile şi speciile individuale. Majoritatea valorilor 
CMI erau identice pentru cele două preparate, restul de 10,2% din rezultate situându-se în limitele unei 
diluţii duble. Concluzia studiului a fost că activitatea biologică a Teicoplanin Hospira este echivalentă cu 
cea a Targocid şi s-a confirmat, prin urmare, că diferenţele minore dintre compoziţiile componentelor active 
individuale ale teicoplaninei nu afectează activitatea biologică. Solicitantul a adus în discuţie, de asemenea, 
datele din studiul privind infecţia coapsei la şoareci neutropenici, argumentând că rezultatele demonstrează 
în mod clar că Teicoplanin Hospira şi Targocid au fost la fel de eficace în reducerea numărului de bacterii, 
confirmând că diferenţele din compoziţia relativă a componentelor individuale nu afectează activitatea 
biologică a produsului. 
 
Date de siguranţă obţinute din studiul clinic şi din studiul de toxicitate non-clinic 
Solicitantul a afirmat că regimul de dozare al teicoplaninei este predictibil, prin urmare, toxicitatea în 
funcţie de doză nu reprezintă un motiv de îngrijorare în cadrul utilizării clinice standard. Supradozajul 
accidental nu a prezentat reacţii adverse sau anomalii. Substanţele înrudite rezultate din procesul de 
fermentaţie sunt bine documentate, solicitantul derulând un program de studiu privind toxicitatea pentru a 
demonstra un profil de siguranţă similar cu cel al medicamentului original. În ansamblu, numărul total de 
reacţii adverse observate a fost similar pentru ambele tratamente. Majoritatea reacţiilor observate au fost 
uşoare ca intensitate şi nu au fost considerate asociate cu administrarea medicamentului. Solicitantul a 
concluzionat că nu sunt necesare date clinice suplimentare. 
 
CHMP a considerat că similaritatea cu privire la medicamentul liber este importantă şi că, în ceea ce 
priveşte ASC liberă, suma tuturor subcomponentelor TA2 libere este cu 13% mai mare pentru Teicoplanin 
Hospira. Aceste diferenţe indică faptul că Teicoplanin Hospira nu este un echivalent generic al Targocid, iar 
potenţialul impact asupra siguranţei medicamentului nu este încă clar. CHMP a remarcat că specificaţiile 
propuse generează un control al subcomponentelor individuale considerabil mai mare decât dacă ar fi fost 
pur şi simplu în acord cu monografiile; totuşi, acest lucru nu stabileşte că Teicoplanin Hospira este un 
echivalent generic al Targocid. CHMP a luat notă de studiul la şoareci neutropenici care demonstrează 
eficacitatea în reducerea numărului de bacterii şi echivalenţa biologică. În ceea ce priveşte siguranţa, datele 
din studiul TEC062 nu au indicat diferenţe între Teicoplanin Hospira şi Targocid, însă terminarea prematură 
a studiului nu permite tragerea unor concluzii solide, deşi nu au existat sugestii privind un profil de 
siguranţă diferenţial între cele două produse. În concluzie, CHMP consideră că diferenţa dintre 
concentraţiile subcomponentelor glicopeptidice nu permite ca Teicoplanin Hospira să fie considerat un 
echivalent generic al Targocid, în pofida conformităţii compoziţiei cu monografia JP şi proiectul de 
monografie Ph.Eur. CHMP a cerut solicitantului să-şi dezvolte afirmaţia potrivit căreia Teicoplanin Hospira 
este un echivalent generic al Targocid. 
 
Întrebarea 2 – Solicitantul este rugat să justifice pe deplin de ce studiul de fază I prezentat nu trebuie 
considerat un studiu eşuat. 
 
Solicitantul a răspuns că studiul de fază I (TEC062) prezentat în sprijinul cererii sale nu trebuie considerat 
un studiu eşuat deoarece a fost derulat în conformitate cu orientările relevante şi că în urma unei inspecţii nu 
au existat constatări majore legate în mod special de desfăşurarea studiului. Solicitantul a prezentat, de 
asemenea, un document de informare prin care afirmă că în cadrul studiului au fost măsurate şi alte criterii 
de evaluare, inclusiv farmacodinamica, legarea de proteine şi analiza PK şi PD a principalelor 
subcomponente, deoarece se consideră că doar medicamentul liber (teicoplanina nelegată proteic) contribuie 
la activitatea farmacodinamică. Deşi orientarea EMEA referitoare la bioechivalenţă prevede că nu este 
necesar un studiu de bioechivalenţă pentru produsele intravenoase, acest studiu a furnizat informaţii 
suplimentare utile. Studiul a fost întrerupt prematur din considerente de siguranţă, dar datele disponibile de 
farmacocinetică a teicoplaninei au fost în continuare evaluate în măsura în care datele permiteau acest lucru. 
Din perspectiva BPC şi din punct de vedere al datelor generate care susţin datele CMC şi non-clinice, 
TEC062 nu poate fi considerat un studiu eşuat. CHMP consideră că, în materie de farmacodinamică, studiul 
a demonstrat că activitatea bactericidă serică este similară pentru Teicoplanin Hospira şi Targocid şi că 
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proporţia medicamentului liber pentru fiecare subcomponentă este similară pentru cele două produse. 
Totuşi, nu se consideră că aceste rezultate demonstrează că Teicoplanin Hospira este un echivalent generic 
al Targocid în ceea ce priveşte similaritatea în ansamblu. Problema a fost considerată nerezolvată, 
necesitând discuţii ulterioare. 
 
Întrebarea 3 – Solicitantul trebuie să discute baza ştiinţifică a analizei post-hoc cu privire la ASC liberă în 
locul ASC totale. 
 
Solicitantul a adus în discuţie rezultatele unei analize post-hoc cu privire la ASC liberă şi nu la ASC totală. 
În special, a fost examinată cinetica nelegată de proteine a subcomponentelor teicoplaninei care contribuie la 
activitatea acesteia (TA21-5). Farmacocinetica teicoplaninei a fost determinată atât pentru compusul total, cât 
şi pentru componentele individuale, iar analizele subcomponentelor au confirmat că farmacocinetica 
subcomponentelor TA2 individuale este aceeaşi pentru Teicoplanin Hospira şi Targocid. Solicitantul 
consideră relevantă măsurarea ASC a medicamentului liber (ca sumă a componentelor active majore ale 
medicamentului). CHMP a fost de acord cu răspunsul solicitantului; din punct de vedere farmacodinamic, 
ASC liberă este cel mai important parametru PK. 
 
Întrebarea 4 – Solicitantul afirmă că în practica clinică, doza de teicoplanină este ajustată în funcţie de 
evoluţia clinică şi de concentraţiile serice minime, în special în infecţiile severe. Solicitantul trebuie să 
prezinte date (de exemplu, documente orientative) care să demonstreze că ajustarea dozei în funcţie de 
evoluţia clinică este în general acceptată şi practicată. 
 
Solicitantul a afirmat că dozele de încărcare corespunzătoare de teicoplanină trebuie considerate obligatorii 
pentru toţi pacienţii indiferent de funcţia lor renală pentru a se obţine concentraţii terapeutic relevante la 
începutul perioadei de tratament. Ulterior, este importantă monitorizarea terapeutică a medicamentului 
pentru a asigura că regimurile de dozare sunt optimizate şi se recomandă ca teicoplanina să fie monitorizată 
şi dozajul ajustat pentru a se asigura concentraţii minime de cel puţin 20 mg/l. O serie de orientări justifică 
ideea monitorizării. Solicitantul a concluzionat că există numeroase referinţe recente care recomandă 
ajustarea dozei de teicoplanină pe baza monitorizării concentraţiilor sanguine şi că orientările din RCP 
propus asigură un nivel de referinţă solid pentru gestionarea pacienţilor care necesită teicoplanină. CHMP a 
acceptat răspunsul solicitantului, deoarece documentele orientative furnizate ce justifică monitorizarea 
teicoplaninei au fost considerate relevante.  
 
Întrebarea 5 – Analiza post-hoc realizată de solicitant ca răspuns la observaţiile statului membru în cauză 
din ziua 145 s-a bazat pe raporturile Cmax/CMI sau ASC/CMI individuale, determinate pentru fiecare 
subcomponentă şi apoi însumate. Solicitantul trebuie să furnizeze o analiză bazată pe concentraţiile 
plasmatice integrale (totale) de teicoplanină. 
 
Solicitantul a considerat că rezultatele PK pentru teicoplanina integrală au demonstrat că Cmax şi Tmax ale 
Teicoplanin Hospira şi Targocid sunt în esenţă similare şi că un interval de încredere (CI) de 90% pentru 
Cmax se situează în limitele intervalului de acceptare pentru bioechivalenţă. Totuşi, ASC 0-tlast şi ASC 0-
inf au fost mai scăzute pentru Teicoplanin Hospira, indicând că echivalenţa PK nu a fost demonstrată pentru 
expunerea totală la medicament (legat plus nelegat). Solicitantul a analizat raportul ASC/CMI individual 
pentru toate cele 5 subcomponente, pentru medicamentul liber, deoarece teicoplanina se leagă considerabil 
de proteine, şi activitatea biologică a preparatului rezultă în principal din componenta medicamentului liber. 
Solicitantul consideră că suma raporturilor individuale determinate pentru fiecare subcomponentă este în 
esenţă aceeaşi ca şi pentru teicoplanina totală. CHMP a reţinut datele solicitantului şi a fost de acord că 
medicamentul liber este mai important pentru activitatea biologică, fiind deci cel mai bun parametru pentru 
a demonstra echivalenţa „farmacodinamică”. 
 
Întrebarea 6 – Valorile CMI utilizate în calculele pentru fiecare subcomponentă nu au fost aprobate de 
EUCAST. În schimb trebuie utilizate valorile raportate EUCAST pentru teicoplanina integrală (totală). 
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Solicitantul a afirmat că potenţa antimicrobiană a medicamentului este o sumă a părţilor componente şi că 
potenţa antibacteriană in vitro se stabileşte prin testarea CMI. Teicoplanin Hospira are un amestec diferit de 
subcomponente decât medicamentul original; cu toate acestea, solicitantul consideră că nu este rezonabil să 
se utilizeze concentraţiile CMI ale teicoplaninei totale pentru a evalua impactul proporţiilor variabile ale 
subcomponentelor. Deşi concentraţiile CMI ale subcomponentelor aprobate de EUCAST nu sunt disponibile 
pentru niciun produs antibacterian, acest lucru nu ar trebui să constituie un argument împotriva utilizării 
acestora. CHMP a fost de acord cu răspunsul solicitantului şi a considerat problema rezolvată. 
 
CHMP a recunoscut că siguranţa şi eficacitatea au fost stabilite, precum şi echivalenţa generală. Cu toate 
acestea, nivelul exact de activitate, care trebuie determinat pentru a putea propune recomandări de utilizare, 
nu a fost stabilit. Prin urmare, CHMP a adoptat următoarea listă de probleme nerezolvate spre a fi 
soluţionate de solicitant: „În urma discuţiilor şi ţinând cont de diferenţele de compoziţie şi de diferenţele PK 
demonstrate, CHMP a fost de părere că nu s-a demonstrat suficient faptul că Teicoplanin Hospira este un 
echivalent generic al Targocid. Luând în considerare temeiul juridic al cererii, s-a observat o tendinţă 
negativă clară în cadrul CHMP. Prin urmare, solicitantul este rugat să justifice în continuare că Teicoplanin 
Hospira este un echivalent generic al Targocid în scris şi/sau în cadrul unei explicaţii verbale în lumina 
avizului CHMP.” Solicitantul a decis să soluţioneze lista de probleme nerezolvate în cadrul unei explicaţii 
verbale. Compania nu a prezentat date noi, ci a reiterat argumentele anterioare. CHMP a fost de părere că 
respectarea specificaţiilor Farmacopeii europene nu înseamnă automat că Teicoplanin Hospira este un 
echivalent generic al Targocid şi a susţinut că demonstrarea acestui lucru este esenţială pentru aprobare. 
 
Procedura de reexaminare în temeiul articolului 32 alineatul (4) din Directiva 2001/83/CE, astfel cum a fost 
modificată 
 
Solicitantul a înaintat o cerere de reexaminare a avizului CHMP, răspunzând la motivele de susţinere a 
deciziei că Teicoplanin Hospira nu poate fi considerat un echivalent generic al medicamentului inovator 
Targocid, şi a abordat unul câte unul cele trei motive ale refuzului acordării autorizaţiilor de punere pe piaţă. 
 
Motivul 1: Solicitantul nu a justificat suficient de ce nu au fost îndeplinite specificaţiile 
medicamentului inovator. 
 
CHMP a reţinut răspunsul solicitantului şi rezumatul avizului primit de la agenţiile naţionale. Solicitantul a 
afirmat că solicitanţii de autorizaţii pentru produse generice nu au acces la specificaţiile produselor originale 
şi că, prin urmare, a încercat să dezvolte un IFA conţinând subcomponente la niveluri similare cu cele 
observate în Targocid. Solicitantul consideră că produsul obţinut este conform cu monografia EDQM 
publicată a teicoplaninei, dar a afirmat că doar DAPP pentru produsul original a fost invitat să emită 
observaţii pe marginea acestei monografii şi că observaţiile prezentate de Hospira nu au fost acceptate. 
Solicitantul a concluzionat că, luând în considerare subcomponentele teicoplaninei şi cantităţile relative, 
lipofilia şi concentraţiile CMI ale acestora, numeroşi experţi consideră că, într-un cadru clinic, teicoplanina 
trebuie tratată în ansamblu, indiferent de nivelurile relative ale subcomponentelor, din cauză că diferenţele 
dintre caracteristicile PK sunt mici. 
 
CHMP a remarcat că, pentru ca Teicoplanin Hospira să fie considerat un produs generic, diferenţa dintre 
cantităţile subcomponentelor glicopeptidice trebuie să fie acceptabilă şi că această diferenţă nu trebuie să 
conducă la o diferenţă în materie de siguranţă şi/sau eficacitate. Ambele produse includ aceleaşi 
subcomponente şi, în pofida diferenţelor dintre raporturile subcomponentelor, amândouă respectă 
monografia Farmacopeii europene (Ph.Eur.). Totuşi, deşi aceste monografii asigură o calitate acceptabilă, 
ele nu stabilesc o echivalenţă terapeutică. Prin urmare, trebuie demonstrat că diferenţele dintre raporturile 
subcomponentelor nu conduc la diferenţe în materie de eficacitate şi/sau siguranţă, iar CHMP consideră că 
datele clinice şi non-clinice şi studiile de bioechivalenţă prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra 
acest lucru. CHMP recunoaşte că specificaţiile produsului inovator sunt confidenţiale, însă analizarea 
loturilor de produs inovator permite înţelegerea variabilităţii nivelurilor de subcomponente ale 
medicamentului inovator şi realizarea specificaţiilor în limitele acestui interval de variabilitate ar asigura 
echivalenţa. Întrucât raporturile observate în cazul Teicoplanin Hospira nu se încadrează în aceste intervale, 
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echivalenţa nu poate fi presupusă doar pe baza datelor in vitro. În ceea ce priveşte literatura de specialitate 
disponibilă potrivit căreia teicoplanina trebuie tratată ca întreg indiferent de nivelurile relative ale 
subcomponentelor, CHMP este de părere că acest lucru ar fi fost luat în considerare în timpul elaborării 
monografiei Ph.Eur. În final, studiile CMI in vitro efectuate de solicitant nu sunt suficient de sensibile 
pentru a detecta eventuale diferenţe între cele două produse întrucât activitatea antibacteriană in vitro este 
independentă de lipofilie, distribuţie tisulară şi clearance-ul subcomponentelor.  
 
Motivul 2: Bioechivalenţa nu a fost demonstrată pentru fiecare subcomponentă.  
 
Solicitantul nu a discutat în continuare rezultatele studiilor de bioechivalenţă parţial încheiate care evaluează 
ASC şi Cmax, deoarece CHMP a considerat că, datorită naturii acestui medicament, ASC a medicamentului 
integral (totală) nu este adecvată pentru demonstrarea bioechivalenţei. Întrucât CHMP a considerat că ASC 
liberă este cel mai important parametru PK şi că factorul farmacodinamic dominant al rezultatului 
microbiologic şi clinic este ASC/CMI, solicitantul a concluzionat că cel mai important parametru PK/PD 
pentru evaluarea rezultatului microbiologic şi clinic este ASC/CMI liberă. În consecinţă, solicitantul a 
argumentat că suma ASC/CMI libere a subcomponentelor dovedeşte o activitate comparabilă între produsul 
generic şi cel inovator. Solicitantul a discutat variaţia nivelurilor de subcomponente şi a afirmat că 
bioechivalenţa sau similaritatea esenţială pentru teicoplanină este evaluată optim prin compararea sumei 
ASC/CMI libere pentru subcomponente. ASC/CMI a medicamentului liber pentru suma subcomponentelor 
TA2 în cazul Teicoplanin Hospira s-a situat în limita de 2% faţă de valoarea Targocid şi totalitatea studiilor 
CMI preclinice combinate cu studiul privind infecţia coapsei la şoareci şi titrul bactericid seric identic au 
oferit noi asigurări că activitatea microbiologică a celor două produse este aceeaşi şi că, din punct de vedere 
farmacodinamic, cele două produse pot fi considerate echivalente. Prin urmare, solicitantul consideră că 
Teicoplanin Hospira este un echivalent generic al Targocid. 
 
CHMP a reţinut datele care compară PK, PDD şi siguranţa Teicoplanin Hospira cu cele ale produsului 
original. Rezultatele demonstrează că medicamentul liber pentru fiecare subcomponentă a teicoplaninei este 
similar. Cu toate acestea, valabilitatea şi sensibilitatea ASC libere şi a parametrilor PK/PD în evaluarea unui 
produs generic nu au fost stabilite, această abordare contravenind orientării CHMP privind investigarea 
biodisponibilităţii şi bioechivalenţei. Natura substanţei active şi procesul de fermentaţie utilizat pot genera 
diferenţe între subcomponente care afectează lipofilia medicamentului şi, ca atare, PK şi într-adevăr datele 
PK arată că pentru ASC bioechivalenţa nu a putut fi demonstrată. Activitatea comparabilă a ASC/CMI 
libere nu poate exclude potenţialele diferenţe PK sau rezultatul studiului de bioechivalenţă. Pentru 
medicamente generice, inclusiv această formulă intravenoasă de teicoplanină, bioechivalenţa trebuie 
demonstrată deoarece datele clinice justificative nu sunt suficient de sensibile pentru a detecta diferenţele 
dintre formule. În plus, utilizarea valorilor CMI din datele publicate în 1984 nu este susţinută, iar corelarea 
PK/PD cu rezultatul clinic şi probabilitatea atingerii anumitor ţinte nu se acceptă pentru produsele 
simplificate. CHMP a remarcat, de asemenea, că parametrii PK ai subcomponentelor nu sunt cunoscuţi la 
copii şi că diferenţele de compoziţie pot determina diferenţe PK mai pronunţate la copii, întrucât datele din 
literatura de specialitate indică diferenţe între proprietăţile PK la adulţi şi copii.  
 
Motivul 3: De asemenea, datele bactericide serice şi non-clinice suplimentare prezentate nu sunt 
considerate suficiente pentru a demonstra în mod adecvat că Teicoplanin Hospira este un echivalent 
generic al medicamentului inovator Targocid  
 
Solicitantul a discutat temeiul juridic al cererii sale, afirmând că a fost acceptat ca atare de SMR şi de toate 
celelalte state membre şi consideră că cerinţele acestui temei juridic au fost îndeplinite. Prin urmare, nu este 
necesar un studiu de bioechivalenţă, în conformitate cu Nota pentru orientarea privind investigarea 
biodisponibilităţii şi bioechivalenţei (CPMP/EWP/QWP/1401/98). În afară de diferenţele dintre nivelurile 
subcomponentelor TA2, nu există motive de îngrijorare legate de procesul de fabricare utilizat, în special în 
ceea ce priveşte impurităţile. Solicitantul a definit apoi ingredientul activ prin referire la INN şi 
monografiile farmacopeice, concluzionând că Teicoplanin Hospira satisface toate criteriile necesare pentru a 
putea fi definit drept un echivalent generic al produsului original. Solicitantul a discutat, de asemenea, în 
detaliu datele preclinice justificative, descriind studiile prezentate (două studii CMI utilizând un număr de 
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organisme, un model de studiere a infecţiei coapsei la şoareci neutropenici şi un studiu de toxicitate cu doză 
repetată la şobolani). Solicitantul a concluzionat că toate studiile confirmă eficacitatea şi siguranţa 
Teicoplanin Hospira şi că rezultatele au fost similare cu cele obţinute în cazul produsului original. Modelul 
de studiu privind infecţia coapsei la şoareci a fost considerat reprezentativ pentru infecţiile profunde şi oferă 
o comparaţie a caracteristicilor de penetraţie tisulară ale Teicoplanin Hospira şi Targocid. În concluzie, 
indiferent de temeiul juridic, solicitantul consideră că produsul este dezvoltat în conformitate cu toate 
specificaţiile adecvate ale teicoplaninei şi că nu sunt necesare studii suplimentare. Toate subcomponentele 
sunt bine caracterizate şi uşor identificabile şi nu există îndoieli că fiecare subcomponentă individuală din 
Teicoplanin Hospira are aceleaşi caracteristici ca şi Targocid. 
 
CHMP a evaluat studiile şi a concluzionat că rezultatele CMI sunt similare între Teicoplanin Hospira şi 
produsul original şi că nu s-au observat diferenţe în ceea ce priveşte activitatea antibacteriană sau 
eficacitatea. S-a remarcat totuşi că nu au fost măsurate concentraţiile tisulare ale componentelor 
medicamentului şi că, în ceea ce priveşte toxicologia, nu se poate concluziona dacă produsele sunt 
comparabile deoarece histopatologia a fost măsurată doar pentru Teicoplanin Hospira. CHMP a fost, de 
asemenea, de părere că studiul derulat de solicitant nu a demonstrat bioechivalenţa dintre Teicoplanin 
Hospira şi Targocid şi că studiile CMI nu sunt suficient de sensibile pentru a detecta diferenţele dintre cele 
două produse în cazul teicoplaninei, întrucât activitatea antibacteriană in vitro este independentă de lipofilie, 
distribuţie tisulară şi clearance-ul subcomponentelor, respectiv, diferenţele legate de expunerea sistemică. 
Rezultatele din studiile la animale nu înlocuiesc datele PK comparative dintr-un studiu clinic în evaluarea 
produselor simplificate. 
 
MOTIVELE REFUZULUI  
 
În concluzie, CHMP a remarcat că deşi este în conformitate cu monografia Farmacopeii europene, calitatea 
Teicoplanin Hospira este diferită de subcomponentele produsului inovator deoarece Teicoplanin Hospira nu 
îndeplineşte specificaţiile medicamentului original cu privire la subcomponentele glicopeptidice individuale. 
Din cauza diferenţelor de expunere sistemică dintre Teicoplanin Hospira şi Targocid şi deoarece efectul 
diferenţelor dintre subcomponente asupra concentraţiilor tisulare ale medicamentului nu a fost măsurat, 
CHMP a concluzionat că bioechivalenţa nu poate fi demonstrată. Întrucât datele bactericide serice şi non-
clinice suplimentare prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra în mod adecvat că Teicoplanin 
Hospira este un echivalent generic al Targocid, CHMP şi-a menţinut deci avizul anterior potrivit căruia 
cererea actuală pentru acest produs nu poate fi aprobată. 
 
Întrucât 
  
- Teicoplanin Hospira nu îndeplineşte specificaţiile produsului original cu privire la subcomponentele 
glicopeptidice individuale şi s-a demonstrat că nu este bioechivalent cu produsul original 
 
- datele bactericide serice şi non-clinice suplimentare prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra în 
mod adecvat că Teicoplanin Hospira este un echivalent generic al Targocid 
 
CHMP a recomandat refuzarea acordării autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru Teicoplanin Hospira şi 
denumirile asociate (a se vedea Anexa I). 

 
 
 
 
 
 


