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Anness II 

Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għall-varjazzjoni lit-termini tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq  
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Konklużjonijiet xjentifiċi 
 
Sommarju ġenerali tal-valutazzjoni xjentifika ta’ prodotti mediċinali li fihom thiocolchicoside 
għall-użu sistemiku (ara Anness I) 
 
Thiocolchicoside (TCC) huwa derivattiv semi-sintetiku ta’ sulfurated colchicoside b’attività farmakoloġika li 
tirrilassa l-muskoli. Ir-rilassanti tal-muskoli huma wieħed mill-ħafna kuri attwalment użati fil-ġestjoni ta’ 
uġigħ mhux speċifiku fil-parti t’isfel tad-dahar. TCC huwa indikat għall-kura ta’ kontrazzjonijiet muskolari 
li jikkawżaw l-uġigħ f'sitwazzjonijiet differenti. Prodotti mediċinali li fihom TCC jintużaw b’mod wiesa mit-
tobba fl-Istati Membri kkonċernati (ara l-Anness I), u l-benefiċċji tagħhom huma rikonoxxuti fil-prattika 
klinika. 
 
Wara li Kumpanija waqqfet prova klinika tal-fażi I b’TCC minħabba sejbiet ġodda mhux kliniċi, l-aġenzija 
tal-mediċini Taljana (AIFA) talbet lil wieħed mid-Detenturi tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq (MAH) 
ta' TCC biex ikompli jinvestiga l-potenzjal ġenotossiku ta’ TCC u b’mod partikolari tal-metaboliti tiegħu; l-
MAH intalab iwettaq studji prekliniċi in vivo u in vitro biex tiġi indirizzata l-ġenotossiċità potenzjali tal-
metaboliti ta’ TCC. Ir-riżultati miksuba minn wieħed mill-istudji tal-metaboliti (metabolit SL59.0955, M2) 
wasslu għal tħassib: dejta ġdida dwar l-effett anewġeniku tal-metabolit M2 ta’ TCC iġġenerata mill-istudji 
prekliniċi ppreżentati indikat sinjal ta’ potenzjal ġenotossiku 
 
Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, fil-15 ta’ Frar 2013, l-Italja talbet lis-CHMP, taħt l-Artikolu 31 tad-
Direttiva 2001/83/KE, jivvaluta t-tħassib ta’ hawn fuq fir-rigward ta’ anewplojdija u l-impatt tagħha fuq il-
bilanċ tal-benefiċċju-riskju għal prodotti mediċinali li fihom TCC għall-użu sistemiku. Is-CHMP intalab 
jagħti l-opinjoni tiegħu dwar jekk l-indikazzjoni ta’ prodotti mediċinali li fihom TCC għandhomx jiġu 
ristretti u/jew jekk għandhomx jittieħdu miżuri regolatorji oħra. Fil-21 ta’ Frar 2013, is-CHMP beda 
proċedura ta’ riferiment għal prodotti mediċinali li fihom TCC. 
 
L-anewplojdija (varjazzjoni fl-għadd ta’ kromożomi u telf ta’ eterożigożità) hija rikonoxxuta bħala fattur 
ta’ riskju potenzjali għall-kanċer meta taffettwa ċ-ċelloli somatiċi, u teratoġeniċità, tossiċità tal-
embriju/aborti spontanji u indeboliment fil-fertilità maskili meta taffettwa ċ-ċelloli tal-mikrobi1. Għall-fini 
tar-reviżjoni ta’ dan ir-riskju, l-MAHs ipprovdew analiżi ta’ dan il-potenzjal ġenotossiku għal kull rotta 
sistemika tal-għoti, flimkien ma’ analiżi ta’ fatturi ta’ riskju possibbli, inkluż kriterji rilevanti bħad-doża u 
t-tul tal-kura. Is-CHMP irreveda d-dejta kollha disponibbli minn studji pre-kliniċi u kliniċi, mil-letteratura u 
l-esperjenza wara tqegħid fis-suq dwar anewplojdija għal prodotti mediċinali li fihom TCC għall-użu 
sistemiku. Sommarju rilevanti huwa ppreżentat hawn taħt. 
 
Studji pre-kliniċi 

L-iżvilupp prekliniku ta’ TCC kien prinċipalment sar matul it-tmeninijiet, u mbagħad ġie kkumplimentat 
fid-disgħinijiet biex ikun konformi mal-linji gwida Ewropej dwar id-dokumentazzjoni mhux klinika għal 
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq imħallta (CPMP/SWP/799/95) u biex jiġi 
investigat metabolit attiv ġdid SL18.0740 (M1) identifikat dak iż-żmien. Valutazzjonijiet sussegwenti tas-
sigurtà li ffokaw fuq il-potenzjal ġenotossiku kienu ppubblikati fl-20012 u fl-20033 . 
Wara li l-prova klinika tal-fażi I b’TCC imsemmija hawn fuq twaqqfet, il-potenzjal ġenotossiku tal-
metabolit aglikonu SL59.0955 (M2) kompla jiġi investigat. Fl-2011 u 2012 saru studji ġodda dwar il-
ġenotossiċità tal-kompost ġenitur (TCC), il-metabolit ċirkolanti ewlieni tiegħu SL18.0740 u l-metabolit 
aglikonu SL59.0955. 
 
Dejta dwar il-ġenotossiċità dwar TCC u l-metabolit ċirkolanti ewlieni tiegħu SL18.0740 (M1) 
 
Saru bosta studji tossikoloġiċi ġenetiċi dwar TCC u fuq il-metabolit ewlieni identifikat tiegħu 
3-O-glucuronidated aglycone (SL18.0740), li huwa l-metabolit attiv. 
 
Ġie konkluż li M1 (SL18.0740) m’għandux potenzjali mutaġeniku (mutazzjonijiet tal-ġeni) u klastoġeniku 
(ħsara strutturali fil-kromożomi), iżda huwa kapaċi jinduċi anewplojdija (ħsara numerika fil-kromożomi). 
Madankollu studju ta’ segwitu (test in vivo tal-mikronukleji) iddefinixxa livell bla ebda effett 
ta’ 39.6 mg/kg. Dan kien assoċjat ma’ AUC ta’ M1 fil-plasma ta’ 4073 ng.h/mL, li huwa aktar minn 
20 darba l-esponiment għal M1 osservat fil-bniedem wara doża orali ta’ TCC ta’ 8 mg darbtejn kuljum 
(175 ng.h/mL f’30 min). 
 
Għalhekk, abbażi tad-dejta disponibbli msemmija hawn fuq, is-CHMP ikkunsidra l-marġini tas-sigurtà u l-
benefiċċju/riskju għal TCC u SL18.0740 (M1) bħala aċċettabbli. 

                                                           
1 Parry 2000 & 2002; Kirsch-Volders 2002 
2 Kirkland DJ Et al. 2001 
3 Gouy D., 2003 
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Dejta dwar il-ġenotossiċità dwar il-metabolit aglikonu SL59.0955 (M2) 
 
Peress li ma saru l-ebda studji tossikoloġiċi ġenetiċi rilevanti preċedenti bil-metabolit aglikonu SL59.0955, 
saru studji komplimentari (analiżi tal-ħsara fil-kromożomi) biex jinvestigaw il-profil ġenotossiku ta’ dan il-
metabolit u l-kapaċità tiegħu li jinduċi anewplojdija f’testijiet mhux kliniċi in vitro (sa 600 µg/mL) u in 
vivo (sa 150 mg/kg): 

• test in vitro tal-mikronukleu (MN) f’kultura primarja ta’ limfoċiti umani bil-metabolit 
aglikonu (SL59.0955), bi tlewwin taċ-ċentromeru (Whitwell J., 2012); 

• test in vivo tal-MN fil-mudullun tal-firien wara l-għoti tal-metabolit aglikonu (SL59.0955) mill-ħalq 
fil-firien bi tlewwin taċ-ċentromeru u b’valutazzjoni sħiħa tal-esponiment għal SL59.0955 u għall-
metabolit aglikonu 3-O-glucuronidated (SL18.0740) biex jiġi vvalutat aħjar il-limitu ta’ 
esponiment (Wase K., Ottubru 2012). 

 
It-test in vitro tal-MN fil-limfoċiti umani wera li l-M2 induċa l-mikronukleji f’limfoċiti kkultivati umani 
periferali tad-demm fil-kundizzjonijiet kollha ta’ kura. Analiżi mekkanistika sussegwenti bl-użu ta’ 
ibridizzazzjoni florexxenti in-situ (FISH) bi probes panċentromeriċi tad-DNA wriet li l-mikronukleji kienu 
fil-biċċa l-kbira ġenerati permezz ta’ mekkaniżmu anewġeniku (abnormalità numerika fil-kromożomi) taħt 
il-kundizzjonijiet kollha ta’ kura; l-anewplojdija kienet ikkonfermata b’mod ċar permess ta’ tlewwin taċ-
ċentromeru. 
 
Taħt il-kondizzjonijiet tal-analiżi, il-livell Bla Effett Ħażin Osservat (NOAEL) u l-anqas livell ta’ effett ħażin 
osservat (LOAEL) kienu kkunsidrati wkoll iżda filwaqt huwa rikonoxxut li n-nondisġunzjoni tal-
kromożomi (CND) huwa l-aktar punt ta’ tmiem adegwat biex jiġi investigat meta wieħed ikun qed 
jinvestiga l-effetti f’doża baxxa ta’ veleni tal-magħżel, ma kienitx possibbli li tinġibed konklużjoni dwar it-
tfittxija għad-dożi ta’ limitu għall-induzzjoni ta’ anewplojdija. 
 
It-test in vivo tal-MN fil-mudullun tal-firien, wara l-għoti ta’ M2 mill-ħalq darba kuljum għal jumejn 
konsekuttivi f’dożi ta’ 25, 50, 70, 100 jew 150 mg/kg/d, it-test tal-mikronukleji fil-mudullun tal-firien 
instab li kien negattiv fl-irġiel. Fin-nisa, kien osservat rispons pożittiv f’dożi ta’ 25, 50, 70 u 100 mg/kg/d 
abbażi ta’ dejta tal-medja tal-grupp u dejta individwali. Mekkaniżmi ġenotossiċi, bħal anewplojdija, li 
jinvolvu d-diviżjoni taċ-ċelloli u miri mhux tad-DNA, huma magħrufa li jseħħu ’l fuq minn ċertu limitu ta‘ 
esponiment. Iżda ma kien identifikat l-ebda NOAEL għal effetti anewġeniċi fil-firien nisa (LOEL = 25 
mg/kg) u ma kien osservat l-ebda effett ċar relatat mad-doża peress li kienet osservata biss differenza 
żgħira fl-esponiment (AUC0-24 u Cmax) b’3-demethylthiocolchicine (SL59.0955) bejn id-dożi differenti fl-
irġiel u n-nisa. Barra minn hekk l-irġiel u n-nisa wrew biss differenza żgħira bejn is-sessi fl-esponiment. 
Għalhekk l-ebda marġni tas-sigurtà ma seta' jiġi kkalkulat. L-effett anewġeniku kien osservat f’LOEL li 
jikkorrispondi għal 1.6 x biss is-Cmax tal-bniedem u 4.1 x l-AUC (8mg darbtejn kuljum, mill-ħalq (PO)). 
 
Wara l-użu parenterali, il-konċentrazzjoni ta’ M2 fil-plasma hija mistennija tkun aktar baxxa peress li t-
trasformazzjoni tal-M2 iseħħ wara l-għoti orali prinċipalment permezz ta’ metaboliżmu intestinali. 
Madankollu, mhuwiex magħruf jekk l-esponiment għal M2 ikunx taħt il-limitu ta’ anewġeniċità (inkluż 
marġini biżżejjed tas-sigurtà) peress li M2 ma kienx analizzat fl-istudji kinetiċi kliniċi disponibbli. 
 
Bħala konklużjoni, ir-riżultati tal-istudji pre-kliniċi ta’ hawn fuq urew li M2 (SL59.0955) induċa l-
mikronukleji in vitro u in vivo, prinċipalment permezz ta’ mekkaniżmu anewġeniku taħt il-kundizzjonijiet 
kollha ta’ kura. Fiż-żewġ studji prekliniċi in vitro u in vivo li saru, is-sejbiet (żieda fl-inċidenza ta’ ċelloli 
multinukleati) kienu osservati f’konċentrazzjonijiet/esponimenti viċin l-esponimenti mkejla fil-bnedmin 
f’dożi terapewtiċi. Għalhekk is-CHMP kien tal-fehma li d-dejta disponibbli tippermetti konferma ta’ effett 
anewġeniku ċar tal-metabolit M2 ta’ thiocolchicoside f’konċentrazzjonijiet ta’ 4 darbiet ogħla mill-
esponiment fil-bniedem fil-plasma wara kura orali b’TCC ta’ 8 mg darbtejn kuljum (doża rakkomandata) u 
li tibda minn doża ta’ 25 mg/kg. Id-dejta ppreżentata ma ppermettietx li jiġi stabbilit NOEL għal 
anewplojdija, u għalhekk ma ġiex eskluż il-potenzjal għal riskju lill-bniedem. 
 
Sigurtà klinika 

Provi kliniċi u rapporti spontanji wara t-tqegħid fis-suq kienu ppreżentati mill-MAHs. 
 
Studji kliniċi 
 
L-ebda każijiet ta’ kanċer, anormalitajiet konġenitali, abort spontanju u indeboliment fil-fertilità maskili 
ma kienu rkuprati minn reviżjoni tal-provi kliniċi u l-letteratura. 
 
Esperjenza wara t-tqegħid fis-suq  
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Il-każijiet spontanji wara t-tqegħid fis-suq inġabru abbażi tar-rapporti reġistrati f’żewġ databases ta’ 
farmakoviġilanza globali tal-MAHs (dati ta’ skadenza 15 ta’ Frar 2013 u 29 ta’ April 2013 rispettivament). 
 
Fl-ewwel database, kienu rrappurtati 11-il każ sekondarji għal esponiment waqt it-tqala: 

• sitt każijiet ta’ anormalitajiet konġenitali (jiġifieri każ wieħed ta’ bosta malformazzjonijiet li 
wasslu għal abort, każ wieħed ta’ ipoplażja pulmonari, każ wieħed ta’ palat mixquq, każ wieħed 
ta’ spina bifida, każ wieħed tas-sindromu ta’ Poland, każ wieħed ta’ patent ductus arteriosus), 

• erba’ każijiet ta’ abort spontanju, 
• każ wieħed ta’ theddida ta’ ħlas prematur. 

 

Rapporti ta’ reviżjoni ta’ każijiet mill-2004 sad-29 ta’ April 2013 mit-tieni database irrapportaw 23 każ 
sekondarji għal esponiment matul it-tqala u / jew esponiment fl-utru: 

• 20 każ minħabba esponiment matul il-perjodu embrijoniku, li minnhom: 
o żewġ każijiet ta’ effetti teratoġeniċi (malformazzjonijiet) assoċjati ma' esponiment fil-bidu 

tat-tqala (l-ewwel kwart huwa l-perjodu li fih ir-riskju huwa l-akbar), 
o erba’ każijiet li wasslu għat-twaqqif tat-tqala (3 aborti spontanji u abort wieħed 

volontarju mhux minħabba raġuni medika), 
o ħames każijiet b’evoluzzjoni favorevoli (l-ebda effett fuq it-tarbija tat-twelid), 
o disa' każijiet li l-evoluzzjoni tat-tqala mhijiex magħrufa minħabba nuqqas ta' 

dokumentazzjoni. 
 

• każ 1 minħabba esponiment matul il-perjodu fetali (jiġifieri każ ta’effetti fetotossiċi li wasslu għal 
tip ta’ impatt fuq il-kisba tat-tkabbir fuq il-fetu jew fuq it-tarbija tat-twelid, jew maturazzjoni 
istoloġika jew funzjonali tal-organi fil-post (il-perjodu li matulu jibda l-akbar riskju huwa fit-tieni 
kwart tat-tqala), 

• u 2 każijiet li l-perjodu ta’ esponiment ma kienx magħruf: 
o każ 1 ta’ effetti teratoġeniċi (malformazzjonijiet) assoċjati ma' esponiment fil-bidu tat-

tqala, 
o każ 1 li l-evoluzzjoni tat-tqala mhijiex magħrufa minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni. 

 
L-ebda każ ma kien irreġistrat għal effetti fuq it-trabi tat-twelid relatati ma’ esponiment li seħħ tard fit-
tqala jew matul il-ħlas. 
 
Is-CHMP iqis li l-evidenza klinika fil-każijiet irrapportati mill-MAHs dwar il-konsegwenzi ta’ anewplojdija 
fil-bnedmin ma tippermettix li jinġibdu konklużjonijiet definittivi. L-anewplojdija hija karatteristika komuni 
taċ-ċelloli tal-kanċer. Madankollu għadu kontroversjali jekk l-anewplojdija hijiex kawża kontributorja jew 
hijiex sempliċiment konsegwenza ta’ trasformazzjoni neoplastika. Barra minn hekk, in-nuqqas ta’ 
evidenza għall-korrelazzjoni bejn l-użu ta’ TCC u l-kanċer jista' jkun minħabba d-diffikultà biex tiġi 
stabbilita relazzjoni kawżali bejn il-mediċina u l-effett, li jista' jseħħ snin wara li tittieħed. F'ħafna każijiet 
il-kura hija għall-użu fuq żmien qasir u mhijiex assoċjata mal-perċezzjoni ta’ riskju akbar ta’ kanċer 
kemm għat-tobba u l-pazjenti, għalhekk hija diffiċli li tiġi stabbilita relazzjoni kawżali bejn l-okkorrenza 
tal-kanċer u l-kura. 
 
Is-CHMP innota wkoll li l-għadd limitat ta’ każijiet ta' malformazzjonijiet/tossiċitajiet embriju-fetali jista’ 
jkun minħabba l-fatt li, f'ħafna mill-Istati Membri, il-mediċina hija kontraindikata waqt it-tqala. 
 
Filwaqt li qies it-totalità tad-dejta, is-CHMP qies li kawżalità ma tistax tiġi eskluża u li l-anewplojdija 
għandha tiġi kkunsidrata bħala fattur ta’ riskju għall-kanċer fuq raġunijiet teoretiċi. 
 
Is-CHMP kien għalhekk tal-fehma li miżuri ta’ minimizzazzjoni tar-riskju (RMMs) għandhom jittieħdu 
sabiex jiġu ndirizzati r-riskji ta' teratoġeniċità, tossiċità tal-embriju/aborti spontanji, indeboliment tal-
fertilità maskili u kanċer. 
 

• L-ewwel nett, peress li l-metabolit M2 ta’ TCC intwera li huwa anewġeniku f’livelli ta’ esponiment 
qrib l-esponiment terapewtiku tal-bniedem, is-CHMP qies li d-doża għandha tiġi ristretta (għal 
8 mg darbtejn kuljum mill-ħalq u 4 mg darbtejn kuljum ġol-muskoli) u jiġi evitat l-użu fit-tul. 
F'dak ir-rigward, is-CHMP kien tal-fehma li l-indikazzjoni fil-“Marda ta’ Parkinson u Parkinsoniżmu 
kkawżat mill-mediċina b’kunsiderazzjoni speċjali għas-sindromu newrodislettiku” għandha 
titneħħa peress li din hija indikazzjoni għall-użu kroniku. Is-CHMP ikkunsidra wkoll li l-użu ta’ TCC 
għandu jiġi evitat waqt il-pubertà (12 sa 16-18-il sena) minħabba riskju potenzjali fuq il-fertilità. 
L-użu tal-prodott għalhekk għandu jkun limitat għal kundizzjonijiet akuti f'pazjenti ta’ aktar minn 
16-il sena; SmPC aġġornat bir-restrizzjoni għall-użu u t-tul tat-terapija kien approvat skont dan. 
Abbażi tal-użu komuni f'sitwazzjonijiet akuti, rakkomandazzjonijiet oħra għall-pożoloġija ġew 
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inklużi li jinkludu l-limitazzjoni tat-tul tal-kura għal 7 ijiem fil-każ ta’ għoti orali u sa 5 ijiem fil-każ 
ta' għoti ġol-muskoli; referenza għad-doża massima permessa kienet rakkomandata wkoll. Fl-
aħħar nett fid-dawl tal-half-life tal-eliminazzjoni tal-metabolit M2 intalab intervall ta’ 12-il siegħa 
bejn 2 għotjiet konsekuttivi. Is-sezzjonijiet korrispondenti tal-informazzjoni dwar il-prodott kienu 
aġġornati skont dan. Barra minn hekk, is-CHMP kien tal-fehma li d-daqsijiet tal-pakketti 
għandhom jiġu ristretti skont l-iskema l-ġdida ta’ ġranet ta’ kura rakkomandata (sa 30 pillola jew 
kapsula/pakkett ta’ 4 mg, sa 14-il pillola jew kapsula/pakkett ta’ 8 mg u sa 10 kunjetti/ampulli). 

 
• It-teratoġeniċità hija kklassifikata bħala riskju importanti identifikat. Biex jiġu indirizzati r-riskji 

ta’ teratoġeniċità u tossiċità tal-embriju/aborti spontanji s-CHMP qabel dwar il-kontraindikazzjoni 
ta’ TCC matul il-perjodu sħiħ tat-tqala, matul it-treddigħ, u f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li ma 
jkunux qed jużaw kontraċezzjoni. Emendi lit-twissijiet u lis-sezzjonijiet tat-tqala u treddigħ tal-
informazzjoni dwar il-prodott kienu approvati wkoll. 

 
• Il-karċinoġeniċità u indeboliment fil-fertilità huma kategorizzati bħala riskji potenzjali importanti. 

Fir-rigward tar-riskju ta’ infertilità maskili: żieda fl-anewplojdija fil-kromożomi tal-isperma hija 
magħrufa li hija assoċjata ma’ infertilità maskili. Madankollu, kien hemm aktar tħassib fir-rigward 
tar-riskju potenzjali ta’ anomaliji fil-fetu minħabba żieda fl-anewplojdija fl-isperma aktar milli l-
fertilità maskili per se. Minħabba l-kundizzjonijiet tal-kura b’TCC (fuq perjodu qasir, 
potenzjalment anewġeniku f’dożi massimi) l-effetti fuq il-fertilità maskili se jkunu baxxi u jista' 
jiġi mistenni rkupru malajr għal livelli normali. Biex dan it-tħassib jiġi indirizzat ġiet miftiehma 
emenda fl-informazzjoni dwar il-prodott. 

 
• Fl-aħħar nett, l-evidenza għal karċinoġeniċità tal-anewġeni hija limitata. Ġeneralment żieda 

sinifikanti fir-riskju ta’ kanċer tkun tiddependi minn esponiment/dożaġġ fit-tul/kroniku bl-
anewġenu. Il-karċinoġeniċità hija riskju potenzjali importanti. Biex jindirizza dan, l-RMM propost 
(l-indikazzjoni tiġi limitata għal kundizzjonijiet akuti, it-tul tal-kura jiġi limitat għal sebat ijiem 
konsekuttivi, l-evitar ta’ użu fit-tul) kienu meqjusa adegwati mis-CHMP. 
 

Is-CHMP ikkunsidra li kien hemm il-ħtieġa ta’ Komunikazzjoni diretta lill-professjonisti tal-kura tas-
saħħa (DHPC) biex tinforma dwar l-eżitu tar-reviżjoni attwali, inkluż l-indikazzjoni aġġornata, l-użu 
kliniku għal dawn il-prodotti (għal żmien qasir) u biex tenfasizza r-riskju ġenotossiku. Pjan għall-ġestjoni 
tar-riskju (RMP) se jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skont l-iskedi miftiehma u 
rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs) se jiġu ppreżentati kull 3 snin. Barra minn hekk is-
CHMP irreveda l-frekwenza tal-PSUR għal mediċini li fihom TCC għall-użu sistemiku u talab li l-PSURs jiġu 
ppreżentati kull tliet snin (minflok kull 13-il sena kif inhu attwalment rakkomandat). Għadu jsir 
monitoraġġ kontinwu ta’ kwalunkwe sinjal ta' sigurtà korrelatat ma’ anewplojdija (jiġifieri teratoġeniċità, 
tossiċità embriju-fetali / abort spontanju, indeboliment tal-fertilità maskili u kanċer) u rapportar dwar it-
tqala biex tinġabar dejta strutturata dwar esponiment aċċidentali għall-mediċina. Fl-RMP għandha tiġi 
pprovduta formola finta għar-rapportar tat-tqala msemmija hawn fuq u rapport dwar din id-dejta miġbura 
għandu jiġi ppreżentat fil-PSURs. 
 
Barra minn hekk is-CHMP talab li jsir studju dwar l-użu magħmul mill-mediċina (DUS) sabiex jiġu 
kkaraterizzati aħjar il-prattiċi tal-preskrizzjoni għal dawn il-prodotti mediċinali matul użu kliniku tipiku fi 
gruppi rappreżentattivi ta’ min jippreskrivi u biex jiġu vvalutati r-raġunijiet ewlenin għalxiex qiegħed jiġi 
preskritt. Dan id-DUS għandu jsir fuq perjodu ta’ tliet snin. Il-protokoll tal-istudju għandu jiġi pprovdut fl-
RMP. 
 
Fl-aħħar nett fl-RMP se jiġi ppreżentat ukoll materjal edukattiv għal min jippreskrivi u għall-pazjenti li 
jenfasizza r-riskji u twissijiet ta’ reazzjonijiet ta’ ġenotossiċità lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 
 
Bilanċ tal-benefiċċju –riskju 

Wara li nnota dan ta’ hawn fuq, is-CHMP ikkonkluda li l-bilanċ tal-benefiċċju-riskju ta’ prodotti mediċinali 
li fihom TCC indikati bħala kura aġġuvanti ta’ kontrazzjonijiet muskolari li jikkawżaw l-uġigħ f’patoloġija 
spinali akuta f’adulti u adolexxenti ta’ aktar minn 16-il sena jibqa favorevoli soġġett għar-restrizzjonijiet, 
twissijiet, tibdil ieħor lill-informazzjoni dwar il-prodott, attivitajiet addizzjonali ta’ farmakoviġilanza u 
RMMs miftiehma. 
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Raġunijiet għaż-żamma tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq  

Billi  
 

• Il-Kumitat qies il-proċedura taħt l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti mediċinali li 
fihom thiocolchicoside għall-użu sistemiku (ara anness I). 

 
• Il-Kumitat qies id-dejta kollha disponibbli minn studji pre-kliniċi u kliniċi, studji 

farmakoepidemjoloġiċi, il-letteratura ppubblikata, l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq dwar is-
sigurtà ta’ prodotti mediċinali li fihom thiocolchicoside għall-użu sistemiku fir-rigward tal-
ġenotossiċità tiegħu. 

 
• Il-Kumitat qies li prodotti mediċinali li fihom thiocolchicoside għall-użu sistemiku jibqgħu kura 

aġġuvanti effettiva għal kontrazzjonijiet muskolari li jikkawżaw l-uġigħ f’patoloġija spinali akuta. 
Madankollu, wara li qies ir-riskji, prodotti mediċinali li fihom thiocolchicoside għall-użu sistemiku 
għandhom jingħataw biss lil pazjenti li għandhom aktar minn 16-il sena f’kundizzjonijiet akuti, u 
t-tul tal-kura għandu jiġi limitat għal 7 ijiem (orali) u 5 ijiem (ġol-muskoli) konsekuttivi. F'dak ir-
rigward, is-CHMP kien tal-fehma li l-indikazzjoni fil-“Marda ta’ Parkinson u Parkinsoniżmu kkawżat 
mill-mediċina b’kunsiderazzjoni speċjali għas-sindromu newrodislettiku” għandha titneħħa peress 
li din hija indikazzjoni għall-użu kroniku li teħtieġ tul itwal ta’ kura. Id-daqs tal-pakkett għandu 
jiġi addattat għall-ġranet ta’ kura l-ġodda rakkomandati. . 

 
• Il-Kumitat qies ukoll li prodotti mediċinali li fihom thiocolchicoside għall-użu sistemiku għandhom 

ikunu kontraindikati matul il-perjodu sħiħ tat-tqala. Dawn il-prodotti għadhom ukoll ikunu 
kontraindikati f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li ma jkunux qed jużaw kontraċezzjoni u matul it-
treddigħ. Is-CHMP irrakkomanda wkoll tibdil ulterjuri lill-informazzjoni dwar il-prodott inkluż 
informazzjoni dwar il-fertilità. 

 
• Is-CHMP qabel ukoll dwar il-ħtieġa ta’ RMP. Barra minn hekk, l-MAHs kollha għandhom 

jippreżentaw PSURs ta’ dawn il-prodotti kull tliet snin. Dawn il-PSURs għandhom jinkludu rapport 
li jiġbor monitoraġġ kontinwu ta’ kwalunkwe sinjal ta’ sigurtà korrelatat ma’ anewplojdija u tqala 
dwar esponiment aċċidentali għall-mediċina. 

 
• Il-Kumitat ikkonkluda li kien hemm ħtieġa għal aktar miżuri għall-minimizzar tar-riskju bħal 

studju dwar l-użu magħmul mill-mediċina sabiex jiġu kkaraterizzati aħjar il-prattiki tal-
preskrizzjoni għal dawn il-prodotti mediċinali matul użu kliniku tipiku, kif ukoll materjal edukattiv 
adegwat li għandu jiġi żviluppat għall-pazjenti u għal min jippreskrivi. Dawn il-miżuri għandhom 
jiġi nklużi fl-RMP. 

 
Bħala konsegwenza, il-Kumitat  ikkonkluda li l-bilanċ tal-benefiċċju-riskju ta’ prodotti mediċinali li fihom 
thiocolchicoside għall-użu sistemiku bħala kura aġġuvanti ta’ kontrazzjonijiet muskolari li jikkawżaw l-
uġigħ f’patoloġija spinali akuta f’adulti u adolexxenti minn 16-il sena ‘l fuq jibqa favorevoli soġġett għar-
restrizzjonijiet, twissijiet, tibdil ieħor lill-informazzjoni dwar il-prodott, attivitajiet addizzjonali ta’ 
farmakoviġilanza u RMMs miftiehma. 
 


