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Bilaga II 

Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för 
godkännanden för försäljning 
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Vetenskapliga slutsatser 
 
Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av tiokolchikosid-
innehållande läkemedel för systemiskt bruk (se bilaga I) 
 
Tiokolchikosid är ett halvsyntetiskt svavelbehandlat kolchikosid-derivat med muskelavslappande 
farmakologisk aktivitet. Muskelavslappande medel är en de många behandlingar som för 
närvarande tillämpas vid hantering av ospecifik ländryggsmärta. Tiokolchikosid är indicerat för 
behandling av smärtsamma kontrakturer i olika sammanhang. I de berörda medlemsstaterna (se 
bilaga I) är tiokolchikosid-innehållande läkemedel ett allmänt använt medel bland förskrivarna, 
med en erkänd nytta i klinisk praxis. 
 
Efter att ett företag avbrutit en klinisk fas I-prövning med tiokolchikosid till följd av nya icke-
kliniska fynd, bad den italienska läkemedelsmyndigheten (AIFA) en av innehavarna av 
godkännande för försäljning av tiokolchikosid att närmare undersöka den genotoxiska potentialen 
av tiokolchikosid och i synnerhet av dess metaboliter. Denne ombads utföra prekliniska studier in 
vivo och in vitro för att ta itu med den potentiella genotoxiciteten hos metaboliterna av 
tiokolchikosid. Resultaten från en av metabolitstudierna (metabolit SL59.0955, M2) väckte 
farhågor: nya data om den aneugena effekten av tiokolchikosids M2-metabolit som skapats av de 
inlämnade prekliniska studierna visar på en signal av genotoxisk potential. 
 
Mot denna bakgrund begärde Italien den 15 februari 2013 att CHMP, i enlighet med artikel 31 i 
direktiv 2001/83/EG, skulle bedöma ovanstående farhågor vad gäller aneuploidi och dess påverkan 
på nytta-riskförhållandet för tiokolchikosid-innehållande läkemedel för systemiskt bruk. CHMP 
ombads avge ett yttrande om huruvida indikationen för tiokolchikosid-innehållande läkemedel bör 
begränsas och/eller andra regleringsåtgärder vidtas. Den 21 februari 2013 inledde CHMP ett 
skiljedomsförfarande för tiokolchikosid-innehållande läkemedel. 
 
Aneuploidi (avvikande kromosomantal och förlorad heterozygositet) erkänns som potentiell 
riskfaktor för cancer när somatiska celler påverkas, och teratogenicitet, embryo-
toxicitet/spontanaborter och nedsatt fertilitet hos män när könsceller påverkas1. För granskningen 
av denna risk tillhandahöll innehavarna av godkännande för försäljning en analys av den 
genotoxiska potentialen för varje systemisk administreringsväg, tillsammans med en analys av 
möjliga riskfaktorer, inräknat relevanta kriterier såsom dos och behandlingstid. CHMP granskade 
alla tillgängliga data från prekliniska och kliniska studier, litteraturen och erfarenhet efter 
godkännandet för försäljning om aneuploidi för tiokolchikosid-innehållande läkemedel. En relevant 
sammanfattning presenteras nedan. 
 
Prekliniska studier 

Den prekliniska utvecklingen av tiokolchikosid utfördes främst under 1980-talet, och 
kompletterades under 1990-talet för att överensstämma med EU:s riktlinjer om icke-klinisk 
dokumentation i blandade ansökningar om godkännande för försäljning (CPMP/SWP/799/95) och 
för att undersöka en ny aktiv metabolit SL18.0740 (M1) som då identifierades. Efterföljande 
säkerhetsbedömningar inriktade på genotoxisk potential gavs ut 20012 och 20033. 
Efter att den tidigare nämnda kliniska fas I-prövningen med tiokolchikosid avbrutits, gjordes en 
närmare undersökning av den genotoxiska potentialen av aglykonmetaboliten SL59.0955 (M2). 
Nya studier utfördes under 2011 och 2012 gällande modersubstansens genotoxicitet 
(tiokolchikosid), dess främsta cirkulerande metabolit SL18.0740 och aglykonmetaboliten 
SL59.0955. 
 
Genotoxicitetsdata om tiokolchikosid och dess främsta cirkulerande metabolit SL18.0740 (M1) 
 
Olika genetiska toxicitetsstudier utfördes på tiokolchikosid och dess främsta identifierade metabolit 
3-O-glukuroniderad aglykon (SL18.0740), som är den aktiva metaboliten. 
 
Slutsatsen drogs att M1 (SL18.0740) saknar mutagen (genmutationer) och klastogen (strukturell 
kromosomskada) potential, men kan orsaka aneuploidi (numerisk kromosomskada). Vid en 
uppföljningsstudie (in vivo-mikrokärntest) fastställdes dock en nivå för ingen effekt på 39,6 mg/kg. 
Detta förknippades med M1-plasma AUC på 4073 ng.h/ml, vilket är mer än 20 gånger högre än 
den M1-exponering som setts i människa efter en oral dos på 8 mg två gånger dagligen av 
tiokolchikosid (175 ng.h/ml vid 30 min). 

                                                      
1 Parry 2000 & 2002; Kirsch-Volders 2002 
2 Kirkland DJ Et al. 2001 
3 Gouy D., 2003 
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Utifrån de ovan nämnda tillgängliga uppgifterna ansåg CHMP därför att säkerhetsmarginalerna och 
nytta-riskförhållandet för tiokolchikosid och SL187.0740 (M1) är acceptabla. 
 
Genotoxicitetsdata om aglykonmetaboliten SL59.0955 (M2) 
 
Eftersom inga relevanta genetiska toxicitetsstudier tidigare utförts med aglykonmetaboliten 
SL59.0955 utfördes kompletterande studier (analyser av kromosomskada) för att undersöka denna 
metabolits genotoxiska profil och förmåga att orsaka aneuploidi icke-kliniskt in vitro (upp till 
600 µg/ml) och in vivo (upp till 150 mg/kg): 

• ett in vitro mikrokärntest (MN) i primärkultur av mänskliga lymfocyter med 
aglykonmetaboliten (SL59.0955), med centromerfärgning (Whitwell J., 2012); 

• ett MN-test in vivo i benmärg på råttor efter oral administrering av aglykonmetabolit 
(SL59.0955) till råttor med centromer-färgning och med fullständig bedömning av 
exponering för SL59.0955 och för 3-O-glukuroniderad aglykonmetabolit (SL18.0740) för 
att bättre analysera exponeringströskeln (Wase K., oktober 2012). 

 
In vitro MN-testet på mänskliga lymfocyter visade att M2 inducerade mikrokärnor i odlade 
mänskliga perifera blodlymfocyter vid alla behandlingsförhållanden. Efterföljande mekanistisk 
analys via användning av fluorescent in situ hybridisering (FISH) med pan-centromeriska DNA-
sökfragment visade att mikrokärnor till övervägande del skapats genom en aneugen (numerisk 
kromosomavvikelse) mekanism under alla behandlingsförhållanden. Aneuploidi bekräftades tydligt 
genom centromer-färgning. 
 
Enligt analysförhållandena beaktades även NOAEL (”No Observed Adverse Effect Level”) och LOAEL 
(”lowest-observed-adverse-effect level”), men medan CND (”chromosome non disjunction”) 
erkänns som det lämpligaste effektmåttet för undersökning när man söker efter lågdoseffekter av 
spindelgifter, kunde ingen slutsats dras om sökandet efter tröskeldoser för inducering av 
aneuploidi. 
 
I MN-testet in vivo i benmärg på råttor, efter M2 oral administrering en gång om dagen två dagar i 
sträck vid doserna 25, 50, 70, 100 eller 150 mg/kg/dag, visade sig testet av mikrokärnor i råttors 
benmärg vara negativt hos hanar. Hos honor sågs ett positivt svar vid doserna 25, 50, 70 och 
100 mg/kg/dag baserat på gruppens medelvärde och individdata. Det är känt att genotoxiska 
mekanismer, såsom aneuploidi, i vilka ingår celldelning och icke-DNA-mål, uppstår ovanför en 
bestämd exponeringströskel. Dock fastställdes inget NOAEL för aneugena effekter hos råtthonor 
(LOEL = 25 mg/kg) och ingen tydlig dosrelaterad effekt observerades då bara en mindre skillnad i 
exponering (AUC0-24 och Cmax) sågs med 3-demetylthiocolchicin (SL59.0955) mellan de olika 
doserna hos hanar och honor. Dessutom uppvisade hanar och honor bara en mindre skillnad mellan 
könen vad gäller exponering. Ingen säkerhetsmarginal kunde därför beräknas. Den aneugena 
effekten sågs vid LOEL motsvarande bara 1,6 x mänskligt Cmax och 4,1 x AUC (8 mg två gånger 
dagligen, per os). 
 
Efter parenteral användning förväntas plasmakoncentrationen av M2 vara mycket lägre till följd av 
att M2-transformationen efter oral administrering främst sker genom metabolism i tarmen. Det är 
okänt huruvida exponeringen för M2 skulle underskrida en tröskel för aneugenicitet (inräknat en 
tillräcklig säkerhetsmarginal) eftersom M2 inte har analyserats i de tillgängliga kliniska 
kinetiksstudierna. 
 
Sammanfattningsvis visade resultaten av de ovanstående kliniska studierna att M2 (SL59.0955) 
inducerade mikrokärnor in vitro och in vivo, till övervägande del skapat genom en aneugen 
mekanism under alla behandlingsförhållanden. I de två prekliniska studier som utfördes in vitro och 
in vivo, sågs fynden (ökad incidens för celler med mikrokärnor) vid koncentrationer/exponeringar 
som låg nära de exponeringar som uppmätts i människa vid terapeutiska doser. CHMP fann därför 
att de tillgängliga uppgifterna medger bekräftelse av en tydlig aneugen effekt för 
tiokolchikosidmetaboliten M2 vid koncentrationer som är 4 gånger den kliniska exponeringen i 
plasma efter oral behandling med tiokolchikosid 8 mg två gånger dagligen (rekommenderad dos) 
och efter start från en dos på 25 mg/kg. De inlämnade uppgifterna kunde inte användas för att 
upprätta ett NOEL för aneuploidi, varför en potentiell risk för människa inte utesluts. 
 
Klinisk säkerhet 

Innehavarna av godkännande för försäljning lämnade in rapporter från kliniska prövningar och 
spontana rapporter efter godkännandet för försäljning. 
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Kliniska studier 
 
Inga fall av cancer, medfödda missbildningar, spontan abort och nedsatt fertilitet hos män 
hämtades från en granskning av kliniska prövningar och litteraturen. 
 
 
 
Erfarenhet efter godkännandet för försäljning 
 
Spontana fall efter godkännandet för försäljning samlades in utifrån de rapporter som registrerats i 
de globala databaserna över säkerhetsövervakning tillhörande två innehavare av godkännande för 
försäljning (begränsningsdatum den 15 februari 2013 respektive 29 april 2013). 
 
I den första databasen rapporterades 11 fall sekundärt till exponering under graviditet: 

• sex fall av medfödda missbildningar (dvs. en med multipla missbildningar som ledde till 
abort, en med pulmonär hypoplasi, en med gomspalt, en med spina bifida, en med Polands 
syndrom, en med öppetstående ductus arteriosus), 

• fyra fall av spontan abort, 
• ett fall av hotande prematur förlossning. 

 
I fallgranskningsrapporter mellan 2004 och den 29 april 2013 från den andra databasen 
rapporterades 23 fall sekundärt till exponering under graviditet och/eller in utero exponering: 

• 20 fall till följd av exponering under embryotiden, varav: 
o två fall av teratogena effekter (missbildningar) förknippade med exponering tidigt 

under graviditeten (den första trimestern är perioden då risken är som störst), 
o fyra fall ledde till avbruten graviditet (3 spontana aborter och en frivillig abort utan 

medicinska skäl), 
o fem fall hade gynnsam utveckling (ingen effekt på den nyfödda), 
o nio fall hade okänd utveckling av graviditeten till följd av bristande dokumentation. 
 

• 1 fall orsakat av exponering under fostertiden (dvs. ett fall av fostertoxiska effekter som 
ledde till foster- eller nyföddhetstyp av uppnådd tillväxtpåverkan, eller histologisk eller 
funktionell mognad av organ på plats (tiden med störst risk börjar under graviditetens 
andra trimester), 

• samt 2 fall med okänd exponeringstid: 
o 1 fall av teratogena effekter (missbildningar) förknippade med exponering tidigt 

under graviditeten, 
o 1 fall med okänd utveckling av graviditeten till följd av bristande dokumentation. 

 
Inget fall registrerades avseende nyföddhetseffekter förknippade med exponering sent under 
graviditeten eller under förlossningen. 
 
CHMP finner att de kliniska fynden i fallen som rapporterats av innehavarna av godkännande för 
försäljning gällande följderna av aneuploidi hos människa inte medger några definitiva slutsatser. 
Aneuploidi är ett vanligt kännetecken för cancerceller. Det är dock fortfarande en kontroversiell 
fråga huruvida aneuploidi är en bidragande orsak eller bara en följd av neoplastisk transformation. 
Dessutom kan bristen på belägg för ett samband mellan användning av tiokolchikosid och cancer 
bero på svårigheten att fastställa ett orsakssamband mellan läkemedlet och effekten, som kan 
uppträda åratal efter intaget. I de flesta fall är behandlingen indicerad för kortvarig användning och 
inte förenad med intrycket av ökad cancerrisk för både läkare och patienter, varför det är svårt att 
fastställa ett orsakssamband mellan cancerförekomst och behandling. 
 
CHMP noterade även att det begränsade antalet fall av missbildningar/embryo-fetal toxicitet kan 
bero på att läkemedlet är kontraindicerat vid graviditet i de flesta medlemsstater. 
 
Efter att ha beaktat samtliga data fann CHMP att kausalitet inte kan uteslutas och att aneuploidi 
bör övervägas på teoretiska grunder som en riskfaktor för cancer. 
 
CHMP ansåg därför att riskminimeringsåtgärder bör genomföras för att ta itu med riskerna för 
teratogenicitet, embryo-toxicitet/spontana aborter, nedsatt fertilitet hos män och cancer. 
 

• Först av allt ansåg CHMP att dosen bör begränsas (till 8 mg två gånger dagligen, per os, 
och 4 mg två gånger dagligen, intramuskulärt), eftersom tiokolchikosidmetaboliten M2 har 
visat sig vara aneugen vid exponeringsnivåer nära terapeutisk exponering i människa, och 
att långtidsanvändning bör undvikas. I detta avseende fann CHMP att indikationen vid 
”parkinsons sjukdom och läkemedelsinducerad parkinsonism varvid särskild 



 

17 
 

uppmärksamhet ska ägnas åt neurodyslektiskt syndrom” bör tas bort eftersom detta är en 
indikation för långvarig användning. CHMP fann även att tiokolchikosid bör undvikas under 
puberteten (12 till 16-18 år) till följd av en potentiell fertilitetsrisk. Produktens användning 
bör därför begränsas till akuta tillstånd hos patienter över 16 års ålder. En aktualiserad 
produktresumé med begränsad användning och behandlingslängd godkändes i enlighet 
med detta. Baserat på gemensam användning vid akutvård inkluderades andra 
rekommendationer för doseringen, såsom begränsning av behandlingstiden till 7 dagar vid 
oral administrering och till 5 dagar vid intramuskulär administrering. En hänvisning till 
högsta tillåtna dos rekommenderades även. Vidare begärdes ett 12 timmars uppehåll 
mellan 2 efterföljande administreringar med tanke på M2-metabolitens 
elimineringshalveringstid. De motsvarande avsnitten i produktinformationen aktualiserade i 
enlighet med detta. Dessutom ansåg CHMP att förpackningsstorleken bör begränsas i 
enlighet med den nya rekommendationen om behandlingsdagar (upp till 30 tabletter eller 
kapslar/4 mg förpackning, upp till 14 tabletter eller kapslar/8 mg förpackning och upp till 
10 injektionsflaskor/ampuller). 

 
• Teratogenicitet är klassificerat som en viktig identifierad risk. För att ta itu med riskerna för 

teratogenicitet, embryo-toxicitet/spontana aborter enades CHMP om att kontraindicera 
tiokolchikosid under hela graviditeten, under amning och hos kvinnor i fertil ålder som inte 
använder preventivmedel. Ändringar godkändes även av avsnitten om varningar och om 
graviditet och amning i produktinformationen. 

 
• Karcinogenicitet och nedsatt fertilitet beskrivs som betydande potentiella risker. Vad gäller 

infertilitetsrisken hos män: förhöjd spermiekromosom-aneuploidi är känd för att vara 
förknippad med infertilitet hos män. Fler farhågor uttrycktes dock över den möjliga risken 
för fosteranomalier till följd av förhöjd spermieaneuploidi än över infertiliteten hos män i 
sig. Med tanke på behandlingsförhållandena med tiokolchikosid (kortvarig, potentiellt 
aneugen vid maximala doser) kommer effekterna på fertiliteten hos män att vara små och 
en snabb återhämtning till normala nivåer kan förväntas. En ändring i 
produktinformationen avtalades för att komma till rätta med detta problem. 

 
• Slutligen är beläggen för aneugeners karcinogenicitet begränsade. En signifikant förhöjd 

cancerrisk skulle vanligtvis vara beroende av långvarig/kronisk exponering/dosering med 
aneugenet. Karcinogenicitet är en betydande potentiell risk. För att motverka detta ansåg 
CHMP de föreslagna riskreducerande åtgärderna (indikationen begränsas till akuta tillstånd, 
behandlingstiden begränsas till sju dagar i sträck, ingen långvarig användning) vara 
lämpliga. 
 

CHMP fann att ett direktadresserat informationsbrev till sjukvårdspersonal (DHPC-brev) var 
nödvändigt för att informera om utfallet av den aktuella granskningen, däribland den aktualiserade 
indikationen, den klinisk användningen för dessa produkter (kortvarig) och för att betona den 
genotoxiska risken. En riskhanteringsplan kommer att lämnas in till nationella behöriga 
myndigheter i enlighet med den avtalade tidsplanen, och periodiska säkerhetsrapporter kommer 
att lämnas in vart tredje år. Dessutom granskade CHMP frekvensen av periodiska 
säkerhetsuppdateringsrapporter för tiokolchikosid-innehållande läkemedel för systemiskt bruk, och 
begärde att de lämnas in på treårsbasis (i stället för vart 13:e år enligt dagens 
rekommendationer). Kontinuerlig övervakning av alla säkerhetssignaler i samband med aneuploidi 
(dvs. teratogenicitet, embryo-fetal toxicitet/spontana aborter, nedsatt fertilitet hos män och 
cancer) samt rapportering om graviditet bör utföras för att samla in strukturerade data om 
oavsiktlig exponering för läkemedlet. I riskhanteringsplanen ska finnas en mall av det ovanstående 
formuläret för rapportering om graviditet och en rapport om dessa insamlade data ska lämnas i 
säkerhetsuppdateringsrapporterna. 
 
CHMP begärde dessutom att en studie av läkemedelsanvändning utförs för att bättre karakterisera 
de förskrivningspraxis som gäller för dessa läkemedel vid vanlig klinisk användning i representativa 
förskrivargrupper och för att bedöma de främsta skälen till förskrivning. Denna studie av 
läkemedelsanvändning ska genomföras under en period av tre år. Studieprotokollet ska läggas in i 
riskhanteringsplanen. 
 
Slutligen kommer också utbildningsmaterial för förskrivare och för patienter med fokus på risker 
och varningar om genotoxicitetsreaktioner att lämnas in till nationella behöriga myndigheter som 
del av riskhanteringsplanen. 
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Nytta-riskförhållande 

Efter att ha noterat ovanstående drog CHMP slutsatsen att nytta-riskförhållandet för tiokolchikosid-
innehållande läkemedel indicerade som tilläggsbehandling för smärtsamma muskelkontrakturer vid 
akut spinalpatologi hos vuxna och ungdomar fr.o.m. 16 års ålder fortfarande är gynnsamt, med 
förbehåll för överenskomna begränsningar, varningar, andra ändringar i produktinformation, 
kompletterande säkerhetsövervakningsaktiviteter och riskminimeringsåtgärder. 
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Skäl till upprätthållandet av godkännandena för försäljning 

Skälen är följande: 
 

• Kommittén övervägde förfarandet enligt artikel 31 i direktiv 2001/83/EG för tiokolchikosid-
innehållande läkemedel för systemiskt bruk (se bilaga I). 

 
• Kommittén har beaktat alla tillgängliga data från prekliniska och kliniska studier, 

farmakoepidemiologiska studier, publicerad litteratur, erfarenhet efter godkännande för 
försäljning avseende säkerheten av tiokolchikosid-innehållande läkemedel för systemiskt 
bruk vad gäller genotoxicitet. 

 
• Kommittén fann att tiokolchikosid-innehållande läkemedel för systemiskt bruk fortsätter att 

vara en effektiv tilläggsbehandling för smärtsamma muskelkontrakturer vid akut 
spinalpatologi. Efter att ha övervägt riskerna finner den dock att tiokolchikosid-
innehållande läkemedel för systemiskt bruk endast bör administreras till patienter över 
16 års ålder vid akuta tillstånd, där behandlingstiden begränsas till 7 (orala) och 5 
(intramuskulära) dagar i sträck. I detta avseende fann CHMP att indikationen vid 
”parkinsons sjukdom och läkemedelsinducerad parkinsonism varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt neurodyslektiskt syndrom” bör tas bort eftersom detta är ett 
kroniskt tillstånd som kräver längre behandlingstid. Förpackningsstorleken bör anpassas till 
nya rekommenderade behandlingsdagar. 

 
• Kommittén fann att tiokolchikosid-innehållande läkemedel för systemiskt bruk även bör 

vara kontraindicerade under hela graviditeten. Dessa produkter bör dessutom vara 
kontraindicerade hos kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel och under 
amning. CHMP rekommenderade även ytterligare ändringar i produktinformationen, 
däribland information om fertilitet. 

 
• CHMP enades också om behovet av en riskhanteringsplan. Dessutom bör periodiska 

säkerhetsrapporter lämnas in på treårsbasis av alla innehavare av godkännande för 
försäljning av dessa produkter. I dessa periodiska säkerhetsrapporter bör ingå en rapport 
med sammanställd kontinuerlig övervakning av alla säkerhetssignaler i samband med 
aneuploidi och graviditet om oavsiktlig exponering för läkemedlet. 

 
• Kommittén drog slutsatsen att det behövs ytterligare riskminimeringsåtgärder, såsom en 

studie av läkemedelsanvändning för att karakterisera de förskrivningspraxis som gäller vid 
vanlig klinisk användning, och att lämpligt utbildningsmaterial bör tas fram för patienter 
och förskrivare. Dessa åtgärder ska ingå i riskhanteringsplanen. 

 
Kommittén drog därför slutsatsen att nytta-riskförhållandet för tiokolchikosid-innehållande 
läkemedel för systemiskt bruk som tilläggsbehandling för smärtsamma muskelkontrakturer vid 
akut spinalpatologi hos vuxna och ungdomar fr.o.m. 16 års ålder fortfarande är gynnsamt, med 
förbehåll för överenskomna begränsningar, varningar, andra ändringar i produktinformation, 
kompletterande säkerhetsövervakningsaktiviteter och riskminimeringsåtgärder. 
 


