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Δεληίο Σύποσ
Νεόηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αλαζθόπεζε
θαξκάθσλ βαιζαξηάλεο κεηά ηελ αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ
ζηε δξαζηηθή νπζία
Η αμηνιόγεζε
πξνηεξαηόηεηα

ησλ

δπλεηηθώλ

επηπηώζεσλ

ζηνπο

αζζελείο

απνηειεί

Η αλαζθόπεζε από ηoλ Επξσπατθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (EMA) ησλ θαξκάθσλ ηεο
βαιζαξηάλεο ζε ζρέζε κε κηα πξόζκημε ε νπνία εληνπίδεηαη ζηε δξαζηηθή νπζία βαιζαξηάλε
πνπ παξάγεηαη από ηελ εηαηξεία Zhejiang Huahai Pharmaceuticals βξίζθεηαη ζε εμέιημε.
Η πξόζκημε

Ν-ληηξνδνδηκεζπιακίλε (NDMA) ηαμηλνκείηαη σο πηζαλό θαξθηλνγόλν γηα ηνλ

άλζξσπν, ην νπνίν, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ, κπνξεί λα
πξνθαιέζεη θαξθίλν ζε καθξνρξόληα ρξήζε.
Σηο ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο, νη εζληθέο αξρέο θαξκάθσλ αλαθαινύλ ηα θάξκαθα πνπ
πεξηέρνπλ βαιζαξηάλε από ηε Zhejiang Huahai θαη ηα θάξκαθα απηά δελ πξέπεη πιένλ λα
δηαηίζεληαη ζηα θαξκαθεία ζε νιόθιεξε ηελ ΕΕ.
Ελώ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε, δελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο θαη νη αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ βαιζαξηάλε ζπληζηάηαη λα κελ ζηακαηνύλ ηε ζεξαπεία ηνπο εθηόο εάλ έρνπλ
ιάβεη ζρεηηθή ζπκβνπιή από ην θαξκαθνπνηό ή ην γηαηξό ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο
πξέπεη λα αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο από ηηο εζληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηα
θάξκαθα ζηε ρώξα ηνπο.
Είλαη αθόκα πνιύ λσξίο γηα λα δνζνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ καθξνρξόλην θίλδπλν
πνπ κπνξεί λα έρεη ην NDMA γηα ηνπο αζζελείο. Ο EMA έρεη ζέζεη ζε πξνηεξαηόηεηα απηή ηελ
πηπρή ηεο αλαζθόπεζεο θαη ζα ελεκεξώζεη ην θνηλό κόιηο ππάξμνπλ λέεο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο.
Ο EMA ζα ζπκβνπιεπηεί ηνπο εηδηθνύο εκπεηξνγλώκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηνμηθνινγίαο γηα ηελ
βέιηηζηε αμηνιόγεζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ κπνξεί λα έρεη ε ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ
ηελ πξόζκημε NDMA ζηνπο αζζελείο. Η επαλεμέηαζε ζα επηδηώμεη επίζεο λα πξνζδηνξίζεη
πόζν θαηξό θαη ζε πνηα επίπεδα κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί αζζελείο ζε NDMA.
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Σν NDMA είλαη κηα απξνζδόθεηε πξόζκημε πνπ δελ αληρλεύζεθε κε ηνπο ζπλήζεηο ειέγρνπο
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Zhejiang Huahai. Ο EMA ζπιιέγεη ηώξα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ ην 2012, νη
νπνίεο πηζηεύεηαη όηη έρνπλ παξάγεη NDMA σο παξαπξντόλ.
Επίζεο, ν EMA ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο εζληθέο αξρέο γηα λα αμηνινγήζεη εάλ άιια
θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ βαιζαξηάλε (εθηόο από απηά πνπ αλαθαινύληαη) ζα κπνξνύζαλ
επίζεο λα πεξηέρνπλ ηελ ίδηα πξόζκημε.
Πεξηζζόηεξεο

πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά

κε

ηελ

αλαζθόπεζε

ηεο

βαιζαξηάλεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ απεπζύλνληαη ζε εηαηξείεο, δηαηίζεληαη ζηνλ
ηζηόηνπν ηνπ EMA.
Περιζζόηερα για ηο θάρμακο
Η βαιζαξηάλε είλαη έλαο αληαγσληζηήο ππνδνρέα αγγεηνηελζίλεο ΙΙ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηε ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο (πςειή αξηεξηαθή πίεζε), ηεο πξόζθαηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο
θαη ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Δηαηίζεηαη κόλν ηεο ή ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο δξαζηηθέο
νπζίεο.
Η αλαζθόπεζε θαιύπηεη όια ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ βαιζαξηάλε πνπ πξνέξρνληαη από
ηνλ Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Ωο πξνθύιαμε, θαηά ηελ αλαζθόπεζε ζα εμεηαζηεί
επίζεο θαηά πόζνλ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη θαη άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ βαιζαξηάλε.
Περιζζόηερα για ηη διαδικαζία
Η αλαζθόπεζε ησλ θαξκάθσλ βαιζαξηάλεο ζε ζρέζε κε ην NDMA πνπ βξέζεθε ζηε
δξαζηηθή νπζία από ηνλ Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ελεξγνπνηήζεθε από ηελ
Επξσπατθή Επηηξνπή ζηηο 5 Ινπιίνπ 2018 (άξζξν 31 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΕΚ).
Η αλαζθόπεζε δηεμάγεηαη από ηελ Επηηξνπή Φαξκάθσλ γηα Αλζξώπηλε Υξήζε (CHMP), ε
νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα
αλζξώπηλε ρξήζε, ε νπνία ζα πηνζεηήζεη ηε γλώκε ηνπ Οξγαληζκνύ. ηε ζπλέρεηα, ε
γλσκνδόηεζε ηεο CHMP ζα δηαβηβαζηεί ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, ε νπνία ζα εθδώζεη κηα
ηειηθή λνκηθά δεζκεπηηθή απόθαζε πνπ ζα ηζρύεη ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ.
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