ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

Δειηίο Σύποσ
Οη εηαηξείεο αλαζεσξνύλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλεο γηα
ηελ απνθπγή παξνπζίαο παξαπξντόλησλ ληηξνζακίλεο
Οη εηαηξείεο πνπ παξαζθεπάδνπλ θαξκαθεπηηθά πξντόληα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
αξηεξηαθήο πίεζεο γλσζηά σο ζαξηάλεο (επίζεο γλσζηά σο αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο
αγγεηνηελζίλεο ΙΙ) έρνπλ θιεζεί όπσο πξνβνύλ ζε αλαζθόπεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο
έηζη ώζηε λα κελ παξάγνληαη παξαπξντόληα ληηξνζακίλεο.
Θα ππάξμεη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηηο εηαηξείεο ώζηε λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο, θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ απζηεξά πξνζσξηλά όξηα. Μεηά ηελ πεξίνδν απηή, νη
εηαηξείεο ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ όηη ηα πξντόληα ηνπο πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλεο δελ έρνπλ
κεηξήζηκα επίπεδα απηώλ ησλ παξαπξντόλησλ πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ Επξσπατθή
Έλσζε.
Απηέο νη εηζεγήζεηο επαθνινπζνύλ ηελ αλαζθόπεζε ηεο Ν-ληηξνζνδηκεζπιακίλεο (NDMA) θαη
ηεο Ν-ληηξνζναηζπιακίλεο (NDEA), νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαρζεί σο πηζαλά θαξθηλνγόλα ζηνλ
άλζξσπν θαη έρνπλ εληνπηζζεί κε κεξηθά θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλεο.
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ ησλ πξντόλησλ, ηα παξαπξντόληα είηε δελ εληνπίζηεθαλ,
είηε βξίζθνληαλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα.
Η αλαζθόπεζε ππνιόγηζε ην πςειόηεξν πηζαλό θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ κε απηά ηα
παξαπξντόληα θαη ζπκπέξαλε όηη εάλ 100,000 αζζελείο ιάκβαλαλ valsartan ηεο Zhejiang
Huahai (όπνπ εληνπίζζεθαλ ηα πςειόηεξα επίπεδα παξαπξντόλησλ) θαζεκεξηλά γηα 6 ρξόληα
ζηελ πςειόηεξε δόζε, ζα εκθαλίδνληαλ 22 επηπξόζζεηα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ιόγσ ηεο
NDMA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο απηώλ ησλ 100,000 αζζελώλ. Η NDEA ζε απηά ηα
θαξκαθεπηηθά πξντόληα ζα κπνξνύζε ζε νδεγήζεη ζε 8 επηπξόζζεηα πεξηζηαηηθά ζηνπο
100,000 αζζελείο πνπ έπαηξλαλ ηα θάξκαθα απηά ζηελ πςειόηεξε δόζε γηα 4 ρξόληα.
Οη εθηηκήζεηο απηέο έρνπλ παξεθηαζεί από κειέηεο ζε δώα θαη είλαη πνιύ ρακειέο ζε ζύγθξηζε
κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε (1
ζε 2).
Πφς εκθαλίζηεθαλ ηα παραπροχόληα ζηης ζαρηάλες
Πξηλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2018, νη NDMA θαη NDEA δελ ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμύ ησλ
παξαπξντόλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαλ ζηηο ζαξηάλεο θαη ζπλεπώο, δελ εληνπίδνληαλ θαηά ηνπο
ζπλήζεηο ειέγρνπο.
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Σώξα είλαη γλσζηό όηη απηά ηα παξαπξντόληα δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ παξαγσγή ζαξηάλσλ
πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλν δνκηθό δαθηύιην γλσζηό σο ηεηξαδόιε θάησ από νξηζκέλεο
ζπλζήθεο θαη όηαλ γίλεηαη ρξήζε νξηζκέλσλ δηαιπηώλ, αληηδξαζηεξίσλ θαη άιισλ πξώησλ
πιώλ. Επηπξόζζεηα, είλαη δπλαηό νξηζκέλα παξαπξντόληα λα είλαη παξόληα ζε κεξηθέο
ζαξηάλεο ιόγσ ηνπ όηη νη παξαζθεπαζηέο άζεια ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ επηκνιπζκέλν
εμνπιηζκό ή αληηδξαζηήξηα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο.
Οη εηαηξείεο ηώξα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο παξνπζίαο απηώλ ησλ
παξαπξντόλησλ θαη λα δηεμάγνπλ εληαηηθνύο ειέγρνπο ζηα πξντόληα ηνπο.
Έιεγτοη θαηά θαη κεηά ηε κεηαβαηηθή περίοδο
Ελόζσ ν ζηόρνο είλαη λα κελ ππάξρνπλ κεηξήζηκα παξαπξντόληα ληηξνζακίλσλ ζηηο
ζαξηάλεο, έρνπλ θαζνξηζζεί ελδηάκεζα όξηα γηα ηα NDMA θαη NDEA ζύκθσλα κε ηζρύνπζεο
δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.
Σα πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ έλα από ηα δύν παξαπξντόληα ζε ηηκή κεγαιύηεξε από ην όξην ή
πξντόληα πνπ θαη έρνπλ θαη ηηο δύν ληηξνζακίλεο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, δελ ζα
επηηξέπνληαη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε.
Σα όξηα ηα νπνία εμάγνληαη από κειέηεο ζε δώα, βαζίδνληαη ζηε κέγηζηε εκεξήζηα πξόζιεςε
γηα θάζε παξαπξντόλ: 96.0 λαλνγξακκάξηα (ng) γηα NDMA θαη 26.5 λαλνγξακκάξηα (ng) γηα
NDEA. Δηαηξώληαο απηά κε ηε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε γηα θάζε δξαζηηθή νπζία βξίζθνπκε ην
όξην ζε κέξε αλά εθαηνκκύξην (ppm) (βι. Πίλαθα)
Η κεηαβαηηθή πεξίνδνο ε νπνία ζα δηαξθέζεη 2 ρξόληα, ζα επηηξέςεη ζηηο εηαηξείεο λα πξνβνύλ
ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο θαη λα εθαξκόζνπλ ζπζηήκαηα
ειέγρνπ ηα νπνία ζα εληνπίδνπλ ηηο θαη ηηο κηθξόηεξεο πνζόηεηεο απηώλ ησλ παξαπξντόλησλ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ, νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα απνθιείνπλ ηελ παξνπζία
αθόκα θαη ησλ ρακειόηεξσλ επηπέδσλ NDEA θαη NDMA ζηα πξντόληα ηνπο [< από 0.03 κέξε
αλά εθαηνκκύξην (ppm)]
Πίλαθαο: Πξνζσξηλά όξηα γηα παξαπξντόληα NDMA θαη NDEA
NDMA
Δραζηηθό ζσζηαηηθό

Μέγηζηε

(κέγηζηε εκερήζηα

εκερήζηα

δόζε)

πρόζιευε (ng)

NDEA
Όρηο (ppm)

κέγηζηε εκερήζηα

Όρηο (ppm)

πρόζιευε (ng)

Candesartan (32 mg)

96.0

3.000

26.5

0.820

Irbesartan (300 mg)

96.0

0.320

26.5

0.088

Losartan (150 mg)

96.0

0.640

26.5

0.177

Olmesartan (40 mg)

96.0

2.400

26.5

0.663

Valsartan (320 mg)

96.0

0.300

26.5

0.082
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σλετηδόκελε δηερεύλεζε
Ο Επξσπατθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ (ΕΜΑ) θαη νη εζληθέο αξρέο ζα ζπλερίζνπλ λα
δηεξεπλνύλ
ηελ
παξνπζία
παξαπξντόλησλ
ληηξνζακίλεο
όπσο
ηε
Nληηξνζναηζπινηζνπξνππιακίλε (EIPNA), ηε ληηξνζνδηηζνπξνππιακίλε (DIPNA) θαη ην Nληηξνζν-Ν-κεζπινακίλν βνπηπξηθό νμύ (NMBA)
Οη αξρέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζα ιάβνπλ επίζεο, ππόςε ηελ εκπεηξία από απηή ηελ
αλαζθόπεζε κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ πνπ ηα παξαπξντόληα ζε θαξκαθεπηηθά
πξντόληα εληνπίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη.
Οη ζπζηάζεηο ηνπ ΕΜΑ γηα ηα NDMA θαη NDEA ζα ζηαινύλ ηώξα ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή γηα
κηα λνκηθά δεζκεπηηθή απόθαζε. Μηα έθζεζε αμηνιόγεζεο κε πξόζζεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
αλαζθόπεζε ζα αλαξηεζεί ζύληνκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΜΑ.
Πιεροθορίες γηα ηοσς αζζελείς


Τπάξρεη έλαο πνιύ κηθξόο θίλδπλνο νη ληηξνζακίλεο ζε επίπεδα πνπ βξέζεθαλ ζην
παξειζόλ ζε θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλε λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν ζε
αλζξώπνπο.



Από ηόηε πνπ γηα πξώηε θνξά απηά ηα παξαπξντόληα εληνπίζζεθαλ ζε κεξηθά
θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλε, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηελ Επξσπατθή
Έλσζε εξγάδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ. Καηόπηλ εμεηάζεσλ,
κεξηθά θαξκαθεπηηθά πξντόληα έρνπλ αλαθιεζεί από ηα θαξκαθεία θαη δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε.



Ο ΕΜΑ πξνβαίλεη ηώξα ζε πξόζζεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο παξνπζίαο απηώλ
ησλ παξαπξντόλησλ ζε κειινληηθέο παξηίδεο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ
ζαξηάλε.



Έρεη θαζνξηζηεί έλα ζύζηεκα εληαηηθώλ ειέγρσλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ηα
θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλε είλαη απνδεθηά αζθαιή.



Δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλε
ρσξίο λα κηιήζεηε κε ην γηαηξό ζαο.



Εάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο γηα ην θάξκαθν πνπ παίξλεηε ή γηα νπνηνδήπνηε
θάξκαθν πνπ πήξαηε ζην παξειζόλ, κηιήζηε κε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Επίζεο,
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηηο Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηα
ηειέθσλα 22 608 684/632/618

Πιεροθορίες γηα επαγγεικαηίες σγείας


Οη ληηξνζακίλεο είλαη ηζρπξά θαξθηλνγόλα ζε δώα πηζαλά θαξθηλνγόλα ζε αλζξώπνπο.



Απηά ηα παξαπξντόληα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ θαηά ηελ παξαγσγή ησλ ζαξηάλσλ
πνπ πεξηέρνπλ δαθηύιην ηεηξαδόιεο θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο ή όηαλ
ρξεζηκνπνηνύληαη επηκνιπζκέλα πιηθά.



Γηα ηε NDMA, ην θαζνξηζηηθό βήκα εκπιέθεη ηε δηκεζπινακίλε (DMA) ε νπνία δεκηνπξγεί
ην παξαπξντόλ ζηελ παξνπζία ληηξσδώλ ζε όμηλεο ζπλζήθεο. Έλα παξόκνην βήκα πνπ
εκπιέθεη ηε δηαηζπινακίλε (DEA) έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ παξνπζία NDEA.
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Έρεη θαζνξηζηεί έλα ζύζηεκα εληαηηθώλ ειέγρσλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ηα
θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζαξηάλε είλαη απνδεθηά αζθαιή.



ε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλαθιήζεηο ή γηα άιια κέηξα, νη
εζληθέο αξρέο ζα ζαο ελεκεξώζνπλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβείηε.



Οη παξαζθεπαζηέο ζα πξέπεη ηώξα λα αλαζεσξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο ώζηε λα
απνθεύγεηαη ε παξνπζία ληηξνζακίλσλ.

Περηζζόηερα γηα ηα θάρκαθα
Η αλαζθόπεζε αθνξά ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ candesartan, irbesartan,
losartan, olmesartan θαη valsartan, ηα νπνία αλήθνπλ ζε κία ηάμε θαξκάθσλ πνπ
νλνκάδνληαη ζαξηάλεο (είλαη επίζεο γλσζηά σο αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο
αγγεηνηελζίλεο ΙΙ.)
Απηέο ε ζαξηάλεο έρνπλ έλα δνκηθό δαθηύιην (ηεηξαδόιε) ηνπ νπνίνπ ε ζύλζεζε κπνξεί
δπλεηηθά λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία παξαπξντόλησλ ληηξνζακίλεο. Άιια θαξκαθεπηηθά
πξντόληα απηήο ηεο ηάμεο πνπ δελ δηαζέηνπλ απηό ην δνκηθό δαθηύιην όπσο ηα azilsartan,
eprosartan θαη telmisartan δελ πεξηιήθζεθαλ ζε απηή ηελ αλαζθόπεζε.
Απηά ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία αζζελώλ κε ππέξηαζε
(πςειή αξηεξηαθή πίεζε) θαη απηώλ κε νξηζκέλεο θαξδηαθέο ή λεθξηθέο λόζνπο. Δξνπλ
απνθιείνληαο ηε δξάζε ηεο αγγεηνηελζίλεο ΙΙ, κηαο νξκόλεο πνπ ζπζηέιιεη ηα αηκνθόξα
αγγεία θαη πξνθαιεί αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.
Περηζζόηερα γηα ηε δηαδηθαζία
Η αλαζθόπεζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ valsartan μεθίλεζε από ηελ
Επξσπατθή Επηηξνπή ζηηο 5 Ινπιίνπ 2018 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31 ηεο Οδεγίαο 2001/83/ΕΚ.
ηηο 9 επηεκβξίνπ 2018, ε αλαζθόπεζε επεθηάζεθε θαη γηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ
πεξηέρνπλ candesartan, irbesartan, losartan θαη olmesartan.
Η αλαζθόπεζε δηεμάγεηαη από ηελ Επηηξνπή γηα ηα Αλζξώπηλα Φάξκαθα (CHMP) ηνπ ΕΜΑ ε
νπνία είλαη ππεύζπλε γηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ θάξκαθα γηα αλζξώπηλε ρξήζε θαη πνπ ε
νπνία πηνζεηεί ηε γλσκνδόηεζε ηνπ ΕΜΑ. Η γλσκνδόηεζε ηεο CHMP ζα πξνσζεζεί ηώξα
ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ε νπνία ζα εθδώζεη κηα ηειηθή λνκηθά δεζκεπηηθή απόθαζε πνπ ζα
εθαξκόδεηαη ζε όια ηα θξάηε κέιε.
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