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• Pasientene forventer god kvalitet på legemidlene 
de tar, kvalitet som sikrer at disse er frie for farlige 
forurensninger og andre defekter, er trygge og 
effektive

• Det er det som gir pasienten tillit til neste dose 
legemiddel som tas



• Nitrosaminer og tidslinjer med de viktigste hendelsene
• “Call for review”, Three-Step Mitigation Strategy
• EMAs/CMDhs retningslinjer/veiledning for MT-innehavere

• Årsaker til dannelse av nitrosaminer i legemidler, akseptabelt 
inntak, kontroll, analysemetoder, anbefalinger til produsentene, 
rollen og ansvaret til MT-innehaver

Innhold



• Nitrosaminer, i svært små mengder, var fra før kjent som 
vanlige forurensninger (som produkter fra tekniske 
prosesser) i luft, mat, drikkevann, plantevernmidler, gummi 
og kosmetikk

• Tiltak ble iverksatt for å minimere dannelse og tilstede-
værelse av disse forurensningene (f. eks. ved å redusere 
bruk av nitrat og nitritt i tekniske prosesser) 

• De fleste av kontrollstrategiene er i henhold til ALARA- («as 
low as reasonably achievable”)/ALARP- («as low as 
reasonably practicable) prinsippet. 

• I løpet av de siste 3 årene har flere og flere nitrosaminer
blitt oppdaget som forurensninger i legemidler

Nitrosaminer



• Juni 2018: nitrosaminer (NDMA, NDEA) påvist i «sartaner» 
(Art 31-referral)

• September 2019: NDMA påvist i ranitidin; i noen av EU-
landene initierte de nasjonale myndighetene tilbakekalling 
av ranitidin-legemidler fra apotek

• September 2019: utfallet av Artikkel 31-referral for 
“sartaner” ble publisert; undersøkelsen utvidet til å omfatte
alle legemidlene som inneholder kjemisk syntetiserte
virkestoffer

• Artikkel 5(3) referral i forordning (EF) nr. 726/2004 ble iverksatt
• “Call for review" til alle MAHs

• 2019-2021: nitrosaminer påvist i flere legemidler 
(metformin, rifampicin; vareniklin, osv)

Tidslinje med de viktigste hendelsene



• Lansert i september 2019 mens undersøkelsene i henhold til 
CHMPs Artikkel 5(3) pågikk

• Alle MT-innehavere ble bedt om å gjennomgå produksjons-
prosessene for alle produktene sine for å identifisere og, 
om nødvendig, redusere risikoen for tilstedeværelse av 
nitrosamin-urenheter og rapportere resultatet tilbake til 
myndighetene.

• Dekket i begynnelsen kun legemidler som inneholder 
kjemisk syntetiserte virkestoffer; utvidet (juni 2020) til 
legemidler som inneholder biologiske virkestoffer

• Three-Step Mitigation Strategy

“Call for review”



• Steg 1 – Risikoevaluering
• Identifiserering av virkestoffene og/eller de ferdige

produktene med risiko for nitrosamindannelse eller kryss-
kontaminering; gjelder for alle godkjente legemidler og for 
legemidler under godkjenning.

• Utfallet av risikoevalueringen rapporteres til myndighetene
• Frister:

• 31. mars 2021 (legemidler som inneholder kjemisk syntetiserte
virkestoffer) 

• 01. juli 2021 (legemidler som inneholder biologiske virkestoffer)
• Fristen for Steg 1 har utløpt, enhver MT-innehaver som ennå ikke 

har sendt inn en risikoevaluering bør prioritere det, i tråd med 
konklusjonene knyttet til CHMPs artikkel 5(3) referral

• Hvis ingen risiko ble identifisert: ingen ytterligere handling

Three-Step Mitigation Strategy



• Steg 2: Bekreftende testing (hvis risiko identifisert i Steg 1)
• Bør utføres på det ferdige produktet (selv om risikoen kun er 

identifisert i virkestoff) for å bekrefte eller avkrefte tilstede-
værelsen av nitrosaminer

• Utfallet rapporteres til myndighetene uavhengig av påvist 
nitrosaminnivå

• Dedikerte maler er publisert på EMA/CMDh-nettstedene
• Hvis nitrosaminer blir oppdaget på nivåer > AI, bør testresultater 

sendes inn og en foreløpig rapport som inkluderer årsaker, tiltak og 
nytte-/risiko- vurderingen

• Frist: så snart som mulig

Three-Step Mitigation Strategy



• Steg 3: Avbøtende tiltak (hvis tilstedeværelse av 
nitrosaminer er bekreftet i Steg 2)

• Endringer implementeres (gjennom endringssøknader) for å 
forhindre nitrosamindannelse i framtidige batcher eller for å 
redusere nitrosaminnivåene

• Frist: 
• 26. september 2022 (legemidler som inneholder kjemisk

syntetiserte virkestoffer)
• 01. juli 2023 (legemidler som inneholder biologiske virkestoffer) 

Three-Step Mitigation Strategy



• Årsaker til dannelse av nitrosaminer i legemidler
• Akseptabelt inntak, kontroll, analysemetoder
• Anbefalinger til virkestoff-produsenter og produsenter av 

ferdige produkter (legemidler)
• Rollen og ansvaret til MT-innehaver

EMAs/CMDhs innsats for å utvikle 
retningslinjer/veiledning for MT-innehavere



• Hovedårsak: Bruk, under visse betingelser, av natriumnitritt
(NaNO2) eller andre nitroserende reagenser, i nærvær av

• Sekundære eller tertiære aminer eller kvartære ammoniumsalter
• Løsningsmidler (f.eks. DMF, DMA, NMP) eller andre reagenser som

er følsomme for nedbrytning til sekundære eller tertiære aminer

• NDMA (nitrosodimetylamine); NDEA (nitrosodiethylamine); NDBA 
(nitrosodibutylamine)

Bekreftede årsaker til dannelse av 
nitrosaminer i legemidler



• Bruk av forurenset rå- eller gjenvunnet materiale som 
løsemidler, reagenser og katalysatorer (GMP-problem).

• Bruk av nitrosamin-kontaminerte startmaterialer i 
produksjon av virkestoffet

• Nedbrytning av startmaterialer, reaksjonsintermediater og 
virkestoffer

• Forurensning fra emballasjematerialer (blisters)
• Reaksjon mellom nitroserbare grupper i virkestoffet med 

nitroserende midler som kan finnes i komponenter av det 
ferdige produktet (hjelpestoffer)

Bekreftede årsaker til dannelse av 
nitrosaminer i legemidler



• ICH M7-retningslinjen klassifiserer nitrosaminer som 
mutagener som "can display extremely high carcinogenic 
potency” (“cohort of concern”)

• Akseptabelt inntak (AI) for et slikt mutagen er ekstremt lavt
• «Substance-specific», forbundet med en ubetydelig kreftrisiko 

(kreftrisikonivået overstiger ikke 1 av 100 000) 
• Beregnet basert på livstids daglig eksponering
• «Mindre enn levetid» (Less Than Lifetime)-prinsippet bør ikke 

brukes, men det kan vurderes (som midlertidig tiltak) etter samråd 
med myndighetene 

• Unntak fra «substance-specific» AI: kreftlegemidler
• Begrenset som vanlige urenheter, ICH Q3A(R2) og ICH Q3B(R2) 

retningslinjer gjelder

Grenser for nitrosaminer
i humane legemidler



• Følgende akseptable inntak (AI, ng/dag) gjelder hvis kun ett av følgende 
nitrosaminer blir funnet i et legemiddel

• For nye nitrosaminer (ukjent AI): 18 ng/dag (den generelle 
klassespesifikke TTC*)

*Threshold for Toxicological Concern

Grenser for nitrosaminer
i humane legemidler

*Omregningen til en 
spesifikasjonsgrense i 
ppm for et bestemt 
legemiddel beregnes ved 
å dele AI i tabellen med 
MDD (maksimal daglig 
dose, mg) som gitt i 
preparatomtalen.



• Hvis mer enn ett nitrosamin er påvist i et legemiddel (eller 
dets virkestoff), skal AI beregnes slik at

• Det totale risikonivået for summen av alle påviste nitrosaminer ikke 
overstiger en livstidsrisiko på 1 av 100 000

ELLER

• Den totale mengden skal være ≤ AI av det mest potente 
nitrosaminet i tabellen over (26,5 ng/dag)

Tilnærmingen som velges for et bestemt legemiddel må 
begrunnes tilstrekkelig av søker/MT-innehaver.

Grenser for nitrosaminer
i humane legemidler



• Tilstrekkelig følsom til å kunne detektere og kvantifisere 
spornivåer av forurensninger.

• LoQ ≤ akseptabel grense*, hvis kvantitativ testing utføres som en 
rutinekontroll 

• LoQ ≤ 30 % av akseptabel grense*, hvis kvantitativ testing utføres for å 
begrunne «skip testing»

• LoQ ≤ 10 % av akseptabel grense*, hvis kvantitativ testing utføres for å 
begrunne «omission» 

*Beregnet basert på den relevante AI og MDD

• Unntak: legemidler som brukes i høye daglige doser (f.eks. 
> 1 g); LoQ og LoD skal være så lavt som praktisk mulig.

• Analysemetoder for kontroll av ulike nitrosaminer i “sartaner”, 
metformin og ranitidin er allerede utviklet av EDQM; disse kan
brukes som utgangspunkt for utvikling og validering av analyse-
metoder for testing av andre virkestoffer/ferdige produkter.

Krav til analysemetode(r) brukt for å 
kontrollere nitrosaminer



• Tilpass produksjonsprosessen for å unngå dannelse/
tilstedeværelse av det påviste nitrosaminet;

• Innfør kontrollstrategi for nitrosamin(ene) som er påvist, ved 
å inkludere en rutinetest i spesifikasjonene for det ferdige 
produktet

• «skip test» akseptabelt bare hvis det kan vises at nivåene av det 
respektive nitrosaminet konsekvent er ≤ 30 % av den akseptable 
grensen og årsaken for nitrosamindannelse er identifisert og godt 
forstått.

• «omission» akseptabelt bare hvis det kan vises at nivåene av det 
respektive nitrosaminet konsekvent er ≤ 10 % av den akseptable 
grensen og årsaken er identifisert og godt forstått

Avbøtende tiltak når et nitrosamin påvises



• Kontroll for det påviste nitrosaminet kan skje på virkestoff-
nivå (når nitrosamindannelse skjer under virkestoffsyntesen); 

• Inkluder en test med begrunnede akseptable grenser i 
virkestoff-spesifikasjonen 

• Kontrollalternativene 1,2 og 3 som er beskrevet i ICH M7-
retningslinjen kan brukes; per i dag er kontrollalternativet 4 
ikke akseptabelt

• Selv om kontrollen for nitrosaminet kan skje på virkestoff-
nivå, må en kontrolltest alltid inkluderes i spesifikasjonen for 
det ferdige produktet, og alle batchene «should comply if
tested».

Avbøtende tiltak når et nitrosamin påvises



• Design/tilpass produksjons-
prosessen for å forhindre 
dannelse av og forurensning 
med nitrosaminer

• Inspiser regelmessig/overvåk
forsyningskjeden

• Unngå kryss-kontaminering
• Kontroller nitrosaminer i 

virkestoffet i henhold til 
gjeldende retningslinjer

• Hvis nitrosaminer oppdages 
ved nivåer > AI, kontakt 
legemiddelprodusent /MT-
innehaver, EMA/CMDh/NCA 
for å vurdere risikoen og finne 
løsninger for å forhindre 
legemiddelmangel

Anbefalinger til virkestoff- og
legemiddelprodusenter

• Samarbeid med virkestoffprodusenten 
(ASMF/CEP innehaver)

• Design/tilpass produksjonsprosessen 
for å forhindre dannelse av og 
forurensning med nitrosaminer (vær 
oppmerksom på hjelpestoffer og 
pakningsmaterialet)

• Inspiser regelmessig/overvåk
virkestoffprodusentene

• Hvis en risiko oppdages, test et 
tilstrekkelig antall batcher for å 
bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen 
av nitrosaminer; innfør test i 
spesifikasjonene for det ferdige 
produktet hvis nødvendig

• Hvis nitrosaminer oppdages ved nivåer 
> AI, skal batchene ikke frigis; kontakt 
EMA/CMDh/NCAs angående batcher på 
markedet for å vurdere risikoen/finne 
løsninger for å forhindre legemiddel-
mangel



MT-innehavere er til syvende og sist ansvarlige for sine 
legemidler. 

De skal sikre at
• de får den informasjonen de trenger til å ta dette ansvaret
• nitrosaminer kontrolleres i legemidlene sine og at nivået 

holdes så lavt som mulig, uavhengig av markedsføringsstatus 
eller type produkt

• legemidlene kontrolleres ved hjelp av prosesser og 
analysemetoder som er i samsvar med den siste 
vitenskapelige og tekniske utviklingen

• virkestoffer, hjelpestoffer og legemidler er produsert i 
samsvar med gjeldende GMP retningslinjer

MT-innehaverens rolle and ansvar



• Procedure under Article 5(3) of Regulation EC (No) 726/2004, 
Assessment report, EMA/369136/2020, 25 June 2020

• Lessons learnt from presence of N-nitrosamine impurities in 
sartan medicines

• Questions and answers for marketing authorization 
holders/applicants on the CHMP Opinion for the Article 5(3) of 
Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in 
human medicinal products, EMA/409815/2020 Rev.6, updated 14 
October 2021

• CMDh Questions & Answers on Biologicals, CMDh/269/2012, Rev. 
2, February 2020

• CMDh practical guidance for Marketing Authorisation Holders of 
nationally authorised products (incl. MRP/DCP) in relation to the 
Art. 5(3) Referral on Nitrosamines

Referanser

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/lessons-learnt-presence-n-nitrosamine-impurities-sartan-medicines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitrosamines-emea-h-a53-1490-questions-answers-marketing-authorisation-holders/applicants-chmp-opinion-article-53-regulation-ec-no-726/2004-referral-nitrosamine-impurities-human-medicinal-products_en.pdf
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Questions_Answers/CMDh_269_2012_Rev._2_2020_02_clean_Q_A_on_biologicals.pdf
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Advice_from_CMDh/Nitrosamins/CMDh_412_2019_Rev.14_2021_11_clean_-_PG_to_MAHs_on_nitrosamines.pdf
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