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Spørgsmål og svar

Afslag på ansøgningen om markedsføringstilladelse for 
Solumarv (humant insulin)

Den 19. november 2015 anbefalede Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afslag på 

ansøgningen om markedsføringstilladelse for lægemidlet Solumarv, der er beregnet til behandling af 

sukkersyge.

Den virksomhed, der har ansøgt om godkendelse, er Marvel Lifesciences Ltd. Virksomheden kan 

anmode om, at udtalelsen tages op til fornyet overvejelse inden for 15 dage efter modtagelsen af 

underretningen om denne negative udtalelse.

Hvad er Solumarv?

Solumarv er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof humant insulin. Det var meningen, at det 

skulle kunne fås som injektionsvæske, opløsning.

Solumarv blev udviklet som et biosimilært lægemiddel. Det vil sige, at det var hensigten, at Solumarv 

skulle svare til et biologisk lægemiddel ("referencelægemidlet"), som allerede er godkendt i Den 

Europæiske Union (EU).

Referencelægemidlet for Solumarv i denne ansøgning var Humulin S.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om biosimilære lægemidler i dokumentet med spørgsmål og 

svar her.

Hvad forventedes Solumarv anvendt til?

Solumarv forventedes anvendt til behandling af patienter med sukkersyge, som behøver insulin til 

regulering af blodsukkeret.

http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/Medicine_QA/2009/12/WC500020062.pdf
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Hvordan forventes Solumarv at virke?

Ved sukkersyge producerer bugspytkirtlen ikke nok insulin til at regulere blodsukkeret, eller også er 

kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet effektivt. Det var hensigten, at Solumarv skulle være en 

erstatning for det insulin, der produceres af kroppen.

Hvilken dokumentation fremlagde virksomheden i forbindelse med 
ansøgningen?

Virksomheden fremlagde resultaterne af undersøgelser hos raske personer for at vise, at Solumarv 

svarer til referencelægemidlet Humulin S hvad angår den biologiske aktivitet og kroppens håndtering 

af lægemidlet. Der blev udført to supplerende undersøgelser hos patienter med type 1- og type 2-

sukkersyge til sammenligning af sikkerheden og virkningen af Solumarv og Humulin S.

Hvori bestod CHMP's vigtigste betænkeligheder, der førte til afslaget?

CHMP's vigtigste betænkeligheder bestod i, at virksomheden ikke har beskrevet fremstillingsprocessen 

for Solumarv i tilstrækkelige detaljer. Det kunne derfor ikke påvises, at det Solumarv, der er anvendt i 

de kliniske undersøgelser, svarede til de batcher, der er beregnet til markedsføring, eller at dets 

kvalitet var sammenlignelig med kvaliteten af Humulin S.

CHMP konkluderede, at det ikke kunne godkendes, at Solumarv er biosimilært til Humulin S, og 

anbefalede afslag på ansøgningen om markedsføringstilladelse.

Hvilke konsekvenser har afslaget for patienter, der deltager i kliniske 
undersøgelser eller i programmer for anvendelse med særlig 
udleveringstilladelse?

Virksomheden har til CHMP oplyst, at der ikke er undersøgelser eller programmer for anvendelse med 

særlig udleveringstilladelse, der berøres af udvalgets udtalelse.
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