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Teabedokument 

Adlumizi (anamoreliinvesinikkloriid) müügiloa andmisest 
keeldumine 
Taasläbivaatamise tulemused 

18. mail 2017 võttis inimravimite komitee vastu negatiivse arvamuse, soovitades keelduda müügiloa 
andmisest ravimile Adlumiz, mida kavatseti kasutada mitteväikerakulise kopsuvähiga patsientidel 
anoreksia, kahheksia või soovimatu kaalulanguse raviks. Müügiluba taotles Helsinn Birex 
Pharmaceuticals Ltd. 

Ettevõte nõudis algse arvamuse taasläbivaatamist. Pärast taotluse põhjenduste arutamist vaatas 
inimravimite komitee oma algse arvamuse uuesti läbi ja kinnitas müügiloa andmisest keeldumist 
14. septembril 2017. 

 

Mis on Adlumiz? 

Adlumiz on ravim, mis sisaldab toimeainena anamoreliinvesinikkloriidi. Seda kavatseti turustada 
100 mg suukaudsete tablettidena. 

Milleks kavatseti Adlumizi kasutada? 

Adlumizi kavatseti kasutada anoreksia (isutuse), kahheksia (lihasmassi vähenemine koos olulise 
kaalulangusega) või soovimatu kaalulanguse raviks teatud kopsuvähi mitteväikerakulise kopsuvähiga 
patsientidel. 

Kuidas Adlumiz toimib? 

Adlumiz seondub rakkudel oleva sihtmärgi, greliini retseptoriga, ja aktiveerib selle. Retseptori 
aktivatsioon põhjustab organismis selliste ainete vabanemise, mis eeldatavalt toimivad ajus isu 
suurendavana ja kaalulangust ennetavana. 
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Mis dokumendid esitas ettevõte oma taotluse toetuseks? 

Ettevõte esitas kahe põhiuuringu tulemused, milles osales kokku ligikaudu 1000 kahheksiaga 
mitteväikerakulise kopsuvähiga patsienti. Patsiendid kasutasid kas Adlumizi või platseebot (näivat 
ravimit) ja efektiivsuse põhinäitajad olid rasvavaba kehamassi (kehakaal, millest on maha arvatud 
rasva kogus) ja käe pigistusjõu muutus. 

Mis olid peamised põhjused, mille tõttu inimravimite komitee soovitas 
müügiloa andmisest keelduda? 

Inimravimite komitee järeldas, et uuringud tõendasid, et Adlumizil on marginaalne toime rasvavabale 
kehamassile ja puudub tõestatud toime käe pigistusjõule või patsientide elukvaliteedile. Lisaks, pärast 
kliinilise uuringu keskuste kontrolli oli inimravimite komitee arvamusel, et ravimi ohutusandmed ei ole 
piisavalt hästi registreeritud. See tähendas, et Adlumizi võimalike riskide põhjalik hindamine ei olnud 
võimalik. 

Inimravimite komitee oli seepärast arvamusel, et Adlumizi kasulikkus ei ületa sellega seotud riske, ja 
soovitas müügiloa andmisest keelduda. 

Pärast taasläbivaatamist kinnitas komitee oma keeldumist. 

Kuidas mõjutab keeldumine praegu kliinilistes uuringutes või eriloaga 
kasutamise programmides osalevaid patsiente? 

Ettevõte teatas inimravimite komiteele, et Adlumizi kliinilisi uuringuid või eriloaga kasutamise 
programme Euroopas praegu ei toimu. 
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