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Kysymyksiä ja vastauksia Alcover-rakeista 
(natriumoksibaatti 750, 1 250 ja 1 750 mg) 
Direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 4 kohdan mukaisen 
uudelleenarviointimenettelyn tulokset 

Euroopan lääkevirasto on 22. kesäkuuta 2017 saattanut päätökseen välimiesmenettelyn, jonka 
aiheena oli Euroopan unionin jäsenvaltioiden erimielisyys Alcover-rakeiden myyntiluvasta. Viraston 
lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, ettei Alcover-rakeiden tarjoama hyöty ylitä niiden riskejä eikä 
myyntilupaa näin ollen voida myöntää Itävallassa tai seuraavissa EU:n jäsenvaltioissa: Alankomaat, 
Espanja, Irlanti, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

Yhtiö pyysi alkuperäisen lausunnon uudelleenarviointia. Tutkittuaan pyynnön perustelut 
lääkevalmistekomitea tarkasteli lausuntoaan uudelleen ja vahvisti 12. lokakuuta 2017, ettei 
myyntilupaa voida myöntää. 

Mitä Alcover-rakeet ovat? 

Alcover-rakeet ovat lääkevalmiste, jota oli määrä käyttää akuutin alkoholivieroitusoireyhtymän 
hoidossa ja tukemaan runsaasti alkoholia käyttäneiden alkoholiriippuvaisten potilaiden keskipitkän ajan 
tai pitkäaikaista pidättäytymistä alkoholin käytöstä. Alcover-rakeiden vaikuttava aine, 
natriumoksibaatti, kiinnittyy aivojen ja selkäytimen hermosoluissa oleviin gamma-aminovoihappo-
nimisen aineen (GABAn) reseptoreihin, jolloin näiden solujen toiminta vähenee. Koska se hakeutuu 
näihin reseptoreihin samalla tavoin kuin alkoholi, Alcover-rakeita oli tarkoitus käyttää hoidettaessa 
vaikutuksia, joita alkoholinkäytön lopettaminen aiheuttaa alkoholiriippuvaisille potilaille. Näitä 
vaikutuksia ovat esimerkiksi kiihtyneisyys, vapina ja nukkumisvaikeudet. Lisäksi sillä oli määrä tukea 
alkoholinkäytöstä pidättäytymistä. 

Alcover-siirappia on saatavana Itävallassa ja Italiassa. 

Miksi Alcover-rakeet arvioitiin? 

Debrégeas & Associés Pharma -yhtiö toimitti Alcover-rakeita koskevan myyntilupahakemuksen 
Itävallan lääkevirastolle hajautettua menettelyä varten. Se on menettely, jossa yksi jäsenvaltio 
(viitejäsenvaltio, tässä tapauksessa Itävalta) arvioi lääkevalmisteen tarkoituksena myöntää sille 
myyntilupa, joka on voimassa viitejäsenvaltiossa ja muissa jäsenvaltioissa (eli asianomaisissa 
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jäsenvaltioissa, tässä tapauksessa Alankomaissa, Espanjassa, Irlannissa, Portugalissa, Puolassa, 
Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa). 

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen asiasta, ja Itävallan lääkevirasto siirsi 
asian 22. joulukuuta 2016 CHMP:n välimiesmenettelyyn. 

Menettelyn perusteena olivat useiden jäsenvaltioiden esittämät huolenaiheet siitä, ettei Alcover-
rakeiden hyötyä ollut osoitettu selvästi ja että niihin liittyi erilaisia riskejä, kuten riippuvuuden, 
väärinkäytön ja sivuvaikutusten riski. 

Mitkä ovat lääkevalmistekomitean johtopäätökset? 

Saatavilla olevien tietojen arvioinnin ja komiteassa käydyn tieteellisen keskustelun perusteella 
lääkevalmistekomitea katsoi, etteivät Alcover-rakeiden myyntilupahakemuksen tueksi toimitetut tiedot 
olleet määrältään ja laadultaan riittävät, jotta olisi voitu osoittaa, että lääke on tehokas ehdotetuissa 
käyttöaiheissa. Tunnettuihin riskeihin ehdotettiin riskinpienentämistoimia. Koska Alcover-rakeiden 
hyötyä ei ollut osoitettu selvästi, lääkevalmistekomitea kuitenkin katsoi, ettei lääkevalmisteelle voitu 
myöntää myyntilupaa viitejäsenvaltiossa ja asianomaisissa jäsenvaltioissa. 

Uudelleenarvioinnin jälkeen lääkevalmistekomitea vahvisti alkuperäisen lausuntonsa, jonka mukaan 
myyntilupaa ei voitu myöntää. Lääkevalmistekomitean lausunto toimitettiin Euroopan komissiolle, 
joka teki asiasta laillisesti sitovan ja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa voimassa olevan päätöksen 
18.12.2017. 
Tämä päätös koskee vain Alcover-rakeiden myyntilupahakemusta, eikä se vaikuta Alcover-siirappiin. 
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