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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYCOFANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU  
dla preparatu 

CEREPRO 

Substancja czynna: gen kinazy tymidynowej wirusa Herpes simplex, podawany za pośrednictwem 
adenowirusa 

W dniu 13 czerwca 2007 r. firma Ark Therapeutics oficjalnie powiadomiła Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) o zamiarze wycofania wniosku o dopuszczenie do obrotu 
preparatu Cerepro w leczeniu pacjentów z operacyjnym, znacznie zaawansowanym glejakiem. Od 
dnia 6 lutego 2002 r. preparat Cerepro posiadał status sierocego produktu leczniczego. 
 
Co to jest Cerepro? 
Cerepro jest lekiem zawierającym gen (gen kinazy tymidynowej wirusa opryszczki zwykłej, Herpes 
simplex) przenoszony przez adenowirusa. Występuje w postaci roztworu, który wstrzykuje się 
bezpośrednio do tkanki mózgowej w trakcie zabiegu chirurgicznego. 
 
W jakim celu miał być stosowany preparat Cerepro? 
Preparat Cerepro zamierzano stosować w skojarzeniu z solą sodową gancyklowiru w leczeniu 
glejaków o znacznym stopniu zaawansowania u pacjentów, w przypadku których istnieją wskazania 
do zabiegu chirurgicznego. Glejak to rodzaj nowotworu mózgu, wywodzący się z komórek „gleju” 
(komórki, które otaczają i chronią komórki nerwowe). 
Cerepro zamierzano stosować w trakcie zabiegu operacyjnego. Po usunięciu możliwie największej 
masy guza mózgu, chirurg prowadzący zabieg wykonywałby do 70 niewielkich wstrzyknięć preparatu 
Cerepro w okolicę, z której usunięto guz. Po upływie 5 dni od zabiegu chirurgicznego z podaniem 
Cerepro następowałby dwutygodniowy kurs leczenia solą sodową gancyklowiru. Działanie preparatu 
Cerepro byłoby uzależnione od skojarzenia z gancyklowirem. 
 
Jak powinien działać preparat Cerepro? 
Cerepro zawiera gen kodujący enzym zwany kinazą tymidynową, pochodzący od wirusa opryszczki. 
Gen przenoszony jest za pośrednictwem wektora, czyli wirusa modyfikowanego genetycznie w celu 
umożliwienia transportu genów (DNA) do komórek organizmu. W przypadku preparatu Cerepro tym 
wirusem jest adenowirus, który został opracowany w sposób uniemożliwiający namnażanie oraz 
wywoływanie infekcji u ludzi. 
Po wstrzyknięciu preparatu Cerepro do tkanki mózgowej, modyfikowany wirus jest wychwytywany 
przez komórki w okolicy podania iniekcji. Komórki rozpoczynają następnie wytwarzanie enzymu, 
czyli kinazy tymidynowej. Enzym powoduje przemianę gancyklowiru w formę zdolną do niszczenia 
komórek w fazie podziału, w tym komórek nowotworowych, które nie zostały usunięte w trakcie 
zabiegu chirurgicznego. 
 
Jaka dokumentacja została przedstawiona przez firmę na poparcie wniosku złożonego do 
CHMP? 
Przed rozpoczęciem badań z udziałem ludzi działanie preparatu Cerepro testowano na modelu 
eksperymentalnym.  
Ponadto preparat Cerepro przebadano także w grupie 36 pacjentów z glejakiem o znacznym stopniu 
zaawansowania. W badaniu tym porównywano efekt zastosowania standardowej terapii z taką samą 
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terapią uzupełnioną o preparat Cerepro i sól sodową gancyklowiru. Zasadniczą miarą skuteczności 
była długość okresu przeżycia pacjentów od momentu pierwszego zabiegu operacyjnego. 
 
Na jakim etapie znajdowała się ocena w momencie wycofania wniosku? 
Ocena wniosku została zakończona, a CHMP wydał negatywną opinię. Firma zwróciła się z prośbą o 
powtórną weryfikację wniosku, weryfikacja ta nie została ukończona w momencie wycofania wniosku 
przez firmę. 
 
Jakie zalecenia wydał wówczas CHMP? 
W oparciu o przegląd danych oraz odpowiedzi firmy na listę pytań wystosowanych przez CHMP, 
w momencie wycofania wniosku opinia wydana przez CHMP była negatywna i Komitet nie zalecił 
wydania pozwolenia na dopuszczenie preparatu Cerepro do obrotu w leczeniu pacjentów 
z operacyjnymi glejakami o znacznym stopniu zaawansowania. 
 
Jakie były główne zastrzeżenia CHMP? 
Wątpliwości CHMP wynikały z faktu, że korzyści związane ze stosowaniem Cerepro nie zostały 
dostatecznie potwierdzone. Podstawą wątpliwości była niewielka liczba pacjentów włączonych 
do głównego badania klinicznego preparatu Cerepro, która uniemożliwiła wykazanie korzyści 
płynących z zastosowania leku. Komitet miał również zastrzeżenia do sposobu prowadzenia badania 
klinicznego, utrudniającego interpretację wyników. Ponadto CHMP uznał, że nie ma wystarczających 
informacji odnośnie bezpieczeństwa stosowania preparatu Cerepro oraz że wobec niedostatecznie 
potwierdzonych korzyści ze stosowania leku, ryzyko związane z jego zastosowaniem w skojarzeniu 
z gancyklowirem może być istotne. 
W związku z powyższym, w momencie wycofania wniosku, CHMP stwierdził, że korzyści 
wynikające ze stosowania preparatu Cerepro nie zostały dostatecznie potwierdzone oraz że żadne 
korzyści nie przeważają nad rozpoznanymi zagrożeniami. 
 
Jakie przyczyny wycofania wniosku podała firma? 
Pismo od firmy powiadamiające Agencję o wycofaniu wniosku jest dostępne tutaj. 
 
Jakie są konsekwencje wycofania wniosku dla pacjentów biorących udział w badaniach 
klinicznych z użyciem preparatu Cerepro? 
Firma poinformowała CHMP, że wycofanie wniosku nie będzie miało wpływu na trwające badania 
kliniczne preparatu Cerepro. Jeśli biorą Państwo udział w badaniu klinicznym i chcą Państwo uzyskać 
więcej informacji na temat leczenia, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/01/WC500068121.pdf
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