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Paraiškos gauti Doxorubicin hydrochloride Tillomed 
(doksorubicino hidrochlorido koncentrato infuzinei 
dispersijai su pegiliuotomis liposomomis, 2 mg/ml) 
registracijos pažymėjimą atsiėmimas 

Bendrovė „Laboratorios Tillomed Spain S.L.U.“ atsiėmė savo paraišką gauti vaisto Doxorubicin 
Hydrochloride Tillomed, skirto krūties ir kiaušidžių vėžio, išsėtinės sklerozės ir su AIDS susijusios 
Kapoši sarkomos gydymui, registracijos pažymėjimą. 

Bendrovė paraišką atsiėmė 2020 m. kovo 2 d. 

 

Kas yra Doxorubicin hydrochloride Tillomed ir kokiais atvejais jį buvo 
numatyta vartoti? 

Doxorubicin hydrochloride Tillomed buvo sukurtas kaip vaistas, kuriuo numatyta gydyti krūties ir 
kiaušidžių vėžį, išsėtinę sklerozę ir su AIDS susijusią Kapoši sarkomą. 

Doxorubicin hydrochloride Tillomed sudėtyje yra veikliosios medžiagos doksorubicino – gerai žinomo 
vaisto nuo vėžio, kuris vartojamas ES daugelį metų ir kurį buvo numatyta tiekti koncentrato, iš kurio 
ruošiamas infuzinis preparatas, forma. 

Doxorubicin hydrochloride Tillomed buvo sukurtas kaip hibridinis vaistas. Tai reiškia, kad jis turėjo būti 
panašus į vadinamąjį referencinį vaistą Adriamycin, kuris jau registruotas Europos Sąjungoje (ES). Šie 
vaistiniai preparatai skiriasi tuo, kad Doxorubicin hydrochloride Tillomed veiklioji medžiaga 
doksorubicinas įterpta į mikroskopinius riebalų rutuliukus, vadinamus liposomomis. 

Doxorubicin hydrochloride Tillomed taip pat buvo sukurtas kaip generinis vaistas. Tai reiškia, kad jo 
sudėtyje yra tos pačios veikliosios medžiagos ir jis turėjo veikti taip pat, kaip jau įregistruotas 
referencinis vaistas Caelyx. 

Daugiau informacijos apie generinius vaistus rasite klausimų ir atsakymų dokumente čia. 
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Kaip veikia Doxorubicin hydrochloride Tillomed? 

Veiklioji Doxorubicin hydrochloride Tillomed, Adriamycin ir Caelyx medžiaga doksorubicinas yra 
antraciklinų grupės priskiriama citotoksinė medžiaga. Jis veikia sutrikdydamas DNR gamybą ląstelėse, 
t. y. neleisdamas joms pagaminti daugiau DNR kopijų ir gaminti baltymų. Dėl to vėžinės ląstelės negali 
dalintis ir galiausiai žūsta. Vaistas kaupiasi tose kūno vietose, kuriose kraujagyslės yra pakitusios 
formos, pvz., navikuose; jose pasireiškia stipresnis vaisto poveikis. 

Kaip ir Caelyx atveju, Doxorubicin hydrochloride Tillomed sudėtyje esantis doksorubicinas įterptas į 
vadinamąsias pegiliuotas liposomas (mikroskopinius riebalų rutuliukus, kurie padengti chemine 
medžiaga polietileno glikoliu). Tai padeda sulėtinti veikliosios medžiagos skilimą, todėl kraujotakoje ji 
išlieka ilgesnį laiką. Dėl to taip pat susilpnėja vaisto poveikis vėžio nepažeistuose audiniuose ir 
ląstelėse ir sumažėja šalutinio poveikio tikimybė. 

Kokius dokumentus bendrovė pateikė kartu su paraiška? 

Su generiniais vaistais nereikia atlikti veikliosios medžiagos naudos ir rizikos tyrimų, nes jie jau atlikti 
su referenciniu vaistu. Kaip ir dėl kiekvieno vaisto, bendrovė pateikė Doxorubicin hydrochloride 
Tillomed kokybės tyrimų duomenis. Taip pat bendrovė pateikė tyrimų, kuriais siekta ištirti, ar 
Doxorubicin hydrochloride Tillomed yra biologiškai ekvivalentiškas palyginamajam vaistui Caelyx, 
duomenis. Du vaistai yra biologiškai ekvivalentiški, kai organizme jie išskiria tiek pat veikliosios 
medžiagos, todėl jų poveikis turėtų būti toks pat. 

Kuriuo paraiškos nagrinėjimo etapu paraiška atsiimta? 

Paraiška atsiimta, kai Europos vaistų agentūra jau buvo įvertinusi bendrovės pateiktą informaciją ir 
parengusi bendrovei skirtus klausimus. Paraiškos atsiėmimo metu bendrovė dar nebuvo atsakiusi į 
paskutinį kartą pateiktus klausimus. 

Kokia tuo metu buvo Agentūros rekomendacija? 

Remdamasi peržiūrėtais duomenimis ir bendrovės atsakymais į Agentūros parengtus klausimus, 
paraiškos atsiėmimo metu Agentūra dar turėjo abejonių ir buvo priėmusi negalutinę nuomonę, kad 
Doxorubicin hydrochloride Tillomed negali būti registruotas pagal paraiškoje nurodytas indikacijas. 

Visų pirma, nors biologinio ekvivalentiškumo tyrimo rezultatais įrodyta, kad Doxorubicin hydrochloride 
Tillomed yra panašus į Caelyx, Agentūrai iškilo abejonių dėl šių rezultatų po to, kai buvo atliktas 
patikrinimas viename iš klinikinių tyrimų centrų, kuriame buvo atliekamas tyrimas, ir centre, kuriame 
buvo atliekama duomenų analizė. 

Patikrinimų metu buvo nustatyta rimtų gerosios klinikinės praktikos (GKP), būtent rezultatų 
dokumentavimo tvarkos, pažeidimų ir iškilo tam tikrų abejonių dėl to, kaip buvo atlikta jų analizė. 
Todėl paraiškos atsiėmimo metu Agentūra laikėsi nuomonės, kad šio tyrimo rezultatai nepatikimi, ir 
padarė išvadą, kad, remiantis bendrovės pateiktais duomenimis, šio vaisto registruoti negalima. 

Kokias paraiškos atsiėmimo priežastis nurodė bendrovė? 

Laiške, kuriuo Agentūrai pranešta apie paraiškos atsiėmimą, bendrovė nurodė paraišką atsiimanti dėl 
tyrimo centre nustatytų gerosios klinikinės praktikos pažeidimų. 
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Ar šios paraiškos atsiėmimas turės įtakos pacientams, dalyvaujantiems 
klinikiniuose tyrimuose? 

Bendrovė pranešė Agentūrai, kad šios paraiškos atsiėmimas neturės jokių pasekmių pacientams, 
dalyvaujantiems klinikiniuose tyrimuose, kurių metu vartojamas Doxorubicin hydrochloride Tillomed. 

Jei dalyvaujate klinikiniame tyrime ir pageidaujate gauti daugiau informacijos apie Jums taikomą 
gydymą, pasikalbėkite su savo klinikinio tyrimo gydytoju. 
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