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Tilbagetrækning af ansøgningerne om 
markedsføringstilladelse for Rituximab Mabion 

Mabion Spolka Akcyjna har tilbagetrukket sine dobbeltansøgninger om markedsføringstilladelse for 
Rituximab Mabion til behandling af visse former for blodkræft og betændelsestilstande. 

Virksomheden trak ansøgningerne tilbage den 16. marts 2020. 

 

Hvad er Rituximab Mabion, og hvad forventedes det anvendt til? 

Rituximab Mabion blev udviklet som et lægemiddel til behandling af visse former for blodkræft (non-
Hodgkins lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi [CLL]) og visse betændelsessygdomme (svær 
rheumatoid arthritis, granulomatose med polyangiitis og mikroskopisk polyangiitis). 

Rituximab Mabion er et biologisk lægemiddel, der indeholder det aktive stof rituximab. Det skulle have 
været tilgængeligt som infusion (drop) i en vene. 

Rituximab Mabion blev udviklet som et "biosimilært" lægemiddel. Det betyder, at det var hensigten, at 
Rituximab Mabion skulle svare til et andet biologisk lægemiddel, der allerede er godkendt i EU 
("referencelægemidlet"). Referencelægemidlet for Rituximab Mabion er MabThera. Der kan indhentes 
yderligere oplysninger om biosimilære lægemidler her. 

Hvordan virker Rituximab Mabion? 

Det aktive stof i Rituximab Mabion, rituximab, er et monoklonalt antistof, der er beregnet til at 
genkende og binde sig til et protein kaldet CD20, som findes på overfladen af B-lymfocytter. Når 
rituximab binder sig til CD20, dør B-lymfocytterne, hvilket hjælper ved lymfomer og CLL (hvor B-
lymfocytter er blevet angrebet af kræft) og ved rheumatoid arthritis (hvor B-lymfocytter medvirker ved 
betændelsestilstande i leddene). Ved betændelsestilstande i blodkarrene fører ødelæggelsen af B-
lymfocytterne til nedsat produktion af antistoffer, der menes at spille en vigtig rolle ved angreb på 
blodkarrene og udvikling af betændelse. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines
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Hvilken dokumentation fremlagde virksomheden i forbindelse med 
ansøgningerne? 

Rituximab Mabion blev sammenlignet med MabThera i laboratoriestudier for at fastslå, om det aktive 
stof i Rituximab Mabion nøje svarede til det aktive stof i MabThera, hvad angik struktur, renhed og 
biologisk aktivitet. Der blev også udført studier for at undersøge, om Rituximab Mabion frembragte den 
samme mængde af det aktive stof i kroppen som MabThera. 

I et hovedstudie, der omfattede 629 patienter med rheumatoid arthritis, blev Rituximab Mabion 
sammenlignet med MabThera, med hensyn til virkningen. Virkningen blev hovedsageligt bedømt på 
andelen af patienter, hvis tilstand blev forbedret med mindst 20 % efter 24 ugers behandling. 

Hvor langt var vurderingen af ansøgningerne nået, da de blev trukket 
tilbage? 

Ansøgningerne blev trukket tilbage, efter Det Europæiske Lægemiddelagentur havde vurderet den 
dokumentation, som virksomheden oprindelig havde fremlagt, og udarbejdet spørgsmål til 
virksomheden. Efter agenturet havde vurderet virksomhedens svar på den sidste spørgsmålsrunde, var 
der fortsat visse uafklarede punkter. 

Hvad anbefalede agenturet på daværende tidspunkt? 

På baggrund af gennemgangen af dataene og virksomhedens svar på agenturets spørgsmål på 
tidspunktet for tilbagetrækningen af ansøgningerne havde agenturet haft visse betænkeligheder og var 
af den foreløbige opfattelse, at Rituximab Mabion ikke kunne være blevet godkendt i de ønskede 
indikationer. 

Agenturet havde betænkeligheder over, at der ikke var påvist biosimilaritet mellem Rituximab Mabion 
og referencelægemidlet, MabThera. Agenturet var også betænkelig ved fremstillingsprocessen og 
systemet til sikring af en pålidelig kvalitet af lægemidlet. 

Agenturet var på tidspunktet for tilbagetrækningen af den opfattelse, at virksomheden ikke fuldt ud 
havde afhjulpet dets betænkeligheder, og at fordelene ved Rituximab Mabion derfor ikke var blevet 
påvist. 

Hvilke begrundelser gav virksomheden for tilbagetrækningen af 
ansøgningerne? 

I sit brev til agenturet om tilbagetrækningen af ansøgningerne anførte virksomheden, at 
ansøgningerne kun vedrørte fremstillingsprocessen i den oprindelige målestok, og at ansøgeren ville 
udarbejde en ny ansøgning. 

Hvilke konsekvenser har tilbagetrækningen for patienter, der deltager i 
kliniske forsøg? 

Virksomheden har til agenturet oplyst, at der ikke er nogen konsekvenser for patienter, der deltager i 
kliniske forsøg med Rituximab Mabion. 

Hvis du deltager i et klinisk forsøg og har behov for yderligere oplysninger om din behandling, kan du 
kontakte forsøgslægen. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/rituximab-mabion-withdrawal-letter_en.pdf

	Hvad er Rituximab Mabion, og hvad forventedes det anvendt til?
	Hvordan virker Rituximab Mabion?
	Hvilken dokumentation fremlagde virksomheden i forbindelse med ansøgningerne?
	Hvor langt var vurderingen af ansøgningerne nået, da de blev trukket tilbage?
	Hvad anbefalede agenturet på daværende tidspunkt?
	Hvilke begrundelser gav virksomheden for tilbagetrækningen af ansøgningerne?
	Hvilke konsekvenser har tilbagetrækningen for patienter, der deltager i kliniske forsøg?

