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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA MYYNTILUPAAN HAETUN MUUTOKSEN 

PERUUTTAMISESTA 
Lääkevalmiste: 

EVOLTRA 

Kansainvälinen yleisnimi (INN): klofarabiini 

Genzyme Corporationin täysin omistama tytäryhtiö Bioenvision Ltd ilmoitti 18. maaliskuuta 2008 
virallisesti lääkevalmistekomitealle (CHMP) haluavansa peruuttaa muutoshakemuksensa Evoltran 
myyntilupaan. Muutos koski käyttöaiheen laajentamista siten, että siihen lisättäisiin iäkkäiden 
potilaiden akuutin myelooisen leukemian hoito. Evoltra nimettiin harvinaislääkkeeksi kyseiseen 
sairauteen 8. toukokuuta 2003. 
 
Mitä Evoltra on? 
Evoltra on konsentraatti, josta valmistetaan infuusioliuos (suonitiputusta varten). Se sisältää 
vaikuttavana aineena klofarabiinia. 
Evoltraa käytetään jo lasten akuutin lymfaattisen leukemian (ALL, lymfosyyttisyöpä; lymfosyytti on 
valkoisten verisolujen tyyppi) hoitoon. Sitä käytetään, jos vähintään kaksi muuta lääkehoitoa ei ole 
tehonnut sairauteen tai se on uusiutunut niiden jälkeen eikä minkään muun hoidon uskota tehoavan 
siihen. 
 
Mihin Evoltraa aiottiin käyttää? 
Uudessa käyttöaiheessa Evoltraa oli tarkoitus antaa yli myös 65-vuotiaille potilaille akuutin 
myelooisen leukemian (AML, myelooisten solujen syöpä; epäkypsän valkosolun tyyppi) hoitoon. Sitä 
aiottiin antaa potilaille, joille intensiivinen kemoterapia ei sovi heidän myelooisissa soluissaan olevien 
tiettyjen geneettisten poikkeamien, sekundaarisen AML:n (AML, joka on seurausta aikaisemmasta 
verisairaudesta) tai AML:n lisäksi jonkin muun sairauden takia, tai koska he ovat 70-vuotiaita tai sitä 
vanhempia. 
 
Miten Evoltran odotettiin vaikuttavan? 
Evoltran vaikuttava aine klofarabiini on sytotoksinen lääke (joka tuhoaa jakautumassa olevia soluja, 
kuten syöpäsoluja). Se kuuluu antimetaboliittien syöpälääkeryhmään. Klofarabiini on solujen 
geneettiseen perusmateriaaliin kuuluvan adeniinin analogi (DNA:n osa). Kehossa klofarabiini ottaa 
adeniinin paikan ja estää geneettisen materiaalin syntyyn osallistuvien entsyymien toimintaa. Tämä 
estää uuden DNA:n muodostumisen soluissa ja hidastaa syöpäsolujen kasvua. 
 
Mitä asiakirjoja yhtiö on esittänyt lääkevalmistekomitealle hakemuksensa tueksi? 
Yhtiö esitti tuloksia yhdestä päätutkimuksesta, johon osallistui 66 potilasta, jotka olivat 65-vuotiaita 
tai vanhempia ja jotka sairastivat AML:ää. Heitä ei ollut hoidettu aikaisemmin, ja intensiivinen 
kemoterapia katsottiin heille sopimattomaksi. Evoltraa ei verrattu tutkimuksessa mihinkään muuhun 
hoitoon. Tehokkuuden pääasiallisena mittana oli niiden potilaiden määrä, jotka saavuttivat 
elpymävaiheen eli remission (leukemian puhdistuma luuytimestä sekä luusolujen määrän täydellinen 
tai osittainen palautuminen normaalitasolle).  
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Miten pitkällä hakemuksen arviointi oli, kun se peruutettiin? 
Hakemuksen käsittely oli edennyt 90. päivään, kun yhtiö peruutti sen. Lääkevalmistekomitean 
arvioitua yhtiöltä kysymysluetteloon saamansa vastaukset jäljelle jäi vielä joitakin ratkaisemattomia 
kysymyksiä. 
 
Mikä oli lääkevalmistekomitean suositus tuolloin? 
Saamiensa tietojen ja yrityksen kysymysluetteloon antamien vastausten perusteella 
lääkevalmistekomitea suhtautui varauksellisesti joihinkin seikkoihin hakemuksen peruuttamisen 
ajankohtana. Sen alustavana kantana oli, ettei Evoltraa voi hyväksyä ikääntyneiden aikuispotilaiden 
akuutin myelooisen leukemian hoitoon. 
 
Mitkä olivat lääkevalmistekomitean tärkeimmät huolenaiheet? 
Lääkevalmistekomitan huolenaiheena oli, ettei päätutkimus riittänyt osoittamaan Evoltran hyötyä 
akuutin myelooisen leukemian hoidossa iäkkäillä potilailla, joille intensiivinen kemoterapia ei sopinut, 
ja että tulokset tutkimuksesta, jossa Evoltraa verrataan vakiohoitoon, olisivat välttämättömät, jotta 
lääkkeen tehokkuus voitaisiin määrittää. Lääkevalmistekomitean huolena oli myös, että 
päätutkimuksessa oli joitakin potilaita, joille intensiivinen kemoterapia olisi voinut sopia. Tämä on 
voinut saada Evoltran vaikuttamaan teholtaan lupaavammalta. Joitakin huolenaiheita oli myös 
lääkkeen sivuvaikutuksista munuaisiin. 
Tämän vuoksi lääkevalmistekomitea katsoi hakemuksen peruuttamisen ajankohtana, että Evoltran 
hyötyä ei ollut osoitettu riittävästi eikä hyöty ollut havaittuja riskejä merkittävämpi. 
 
Mistä syistä yhtiö peruutti hakemuksen? 
Yhtiön kirje, jossa se ilmoittaa EMEAlle hakemuksen peruuttamisesta, on tässä. 
 
Mitä seurauksia peruuttamisesta on potilaille, jotka ovat olleet Evoltraa koskevissa kliinisissä 
tutkimuksissa tai erityiskäyttöohjelmissa? 
Yhtiö on ilmoittanut lääkevalmistekomitealle, ettei päätöksellä ole mitään seurauksia Evoltran 
kliinisiin kokeisiin tai erityiskäyttöohjelmiin osallistuville potilaille. Jos olet mukana kliinisessä 
tutkimuksessa tai erityiskäyttöohjelmassa ja tarvitset lisätietoja hoidostasi, ota yhteyttä sinua hoitavaan 
lääkäriin. 
 
Mitä seurauksia tästä on Evoltran käytölle lasten akuutin lymfaattisen leukemian hoidossa?  
Evoltran käyttöön ei tule muutoksia hyväksytyssä käyttöaiheessa, jossa riski-hyötysuhde pysyy 
ennallaan. 
 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/evoltra/14593908en.pdf

	Mitä Evoltra on?
	Mihin Evoltraa aiottiin käyttää?
	Miten Evoltran odotettiin vaikuttavan?
	Mitä asiakirjoja yhtiö on esittänyt lääkevalmistekomitealle hakemuksensa tueksi?
	Miten pitkällä hakemuksen arviointi oli, kun se peruutettiin?
	Mikä oli lääkevalmistekomitean suositus tuolloin?
	Mitkä olivat lääkevalmistekomitean tärkeimmät huolenaiheet?
	Mistä syistä yhtiö peruutti hakemuksen?
	Mitä seurauksia peruuttamisesta on potilaille, jotka ovat olleet Evoltraa koskevissa kliinisissä tutkimuksissa tai erityiskäyttöohjelmissa?
	Mitä seurauksia tästä on Evoltran käytölle lasten akuutin lymfaattisen leukemian hoidossa? 

