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Kysymyksiä ja vastauksia myyntilupahakemuksen peruuttamisesta 
Lääkevalmiste: 

Lacosamide Pain UCB Pharma 

Kansainvälinen yleisnimi (INN): lakosamidi 

 
UCB Pharma S.A. ilmoitti 25. syyskuuta 2008 virallisesti lääkevalmistekomitealle (CHMP) 
haluavansa peruuttaa Lacosamide Pain UCB Pharma -lääkevalmistetta koskevan 
myyntilupahakemuksensa, jonka käyttöaihe oli aikuisten diabeettisen neuropatiakivun hoito. 
 
Mitä Lacosamide Pain UCB Pharma on? 
Lacosamide Pain UCB Pharma sisältää vaikuttavana aineena lakosamidia. Valmistetta oli tarkoitus 
saada tabletteina. 
Lakosamidilla on ollut myyntilupa Euroopan unionin (EU) alueella Vimpat-nimisenä 
epilepsialääkkeenä elokuusta 2008 alkaen. 
 
Mihin Lacosamide Pain UCB Pharma -valmistetta oli tarkoitus käyttää? 
Lacosamide Pain UCB Pharma -valmistetta oli tarkoitus käyttää aikuisten diabeettisesta neuropatiasta 
(joka vahingoittaa diabetespotilaiden raajojen hermoja) johtuvan kivun hoitoon. 
 
Miten Lacosamide Pain UCB Pharma -valmisteen odotettiin vaikuttavan? 
Lakosamidin tarkkaa vaikutustapaa ei vielä tunneta, mutta se tuntuu heikentävän natriumkanavien 
(hermosolujen pinnalla olevia huokosia) toimintaa, mikä mahdollistaa sähköimpulssien siirtymisen 
hermosolujen välillä. Lakosamidin arvellaan myös olevan mukana vahingoittuneiden hermosolujen 
kehityksessä. Yhdessä näiden toimintojen ajatellaan estävän hermosolujen poikkeavaa sähköistä 
toimintaa vähentämällä hermon vahingoittumisesta johtuvaa kipua. 
 
Mitä asiakirjoja yhtiö on esittänyt lääkevalmistekomitealle hakemuksensa tueksi? 
Lacosamide Pain UCB Pharma vaikutuksia testattiin ensin kokeellisissa malleissa ennen niiden 
ihmisillä tutkimista. 
Lacosamide Pain UCB Pharma -valmisteen kolmen annoksen (200, 400 ja 600 mg/vrk) tehokkuutta 
verrattiin lumelääkkeen tehokkuuteen neljässä päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 1 724 
potilasta. Kaikissa neljässä tutkimuksessa Lacosamide Pain UCB Pharma -annostusta lisättiin 
vähitellen muutaman viikon ajan ennen siirtymistä vakioannostukseen 12 viikon ajaksi. Tehokkuuden 
pääasiallisena mittana oli muutos kiputasossa tutkimuksen alun ja viimeisten neljän vakioannoksella 
hoidetun viikon välisenä aikana. Potilaat arvioivat kipua 11-pisteistä asteikkoa käyttäen. 
 
Miten pitkällä hakemuksen arviointi oli peruuttamishetkellä? 
Hakemuksen käsittely oli edennyt 181. päivään, kun yhtiö peruutti sen. Lääkevalmistekomitean 
arvioitua yhtiöltä kysymysluetteloon saamansa vastaukset jäljelle jäi vielä joitakin ratkaisemattomia 
kysymyksiä. 
Lääkevalmistekomitea arvioi uuden hakemuksen yleensä 210. päivään mennessä. 
Lääkevalmistekomitea valmistelee alkuperäisten asiakirjojen arvioinnin perusteella kysymysluettelon 
120. päivään mennessä ja lähettää sen yhtiölle. Yhtiön toimitettua vastaukset kysymyksiin 
lääkevalmistekomitea tarkistaa ne ja saattaa ennen lausunnon antamista pyytää vastaukset jäljelle 
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jääneisiin kysymyksiin 180. päivään mennessä. Lääkevalmistekomitean lausunnon jälkeen Euroopan 
komissiolta menee yleensä noin kaksi kuukautta myyntiluvan myöntämiseen. 
 
Mikä oli lääkevalmistekomitean suositus tuolloin? 
Saamiensa tietojen ja yrityksen kysymysluetteloon antamien vastausten tarkastelun perusteella 
lääkevalmistekomitea suhtautui varauksellisesti joihinkin seikkoihin hakemuksen peruuttamisen 
ajankohtana. Sen alustava kanta oli, ettei Lacosamide Pain UCB Pharmaa voi hyväksyä diabeettisen 
neuropatiakivun hoitoon. 
 
Mitkä olivat lääkevalmistekomitean tärkeimmät huolenaiheet? 
Lääkevalmistekomitean huolena oli, että tutkimukset eivät olleet osoittaneet Lacosamide Pain UCB 
Pharman hyötyä merkittäväksi. Lääkevalmiste voi aiheuttaa myös sivuvaikutuksia sydämessä ja 
keskushermostossa (esim. huimausta), jotka ovat huolestuttavia diabetes-potilailla. 
Tämän vuoksi lääkevalmistekomitea katsoi hakemuksen peruuttamisen ajankohtana, että Lacosamide 
Pain UCB Pharmasta ei ollut osoitettu olevan riittävää hyötyä 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 osallistuvat Lacosamide Pain UCB 
Pharman kliinisiin tutkimuksiin tai erityiskäyttöohjelmiin? 
Yhtiö on ilmoittanut lääkevalmistekomitealle, ettei peruuttamisesta ole mitään seurauksia potilaille, 
jotka osallistuvat Lacosamide Pain UCB Pharmaa koskeviin kliinisiin tutkimuksiin tai 
erityiskäyttöohjelmiin. Jos olet mukana kliinisessä tutkimuksessa tai erityiskäyttöohjelmassa ja 
tarvitset lisätietoja hoidostasi, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. 
 
Mitä tapahtuu Vimpatin käytölle epilepsian hoidossa? 
Peruuttaminen ei vaikuta Vimpat-valmisteen käyttöön. Sen hyöty-riskisuhde pysyy muuttumattomana. 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/LacosamidePain/withdrawalletter.pdf
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