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JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS PIETEIKUMA 
ATSAUKŠANU 

zālēm  
LENALIDOMIDE CELGENE EUROPE 

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN): lenalidomīds 

2008. gada 30. maijā Celgene Europe Limited oficiāli informēja Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteju 
(CHMP) par savu lēmumu atsaukt Lenalidomide Celgene Europe reģistrācijas apliecības pieteikumu. 
Pieteikumā norādītā indikācija bija mielodisplastisku sindromu izraisītas anēmijas ārstēšanai. 2004. 
gada 8. martā Lenalidomide Celgene Europe atzina par zālēm retu slimību ārstēšanai. 
 
Kas ir Lenalidomide Celgene Europe? 
Lenalidomide Celgene Europe ir zāles, kas satur aktīvo vielu lenalidomīdu. 
Lenalidomīds ir atļauts lietošanai Eiropas Savienībā kopš 2007. gada jūnija ar nosaukumu Revlimid 
multiplās mielomas ārstēšanai. Multiplā mieloma ir kaulu smadzeņu plazmas šūnu vēzis. 
 
Kādam nolūkam bija paredzēts lietot Lenalidomide Celgene Europe? 
Lenalidomide Celgene Europe bija paredzēts lietot tādas anēmijas (mazs sarkano asinsķermenīšu 
skaits) ārstēšanai, ko izraisa mielodisplastiski sindromi, proti, stāvoklis, kad kaulu smadzenes saražo 
pārāk mazu asinsķermenīšu skaitu. Dažos gadījumos mielodisplastiski sindromi var izraisīt akūtās 
mieloleikozes (vēža paveida, kas negatīvi ietekmē baltos asinsķermenīšus) veidošanos. 
Lenalidomide Celgene Europe bija paredzētas pacientiem, kam bija nepieciešama asins pārliešana 
anēmijas ārstēšanai un kuru mielodisplastiskie sindromi bija saistīta ar īpašu ģenētisku mutāciju  
(5. hromosomas delēcija jeb izkrišana) un zemu vai vidēju leikēmijas attīstības vai nāves iestāšanās 
riska līmeni. 
 
Kāda ir paredzamā Lenalidomide Celgene Europe iedarbība? 
Lenalidomide Celgene Europe aktīvā viela lenalidomīds ir imūnmodulators. Tas nozīmē, ka šī aktīvā 
viela ietekmē imūnsistēmas aktivitāti (ķermeņa dabīgo aizsargspēju). Nav precīzi zināms kādā veidā 
lenalidomīds iedarbojas uz mielodisplastiskiem sindromiem, bet tiek uzskatīts, ka tas bloķē vēža šūnu 
augšanu kaulu smadzenēs, vienlaikus nekavējot veselo kaulu smadzeņu šūnu attīstību, ieskaitot šūnas, 
kas ražo sarkanos asinsķermenīšus. 
 
Kādus dokumentus uzņēmums iesniedza CHMP, lai pamatotu pieteikumu? 
Pirms uzsākt pētījumus ar cilvēkiem, Lenalidomide Celgene Europe iedarbību pārbaudīja 
eksperimentālos modeļos. 
Šo zāļu iedarbīgumu pētīja vienā pamatpētījumā, ko veica dažās Amerikas Savienoto Valstu un 
Vācijas slimnīcās un klīnikās. Pētījums aptvēra 148 anēmijas pacientus, kam bija nepieciešama asins 
pārliešana, ar zemu vai vedējo (1. līmeņa) mielodisplastisku sindromu riska līmeni un 5. hromosomas 
delēciju jeb izkrišanu (5q delēciju). Pētījuma laikā izskatīja terapijas iedarbīgumu, lietojot 
Lenalidomide Celgene Europe 10 mg dienas devu, ieņemot to nepārtraukti vai atkārtotā cikla režīmā, 
kad pēc trīs nedēļas ilgas terapijas seko vienu nedēļu ilgs pārtraukums. Galvenais iedarbīguma rādītājs 
bija to pacientu skaits, kam nebija nepieciešama asins pārliešana; tas nozīmē, ka anēmija tika 
kontrolēta un nebija nepieciešams veikt asins pārliešanu astoņu nedēļu laikā. 
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Kurā pieteikuma vērtēšanas posmā pieteikumu atsauca? 
Izvērtēšana bija pabeigta, un CHMP deva negatīvu atzinumu, kas tika apstiprināts pēc atzinuma 
pārskatīšanas procedūras. Uzņēmums pieteikumu atsauca, pirms Eiropas Komisija bija izsniegusi 
atļauju. 
 
Kāds bija CHMP ieteikums tajā laikā? 
Pamatojoties uz izskatītajiem datiem un uzņēmuma atbildēm uz CHMP jautājumiem, atsaukšanas brīdī 
CHMP bija devusi negatīvu atzinumu un neieteica izsniegt Lenalidomide Celgene Europe reģistrācijas 
apliecību mielodisplastisku sindromu izraisītas anēmijas ārstēšanai. 
 
Kādas bija visbūtiskākās CHMP bažas? 
CHMP bija iebildumi attiecība uz to, kā tika veikti pamatpētījumi; tas nozīmē, ka bija grūti novērtēt 
Lenalidomide Celgene Europe nekaitīgumu. Tā kā bija grūti noteikt, vai ārstēšana ar Lenalidomide 
Celgene Europe paaugstina akūtas mieloleikozes risku. Tā kā pētījuma laikā zāles netika salīdzinātas 
ne ar vienu citu terapijas veidu. Turklāt, pārbaudot vienu pētījuma veikšanas vietu, radās bažas par 
rezultātu reģistrēšanu, kas vēl varētu ietekmēt pamatpētījuma precizitāti. 
Tāpēc atsaukšanas brīdī CHMP uzskatīja, ka nav ticis pietiekami parādīts Lenalidomide Celgene 
Europe ieguvums un ka ieguvumi neatsver identificēto risku. 
 
Kā uzņēmums pamatoja pieteikuma atsaukšanu? 
Uzņēmuma vēstule, kurā tas informēja EMEA par pieteikuma atsaukšanu, ir atrodama šeit. 
 
Kādas sekas atsaukums radīs pacientiem, kas piedalās Lenalidomide Celgene Europe klīniskajos 
pētījumos vai zāļu eksperimentālās lietošanas programmās? 
Uzņēmums paziņoja CHMP, ka turpinās piedāvāt lenalidomīdu pacientiem, kas piedalās klīniskajos 
pētījumos vai eksperimentālās lietošanas programmās. Ja Jūs pašreiz piedalāties klīniskās izpētes vai 
eksperimentālas lietošanas programmā un vēlaties saņemt plašāku informāciju par terapiju, jautājiet 
ārstam, kas Jums to nodrošina. 
 
Kas notiks ar Revlimid, ko lieto multiplās mielomas ārstēšanai?  
Šim atsaukumam nav seku uz Revlimid lietošanu. Tās ir zāles, kas arī satur lenalidomīdu 
apstiprinātajai indikācijai. Revlimid ieguvumu/riska attiecība paliek nemainīga. 
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