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TIETOJA MYYNTILUPAHAKEMUKSEN PERUUTTAMISESTA 
Lääkevalmiste nimeltä 

VORAXAZE 

Kansainvälinen yleisnimi (INN): glukarpidaasi 

Protherics PLC ilmoitti 21.5.2007 virallisesti lääkevalmistekomitealle (CHMP) päätöksestään 
peruuttaa lääkevalmistetta Voraxaze koskeva myyntilupahakemuksensa. Käyttöaihe, jota hakemus 
koski, oli metotreksaatin toksisille vaikutuksille altistuneiden tai altistumisvaarassa olevien potilaiden 
lisälääkitys. 
 
Mitä Voraxaze on? 
Voraxaze on injektiokuiva-aine liuosta varten. Se sisältää vaikuttavana aineena glukarpidaasia. 
 
Mihin Voraxazea oli tarkoitus käyttää? 
Voraxazea aiottiin käyttää lisälääkkeenä metotreksaattilääkitystä saaville potilaille metotreksaatin 
toksisten vaikutusten ehkäisemiseen tai hoitoon. 
Metotreksaatilla hoidetaan useita sairauksia, kuten tietyntyyppisiä syöpiä. Jotkut syöpäpotilaat saavat 
suuria annoksia kyseistä lääkettä, jolloin voi ilmetä toksisia vaikutuksia, kuten munuaisvaurioita, 
luuydinsupressiota (joka aiheuttaa anemiaa ja kasvaneen infektio- ja verenvuotoriskin) ja mukosiittia 
(esimerkiksi suuta verhoavan limakalvon tulehdus, joka aiheuttaa aristusta, punoitusta ja haavaumia). 
Nämä toksiset vaikutukset voivat olla hengenvaarallisia. Toista lääkettä, foliinihappoa, annetaan usein 
metotreksaatin jälkeen näiden toksisten vaikutusten ehkäisemistä varten (suojaushoitona), mutta 
toksisia vaikutuksia voi ilmetä suojaushoidosta huolimatta. 
Voraxazea aiottiin käyttää hoitona potilailla, joilla esiintyy tällaisia toksisia vaikutuksia, tai 
ehkäisevänä hoitona potilailla, joilla on näiden vaikutusten riski, kuten potilaat, joiden veren 
metotreksaattipitoisuus on korkea tai joilla on heikentynyt munuaisten toiminta (jolloin metotreksaatti 
saattaa poistua kehosta normaalia hitaammin). 
Voraxazea oli tarkoitus antaa yhtenä pistoksena aikuis- ja lapsipotilaille silloin, kun veren 
metotreksaattipitoisuus ylittää määrätyn raja-arvon tietyn ajan kuluessa metotreksaattilääkityksen 
jälkeen. 
 
Koska näitä toksisia vaikutuksia ilmenee vain harvoilla potilailla, glukarpidaasi nimettiin 
harvinaislääkkeeksi (harvinaisten sairauksien hoitoon käytettäväksi lääkkeeksi) 3.2.2003. 
 
Miten Voraxazen odotettiin vaikuttavan? 
Voraxazen vaikuttava aine glukarpidaasi on kopio luonnossa esiintyvästä 
karboksipeptidaasientsyymistä G2. Karboksipeptidaasi G2 löydettiin alun perin Pseudomonas-
bakteerista. Se pystyy pilkkomaan metotreksaatin ainesosiksi, joilla ei ole toksisia vaikutuksia. Näin 
keho pääsee eroon liiallisesta metotreksaatista, ja toksisten vaikutusten vaara pienenee. 
Voraxazen sisältämä glukarpidaasi on valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla: sitä tuottaa bakteeri, 
johon on lisätty geeni (DNA), jonka avulla bakteeri voi tuottaa sitä. Tämä entsyymi toimii samoin 
kuin luonnollinen karboksipeptidaasi G2. 
 
Mitä asiakirjoja yritys on esittänyt lääkevalmistekomitealle hakemuksen tueksi? 
Voraxazen vaikutuksia testattiin ensin koemalleissa ennen kuin kokeita tehtiin ihmisillä. 
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Kahdessa ihmisillä tehdyssä päätutkimuksessa oli mukana yhteensä 222 potilasta. Voraxazea ei 
verrattu toiseen hoitoon. Kaikki potilaat saivat kyseistä lääkitystä osana erityiskäyttöohjelmaa: lääkäri 
tilasi Voraxazea valmistajalta heti tavatessaan potilaan, jolla ilmeni metotreksaatin toksisia 
vaikutuksia ja jolle saattoi olla hyötyä lääkevalmisteesta. Tehon pääasiallinen mittari oli veren 
metotreksaattipitoisuuden lasku. 
 
Missä vaiheessa hakemuksen arviointi oli peruuttamishetkellä? 
Hakemusta oli käsitelty 180 päivää, kun yritys peruutti sen. Lääkevalmistekomitea oli arvioinut 
yrityksen kysymysluetteloon antamat vastaukset, mutta joitakin seikkoja oli vielä selvittämättä. 
 
Lääkevalmistekomitea arvioi uuden hakemuksen yleensä 210 päivässä. Se laatii yritykselle 
lähetettävän kysymysluettelon 120. päivänä alkuvaiheessa toimitettujen asiakirjojen tarkastuksen 
perusteella. Kun yritys on toimittanut vastaukset näihin kysymyksiin, lääkevalmistekomitea tarkastaa 
vastaukset ja voi ennen lausunnon antamista esittää niistä yritykselle vielä täydentäviä kysymyksiä 
180. päivänä. Kun lääkevalmistekomitea on antanut lausuntonsa, Euroopan komissio antaa 
myyntiluvan yleensä noin kahden kuukauden kuluttua.  
 
Mikä oli lääkevalmistekomitean suositus tuolloin? 
Saamiensa tietojen ja yrityksen kysymysluetteloon antamien vastausten tarkastelun perusteella 
lääkevalmistekomitea suhtautui varauksellisesti joihinkin seikkoihin hakemuksen peruuttamisen 
ajankohtana. Se katsoi alustavasti, ettei Voraxazea voitaisi hyväksyä metotreksaatin toksisille 
vaikutuksille altistuneiden tai altistumisvaarassa olevien potilaiden lisähoidoksi. 
 
Mitkä olivat lääkevalmistekomitean tärkeimmät huolenaiheet? 
Lääkevalmistekomitean tärkeimmät huolenaiheet liittyivät Voraxazen valmistukseen. Lääkevalmisteen 
tuotanto oli siirretty tehtaasta, jossa tutkimuksissa käytetty lääke oli valmistettu, toiseen tehtaaseen, 
jossa kaupallista valmistetta oli määrä valmistaa. Lääkevalmistekomitea epäili, että muuttoa ei ollut 
vielä täydellisesti järjestetty varsinkaan sen osalta, mitä tuli tuotannon valvontaan (laadunvarmistus), 
ja että muuton vaikutuksia valmisteen puhtauteen ei ollut täysin ymmärretty. Lisäksi komitea oli 
huolissaan Voraxazen käytöstä yhdessä foliinihapon kanssa. Voraxaze pilkkoo myös kehossa olevaa 
foliinihappoa, ja on tarpeen tutkia tarkemmin, mitä seurauksia foliinihapon pilkkoutumisella on 
hoidettaessa potilaita, joilla ilmenee metotreksaatin toksisia vaikutuksia. 
 
Mistä syistä yritys peruutti hakemuksen? 
Yrityksen kirje, jossa se ilmoittaa EMEAlle hakemuksen peruuttamisesta, on saatavana 
tässä. 
 
Mitä seurauksia peruutuksesta on potilaille, jotka osallistuvat Voraxazen kliinisiin kokeisiin, tai 
erityiskäyttöohjelmaan osallistuneille potilaille? 
Yritys ilmoitti virastolle, ettei peruuttamisesta ole mitään seurauksia potilaille, jotka osallistuvat 
Voraxazen kliinisiin kokeisiin. Yritys aikoo myös jatkaa erityiskäyttöohjelmaansa. Jos olet mukana 
kliinisessä kokeessa tai erityiskäyttöohjelmassa ja tarvitset lisätietoja hoidostasi, ota yhteyttä sinua 
hoitavaan lääkäriin. 
 
 

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

