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Spørgsmål og svar 

Tilbagetrækning af ansøgningen om 
markedsføringstilladelse for Aripiprazole Mylan 
(aripiprazol) 
 

Den 7. maj 2015 meddelte Generics (UK) Limited officielt Udvalget for Lægemidler til Mennesker 
(CHMP), at virksomheden ønsker at trække sin ansøgning tilbage om markedsføringstilladelse for 
Aripiprazole Mylan til behandling af skizofreni og behandling og forebyggelse af maniske episoder hos 
patienter med bipolar lidelse type I. 

 

Hvad er Aripiprazole Mylan? 

Aripiprazole Mylan er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof aripiprazol. Det var hensigten, at 
det skulle fås som tabletter og som smeltetabletter (tabletter, der opløses i munden). 

Aripiprazole Mylan blev udviklet som et “generisk lægemiddel”. Det betyder, at Aripiprazole Mylan 
svarer til et “referencelægemiddel”, der allerede er godkendt i EU, og som hedder Abilify. Der kan 
indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her. 

Hvad forventedes Aripiprazole Mylan anvendt til? 

Aripiprazole Mylan forventedes anvendt til behandling af skizofreni hos patienter over 15 år. Det 
forventede desuden anvendt til behandling af moderate til svære maniske episoder og til forebyggelse 
af nye maniske episoder hos voksne med bipolar lidelse type I, som tidligere har haft virkning af 
lægemidlet, og til behandling i indtil 12 uger af moderate til svære maniske episoder hos patienter 
over 13 år med bipolar lidelse type I. 

http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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Hvordan forventes Aripiprazole Mylan at virke? 

Det aktive stof i Aripiprazole Mylan, aripiprazol, er et antipsykotisk lægemiddel.  Dets nøjagtige 
virkningsmekanisme kendes ikke, men man ved, at det bindes til flere receptorer på overfladen af 
nervecellerne i hjernen. Derved afbrydes de signaler, som hjernecellerne sender til hinanden ved hjælp 
af signalstoffer (neurotransmittere). Aripiprazol menes hovedsagelig at virke ved delvis stimulation 
(dvs. som en “partiel agonist”) af receptorerne for neurotransmitterne dopamin og 5-hydroxytryptamin 
(også kaldet serotonin). Det betyder, at aripiprazol aktiverer disse receptorer på samme måde som 
dopamin og 5-hydroxytryptamin, men ikke så kraftigt som neurotransmitterne. Dopamin og 5-
hydroxytryptamin er inddraget ved skizofreni og bipolar lidelse. Aripiprazol normaliserer derfor 
hjerneaktiviteten, så de psykotiske og maniske symptomer mindskes og ikke kommer igen. 

Hvilken dokumentation fremlagde virksomheden i forbindelse med 
ansøgningen? 

Da Aripiprazole Mylan er et generisk lægemiddel, har virksomheden fremlagt undersøgelser, der skulle 
vise, at Aripiprazole Mylan er bioækvivalent med referencelægemidlet, Abilify. To lægemidler er 
bioækvivalente, når de frembringer samme mængde af det aktive stof i kroppen. 

Hvor langt var vurderingen af ansøgningen nået, da den blev trukket 
tilbage? 

Ansøgningen blev trukket tilbage, efter at CHMP havde vurderet den dokumentation, som virksomheden 
oprindelig havde fremlagt, og udarbejdet en liste med spørgsmål. Virksomheden havde endnu ikke 
besvaret spørgsmålene, da ansøgningen blev trukket tilbage.  

Hvad anbefalede CHMP på daværende tidspunkt? 

På baggrund af gennemgangen af dataene havde CHMP på tidspunktet for tilbagetrækningen af 
ansøgningen visse betænkeligheder. Udvalget var den foreløbige opfattelse, at Aripiprazole Mylan ikke 
kunne være blevet godkendt til behandling med skizofreni eller til behandling og forebyggelse af 
maniske episoder ved bipolar lidelse type I.  

CHMP havde betænkeligheder ved valget af et af udgangsmaterialerne til fremstilling af aripiprazol. 
Udvalget havde desuden betænkeligheder ved, om undersøgelserne til påvisning af bioækvivalens var 
udført efter retningslinjerne for god klinisk praksis (GCP). Resultaterne af fra en GCP-inspektion på det 
produktionssted, der var inddraget i undersøgelserne, rejser alvorlig tvivl ved pålideligheden af de data, 
der var forelagt til dokumentation af ansøgningen. 

Derfor var CHMP på tidspunktet for tilbagetrækningen af den opfattelse, at lægemidlet ikke kunne 
have været godkendt på grundlag af de oplysninger der var forelagt af virksomheden. 

Hvilke begrundelser gav virksomheden for tilbagetrækningen af 
ansøgningen? 

I sit brev til agenturet om tilbagetrækningen af ansøgningen anførte virksomheden, at 
tilbagetrækningen skyldtes, at der var konstateret problemer vedrørende GCP. 

Brevet om tilbagetrækningen kan ses her. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Withdrawal_letter/2015/05/WC500187028.pdf
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Hvilke konsekvenser har tilbagetrækningen for patienter, der deltager i 
kliniske undersøgelser med Aripiprazole Mylaneller i programmer for 
anvendelse af Aripiprazole Mylan med særlig udleveringstilladelse? 

Virksomheden har til CHMP oplyst, at der aktuelt ikke gennemføres kliniske undersøgelser eller 
programmer for anvendelse med særlig udleveringstilladelse for Aripiprazole Mylan. 
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