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Spørgsmål og svar vedrørende tilbagetrækningen af ansøgningen om 
markedsføringstilladelse 

for 
Contusugene Ladenovec Gendux 

contusugen ladenovec 
 
 
Den 12. juni 2009 meddelte Gendux Molecular Limited officielt Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler (CHMP), at virksomheden ønsker at trække sin ansøgning om markedsføringstilladelse 
tilbage for Contusugene Ladenovec Gendux til behandling af recidiverende eller refraktær 
pladecellekræft i hoved og hals. 
 
Hvad er Contusugene Ladenovec Gendux? 
Contusugene Ladenovec Gendux er en injektionsvæske, suspension, der indeholder det aktive stof 
contusugen ladenovec.  
Contusugene Ladenovec Gendux blev udviklet som et lægemiddel til avanceret terapi, kaldet et 
"genterapiprodukt". Det er en lægemiddeltype, der virker ved at afgive gener til kroppen. De nye gener 
får så kroppen til at producere eller holde op med at producere et protein, der kan være med til at 
behandle en sygdom.  
 
Hvad forventedes Contusugene Ladenovec Gendux anvendt til? 
Contusugene Ladenovec Gendux forventedes anvendt til behandling af pladecellekræft i hoved og hals 
(en kræfttype, der opstår i cellerne i mund, næse, hals eller øre). Det skulle anvendes, når kræften var 
refraktær (ikke responderer på behandling) eller recidiverende (bliver ved med at komme tilbage). 
 
Hvordan forventedes Contusugene Ladenovec Gendux at virke? 
Det aktive stof i Contusugene Ladenovec Gendux, contusugen ladenovec, er en virustype, som er 
blevet modificeret, så den kan transportere p53-genet ind i kroppens celler. 
Efter at være blevet sprøjtet ind i tumoren, forventedes det, at Contusugene Ladenovec Gendux ville 
transportere p53-genet ind i kræftcellerne, og at genet fik cellen til at øge produktionen af p53-
proteinet. P53-proteinet bidrager normalt til reparationen af beskadiget DNA. Dett medfører celledød, 
når DNA ikke kan repareres, og det er med til at kontrollere blodkardannelsen. Eftersom kræftceller 
indeholder beskadiget DNA, bidrager p53-proteinet enten til at reparere DNA eller får cellerne til at 
dø. P53-proteinet mindsker også dannelsen af blodkar, som forsyner kræftcellerne med blod.  
Ved at øge produktionen af p53-proteinet forventedes Contusugene Ladenovec Gendux at helbrede 
kræften eller hæmme dens udvikling. 
Virus i Contusugene Ladenovec Gendux er en "adenovirus", som er blevet modificeret, så den ikke 
forårsager sygdom hos mennesker. 
 
Hvilken dokumentation fremlagde virksomheden i forbindelse med ansøgningen til CHMP? 
Virkningerne af Contusugene Ladenovec Gendux blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev 
undersøgt hos mennesker. I en hovedundersøgelse, der omfattede 123 patienter med recidiverende 
eller refraktært pladecellekræft i hoved og hals, blev Contusugene Ladenovec Gendux sammenlignet 
med methotrexat (et andet lægemiddel mod kræft). Det primære mål for virkningen var, hvor længe 
patienterne overlevede. 
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Hvor langt var vurderingen af ansøgningen nået, da den blev trukket tilbage? 
Ansøgningsproceduren var ved dag 120, da virksomheden trak sin ansøgning tilbage. I 2008 havde 
CHMP udarbejdet en liste over spørgsmål, som virksomheden skulle besvare. Virksomheden skulle 
indsende sit svar til Udvalget for Avancerede Terapier (CAT) i overensstemmelse med de nye EU-
bestemmelser om avancerede terapier. Virksomheden trak dog sin ansøgning tilbage inden. 
 
Hvad anbefalede CHMP på daværende tidspunkt? 
På baggrund af gennemgangen af dataene på tidspunktet for tilbagetrækningen havde CHMP visse 
betænkeligheder og var af den foreløbige opfattelse, at Contusugene Ladenovec Gendux ikke kunne 
have været godkendt til behandling af recidiverende eller refraktær pladecellekræft i hoved og hals. 
 
Hvori bestod CHMP's vigtigste betænkeligheder? 
CHMP var af den opfattelse, at virksomheden ikke havde påvist, at Contusugene Ladenovec Gendux 
var gavnligt for patienterne. Virksomheden havde heller ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation 
for, at lægemidlet var sikkert, at det kunne fremstilles på en pålidelig måde, eller at det ikke ville være 
skadeligt for miljøet eller for personer i tæt kontakt med patienten. 
Endelig bemærkede CHMP, at der var utilstrækkelige information om lægemidlets toksicitet, dets 
fordeling i kroppen og den rolle, som visse gener og urenheder, der er fundet i lægemidlet, spiller. 
 
Hvilke begrundelser gav virksomheden for tilbagetrækningen af ansøgningen? 
Brevet fra virksomheden, hvori EMEA underrettes om tilbagetrækning af ansøgningen, kan ses her. 
 
Hvilke konsekvenser har tilbagetrækningen for patienter, der deltager i kliniske undersøgelser 
med Contusugene Ladenovec Gendux eller i programmer for anvendelse af Contusugene 
Ladenovec Gendux med særlig udleveringstilladelse? 
Virksomheden har ikke informeret CHMP om patienter, som deltager i kliniske undersøgelser med 
Contusugene Ladenovec Gendux eller i programmer for anvendelse af Contusugene Ladenovec 
Gendux med særlig udleveringstilladelse. 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/ContusugeneLadenovecGendux/H-1041-WL.pdf
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