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Jautājumi un atbildes par reģistrācijas apliecības pieteikuma atsaukšanu 
zālēm 

Contusugene Ladenovec Gendux 
kontusugēna ladenoveks 

 
 
2009. gada 12. jūnijā Gendux Molecular Limited oficiāli informēja Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteju 
(CHMP) par savu lēmumu atsaukt Contusugene Ladenovec Gendux reģistrācijas apliecības pieteikumu 
recidivējošas vai rezistentas galvas un kakla plakanšūnu karcinomas ārstēšanai.  
 
Kas ir Contusugene Ladenovec Gendux? 
Contusugene Ladenovec Gendux ir suspensija injekcijām, kas satur aktīvo vielu kontusugēna 
ladenoveku.  
Contusugene Ladenovec Gendux tika izstrādātas kā uzlabotās terapijas zāles, ko dēvē par “gēnu 
terapijas līdzekli”. Šī veida zāles darbojas, nogādājot gēnus organismā. Pēc tam jaunie gēni izraisa 
organismā noteiktas olbaltumvielas sintēzi vai pārtrauc šīs olbaltumvielas sintēzi, kas var palīdzēt 
ārstēt slimību.  
 
Kādam nolūkam bija paredzēts lietot Contusugene Ladenovec Gendux? 
Contusugene Ladenovec Gendux bija paredzētas plakanšūnu galvas un kakla karcinomas (vēža veida, 
kas sākas mutes dobuma, deguna, rīkles vai auss gļotādā) ārstēšanai. Tās bija paredzētas lietošanai 
gadījumos, kad vēzis ir rezistents (nereaģē pret ārstēšanu) vai recidivējošs (turpina atkārtoties). 
 
Kāda ir paredzamā Contusugene Ladenovec Gendux iedarbība? 
Contusugene Ladenovec Gendux aktīvā viela–  kontusugēna ladenoveks – ir vīrusa paveids, kas 
modificēts tā, ka var  ienest p53 gēnu organisma šūnās. 
Bija paredzēts, ka pēc injicēšanas audzējā Contusugene Ladenovec Gendux pārnesīs p53 gēnu vēža 
šūnās, kur  gēnam būtu jāpastiprina p53 olbaltumvielas sintēzi. Parasti p53 olbaltumviela  veicina 
bojātās DNS atjaunošanos, izraisa šūnu nāvi, kad DNS nav iespējams atjaunot, un palīdz kontrolēt 
asinsvadu veidošanos. Tā kā vēža šūnas satur bojātu DNS, p53 olbaltumviela vai nu palīdz atjaunot 
DNS, vai izraisa šūnu bojāeju. Olbaltumviela p53  mazina arī vēža šūnas apgādājošo asinsvadu 
veidošanos. 
Bija paredzēts, ka, pastiprinot p53 olbaltumvielas sintēzi, Contusugene Ladenovec Gendux izārstēs 
vēzi vai palēninās tā augšanu. 
Contusugene Ladenovec Gendux sastāvā esošais vīruss ir “adenovīruss”, kas ir modificēts tā, lai 
neizraisītu slimību cilvēkiem. 
 
Kādus dokumentus uzņēmums iesniedza CHMP, lai pamatotu pieteikumu? 
Pirms uzsākt pētījumus ar cilvēkiem Ladenovec Gendux iedarbību pārbaudīja eksperimentālos 
modeļos. Vienā pamatpētījumā 123 pacientiem ar rezistentu vai recidivējošu galvas un kakla 
plakanšūnu karcinomu Contusugene Ladenovec Gendux salīdzināja ar metotreksātu (citām pretvēža 
zālēm). Galvenais efektivitātes rādītājs bija pacientu dzīvildze. 
 
Kurā pieteikuma vērtēšanas posmā pieteikumu atsauca? 
Uzņēmums pieteikumu atsauca vērtēšanas 120. dienā. 2008. gadā CHMP sagatavoja jautājumu 
sarakstu, uz kuriem uzņēmumam bija jāatbild. Uzņēmumam bija jāiesniedz atbildes Uzlaboto terapiju 
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komitejai (CAT) atbilstoši jaunajām Eiropas Savienības noteikumiem par uzlabotas terapijas zālēm. 
Taču uzņēmums atsauca savu pieteikumu pirms atbilžu sniegšanas uz jautājumiem.  
 
Kāds bija CHMP ieteikums tajā laikā? 
Pamatojoties uz izskatītajiem datiem, atsaukšanas brīdī CHMP bija daži iebildumi, un CHMP tobrīd 
atzina, ka Contusugene Ladenovec Gendux nevarēja apstiprināt recidivējošas vai rezistentas galvas un 
kakla plakanšūnu karcinomas ārstēšanai. 
 
Kādas bija visbūtiskākās CHMP bažas? 
Komiteja uzskatīja, ka uzņēmums nav pierādījis, ka Contusugene Ladenovec Gendux sniedz ieguvumu 
pacientiem. Tāpat uzņēmums nebija iesniedzis pietiekami daudz pierādījumu, lai pierādītu, ka 
preparāts ir drošs, ka to var ražot drošā veidā un ka tas nekaitēs apkārtējai videi un cilvēkiem, kuri būs 
ciešā saskarē ar pacientu. 
CHMP norādīja, ka nav pietiekami informācijas par preparāta toksicitāti, tā sadalījumu organismā un 
dažu preparāta sastāvā konstatēto gēnu un piemaisījumu ietekmi. 
 
Kā uzņēmums pamatoja pieteikuma atsaukšanu? 
Uzņēmuma vēstule, kurā tas informēja EMEA par pieteikuma atsaukšanu, ir atrodama šeit. 
 
Kādas sekas atsaukums radīs pacientiem, kas piedalās Contusugene Ladenovec Gendux 
klīniskajos pētījumos/zāļu eksperimentālās lietošanas programmās? 
Uzņēmums nesniedza Aģentūrai informāciju, par pacientu piedalīšanos Contusugene Ladenovec 
Gendux klīniskos pētījumos vai eksperimentālas lietošanas programmās. 

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