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Paraiškos gauti Raligize (aksalimogeno filolisbako) 
registracijos pažymėjimą atsiėmimas 
 

2018 m. liepos 10 d. bendrovė „FGK Representative Service GmbH“ oficialiai pranešė Žmonėms skirtų 
vaistinių preparatų komitetui (CHMP) apie savo pageidavimą atsiimti paraišką gauti Raligize, skirto 
gimdos kaklelio gydymui, registracijos pažymėjimą. 

 

Kas yra Raligize? 

Raligize – tai vaistas nuo vėžio, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos aksalimogeno filolisbako. 
Vaistą buvo numatyta tiekti koncentrato, iš kurio ruošiamas infuzinis (į veną lašinamas) tirpalas, 
forma. 

Raligize sukurtas kaip pažangiosios terapijos vaistas, vadinamasis genų terapijos preparatas. Tai yra 
vaistas, kuris veikia pernešdamas genus į organizmą. 

Kokiais atvejais buvo numatyta vartoti Raligize? 

Raligize buvo numatyta gydyti gimdos kaklelio vėžiu sergančias moteris, kurių liga nereagavo į pirminį 
gydymą arba atsinaujino po pirminio gydymo. 

Kaip veikia Raligize? 

Gimdos kaklelio vėžį daugiausia sukelia ilgalaikė tam tikrų padermių žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 
infekcija; užkrėstose ląstelėse šis virusas gamina baltymus, kurie skatina jas augti ir pavirsti vėžinėmis 
ląstelėmis. 

Veiklioji Raligize medžiaga aksalimogeno filolisbakas – tai bakterija Listeria monocytogenes, kuri buvo 
modifikuota taip, kad gamintų baltymą, skatinantį imuninę (apsaugos) sistemą „atakuoti“ vėžines 
ląsteles. Į Raligize sudėtyje esančių bakterijų DNR įterptas genas, dėl kurio jos gali gaminti naują 
medžiagą, kurioje yra vieno iš ŽPV baltymų, E7, sujungto su dalimi kito baltymo, listeriolizino O. 
Sujungtasis baltymas skatina imuninę sistemą „atakuoti“ baltymą E7. 
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Raligize suleidus pacientui, imuninės sistemos ląstelės įsisavina bakterijas, o jos skatina imuninę 
sistemą atpažinti baltymą E7 ir „atakuoti“ bei sunaikinti vėžines ląsteles, kuriose yra to baltymo. 

Kokius dokumentus bendrovė pateikė kartu su paraiška? 

Bendrovė pateikė vieno pagrindinio tyrimo duomenis; jame dalyvavo 50 moterų, sergančių 
pažengusios stadijos gimdos kaklelio vėžiu, įskaitant po gydymo kitu vaistu atsinaujinusį arba į kitas 
kūno dalis išplitusį vėžį. Gydymo Raligize rezultatai buvo lyginami su panašios sveikatos būklės 
moterų, kurios vartojo kitus vaistus nuo gimdos kaklelio vėžio, gydymo rezultatais. 

Kuriuo paraiškos nagrinėjimo etapu paraiška atsiimta? 

Kadangi Raligize yra pažangiosios terapijos vaistas, jį CHMP vardu įvertino Pažangiosios terapijos 
komitetas (CAT). Paraiška atsiimta CHMP tebenagrinėjant bendrovės pateiktus pirminius dokumentus. 

Kokia tuo metu buvo CHMP rekomendacija? 

CAT tuo metu CHMP vardu vis dar nagrinėjo bendrovės pateiktus pirminius dokumentus, todėl dar 
nebuvo pateikęs rekomendacijų. 

Kokias paraiškos atsiėmimo priežastis nurodė bendrovė? 

Laiške, kuriuo agentūrai buvo pranešta apie paraiškos atsiėmimą, bendrovė nurodė paraišką atsiimanti 
dėl pirminių CAT išreikštų abejonių, kad pagrindinio tyrimo duomenų nepakaks šio vaisto patvirtinimui 
pagrįsti. 

Laišką dėl paraiškos atsiėmimo galima rasti čia. 

Kokių pasekmių paraiškos atsiėmimas turės pacientams, dalyvaujantiems 
klinikiniuose tyrimuose? 

Bendrovė pranešė CHMP, kad paraiškos atsiėmimas neturės jokių pasekmių pacientams, šiuo metu 
dalyvaujantiems Raligize klinikiniuose tyrimuose. 

Jeigu dalyvaujate klinikiniame tyrime ir pageidaujate gauti daugiau informacijos apie Jums taikomą 
gydymą, kreipkitės į Jus gydantį gydytoją. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Withdrawal_letter/2018/07/WC500252474.pdf
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