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Tieteelliset päätelmät 
 
Direktiivin 65/65/ETY 4 artiklan 8 kohdan a (ii) alakohdan mukaista vuoden 2000 alkuperäistä 
hakemusta (kirjallisuustietoihin perustuva hakemus uutta lääkemuotoa ja vahvuutta varten) tukivat 
julkaistu kirjallisuus paikallisesti käytettävän diklofenaakin tehosta sekä farmakokineettiset tiedot ja 
kliininen tutkimus (9702 SUV) ehdotetusta lääkemuodosta, joka on 4 % sumute iholle. 

MIKA Pharma GmbH pyysi, että Iso-Britanniassa vuonna 2001 myönnetty myyntilupa Diclofenac 
Sodium Spray Gel 4% -valmisteelle ja sen jälkeen Itävallassa, Virossa, Unkarissa, Irlannissa, 
Latviassa, Liettuassa ja Sloveniassa myönnetty myyntilupa tunnistetaan myös Saksassa, Italiassa ja 
Espanjassa osana ”toisen aallon” tunnustamismenettelyä (MRP). 

Tämän lausuntopyynnön alainen hakemus koskee siten Diclofenac sodium 4% sumute iholle, liuos -
valmistetta (PL 18017/0006) koskevaa toistuvan käytön tunnustamismenettelyä (UK-H-0563-001-E-
002), jossa Iso-Britannia on viitejäsenvaltio (RMS) ja Italia, Espanja ja Saksa osallistuvia 
jäsenvaltioita. 

Lääkevalmistekomitean menettelyn päivä 60 oli 29. maaliskuuta 2018, ja koska kaksi jäsenvaltiota 
nosti esiin huolenaiheita mahdollisesta vakavasta kansanterveydellisestä vaarasta liittyen tämän tietyn 
4 % sumutegeelivalmisteen tehon puuttumiseen ja riittämättömään kirjallisuustietojen vastaavuuden 
osoittamiseen, etenkin diklofenaakin muiden paikallisten valmistemuotojen (kuten Voltarol Emulgel) 
kanssa, joiden tehosta ja turvallisuudesta tiedetään olevan riittävästi näyttöä, viitejäsenvaltio (Iso-
Britannia) käynnisti 5. huhtikuuta 2018 direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 4 alakohdan mukaisen 
lausuntopyyntömenettelyn, jossa se pyysi lääkevalmistekomiteaa arvioimaan esiin tulleiden 
vastaväitteiden mukaisen vaikutuksen, joka aiheuttaa mahdollisen vakavan kansanterveydellisen 
vaaran. 

Hakijan lausuntopyyntömenettelyn osana toimittamat tiedot sisältävät kirjallisuustiedot ja keskustelut 
laatua, kliinistä farmakologiaa, kliinistä tehoa sekä kliinistä turvallisuutta koskevista näkökohdista. 

Laatu 

Laadullinen vertailu perustuu koostumukseen, ionisaation asteeseen ja vaikuttavan aineen täydelliseen 
liukoisuuteen. Vaikka ehdotetun iholle käytettävän sumutteen vahvuus on 4 %, kun taas Emulgel-
valmisteen vahvuus on 1–2 %, se oli suunniteltu vapauttamaan samankaltainen määrä diklofenaakkia 
paikallisiin kudoksiin kuin Emulgel. 

Kliininen farmakologia 

SprayGel-valmisteen farmakokineettisiä (FK) plasma- ja kudostietoja terveistä vapaaehtoisista 
henkilöistä ja akuutista tulehduksesta kärsivistä potilaista on verrattu Voltaren Sodium Gel- ja Voltaren 
Emulgel -valmisteiden vastaaviin tietoihin. Suurin osa tiedoista on tutkimusten välisiä vertailuja, joiden 
merkitystä heikentävät eri annokset ja menetelmät, eikä näin ollen näistä tutkimusten välisistä 
vertailuista voida vetää vankkoja johtopäätöksiä. Eri tutkimuksissa on kuitenkin yhtenevästi havaittu, 
että mitattavia määriä diklofenaakkia on raportoitu vaikutuskohdassa sen jälkeen, kun sumutegeeliä 
on annettu systeemisesti ja paikallisesti (ihonalainen kudos ja lihaskudos). Ainoat saatavilla olevat 
tutkimuksen sisällä vertaillut tiedot ovat Martinin ja muiden tutkimuksesta vuodelta 1997. Nämä 
osoittivat, että Spraygel- ja Emulgel-valmisteiden systeeminen imeytyminen on vastaavaa, muttei 
johtopäätöstä samanarvoisuudesta – eikä systeemisen imeytymisen kliinisestä merkityksestä – voida 
vetää. Spraygel-valmisteen altistus on numeerisesti pienempi kuin Emulgen-valmisteen; tämän 
vaikutusta tehoon ei voida varmistaa täsmällisesti. Systeeminen altistus on kuitenkin tarpeeksi pieni 
niin, ettei suun kautta tai muuten systeemisesti annettujen tulehduskipulääkkeiden 
haittavaikutusprofiili ole ongelmallinen. 
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Kliininen teho 

Hakija sisällytti arvion Predel 2013 -tutkimuksesta (aiemmin ennen julkaisua tunnettu 9702SUV-
tutkimuksena), joka koski Spraygel-valmisteen tehoa akuutissa nilkkavammassa. Määritelty 
ensisijainen päätetapahtuma, joka oli turvotuksen väheneminen vähintään 50 %:lla 10 hoitopäivän 
aikana koko analyysijoukossa (Full Analysis Set, FAS), saavutettiin 87/97 diklofenaakkisumutegeeliä 
saaneella potilaalla (89,7 %), kun taas vastaava osuus oli 74/94 lumelääkettä saaneesta potilaasta 
(78,7 %); p = 0,0292 (yksisuuntainen) ja p = 0,0467 (kaksisuuntainen). Tutkimus oli asetelmaltaan ja 
perusteluiltaan sellainen, että se osoittaa paremmuuden yksisuuntaisen testin merkitsevyystasolla 
5 %, mutta nykyisen vaatimuksen mukaan yksisuuntaisen testin merkitsevyystason on oltava 2,5 %, 
jota tutkimus ei saavuttanut. 

Vaikutus havaittiin ratkaisevassa toissijaisessa päätetapahtumassa eli spontaanin kivun kipujanassa 
(VAS-jana). Kipujana-arvon mediaanin ero oli 8 mm päivinä 3–4 ja 4,6 mm päivinä 7–8. Kipu oli 
erityisen mielenkiinnon kohteena oleva päätetapahtuma. Tämän tutkimuksen ei voida kuitenkaan 
katsoa tarjoavan vahvistavaa näyttöä Spraygel-valmisteen tehosta, sillä ensisijaista päätetapahtumaa 
ei ole validoitu eikä tilastollinen analyysi täytä valvontavaatimuksia. Tutkimuksen voidaan kuitenkin 
katsoa tukevan tehoa sen johtopäätöksen tekemiseksi, että Spraygel-valmisteella on hyödyllinen 
vaikutus, kun otetaan huomioon tämä kirjallisuustietoihin perustuva hakemus. 

Hakija on myös arvioinut saatavilla olevan julkaistun kirjallisuuden, joka koskee paikallisesti 
käytettävästä diklofenaakista tehtyjä kliinisiä tutkimuksia. Näihin kuuluu tutkimus Emulgel-valmisteen 
vaikutuksista nivelkipuun (Predel 2012), tutkimus DHEP-depotlaastarista (diklofenaakki-
hydroksietyylipyrrolidiini-depotlaastari), hepariinidepotlaastarista tai lumelaastarista (Constantino C et 
al. 2011) sekä kontrolloimaton tutkimus DHEP-geelistä. Kaikista näistä tutkimuksista saatiin näyttöä 
myyntiluvallisten paikallisten diklofenaakkivalmisteiden vaatimattomasta tehosta; näistä vankoin 
tutkimus oli Predelin Emulgel-valmistetta koskeva tutkimus vuodelta 2012. Koska Emulgel-valmisteen 
systeemisen ja paikallisen altistuksen tiedot ovat saatavilla Spraygel-valmisteeseen vertaamiseksi, 
myyntiluvan haltija osoitti Emulgel-valmisteen tehon vastaavuuden Spraygel-valmisteeseen nähden 
vertailemalla eri tutkimusten tehon päätetapahtumia, joita kuitenkin sekoittaa tutkimusmenetelmien ja 
-populaatioiden erot. Vaikka tiedetäänkin, ettei Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % -valmisteen tehoa 
voida johtaa suoraan Emulgel-valmisteen tehosta, on myös johdonmukaista päätellä, että valmistetta 
tukevan Predel 2013 -tutkimuksen, farmakokineettisten vertailujen ja tutkimusten välisten vertailujen 
perusteella Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % -valmisteella on hyödyllinen vaikutus, joka on 
samankaltainen kuin mitä on havaittu muilla paikallisilla diklofenaakkivalmisteilla. 

 

Kliininen turvallisuus 

Lääkevalmistekomitea katsoi, että paikallisten tulehduskipulääkkeiden, kuten Diclofenac Sodium Spray 
Gel 4 %, turvallisuus on osoitettu todistetusti yli 10 vuoden ajalta. Tätä tukee niiden alhainen 
systeeminen biologinen hyötyosuus verrattuna esimerkiksi suun kautta annettaviin lääkemuotoihin. 
Erityisesti niiden käytöllä suun kautta otettavien ja muiden systeemisesti annettujen 
tulehduskipulääkkeiden käytön sijaan on merkittävä vaikutus potilaiden hyvinvointiin ottaen huomioon 
nykyiset turvallisuustiedot, jotka tukevat mahdollisesti vakavien haittavaikutusten merkittävästi 
pienempää riskiä verrattuna systeemisesti annettuihin diklofenaakkia sisältäviin valmisteisiin. 

 

Tiivistelmä lääkevalmistekomitean tieteellisestä arvioinnista 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki tieteellinen näyttö huomioiden Diclofenac Sodium Spray Gel 4 
% -valmisteella on hyväksyttävä turvallisuus- ja tehoprofiili. Näin ollen lääkevalmistekomitea hyväksyi 
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enemmistöpäätöksellä, että Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % -valmisteen riski-hyötysuhde on 
suotuisa. 

 
Lääkevalmistekomitean lausunnon perusteet 

Ottaen huomioon seuraavat seikat: 

• Komitea tarkasteli kyseistä direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 4 alakohdan mukaisessa 
menettelyssä toimitettua asiaa. 

• Komitea arvioi kaikkia hakijan toimittamat tiedot suhteessa esiin tulleisiin vastaväitteisiin 
mahdollisesta vakavasta kansanterveydellisestä vaarasta. Komitea otti huomioon saatavilla olevat 
Diclofenac sodium 4% sumute iholle, liuos -valmisteen ja muiden kauppanimien tueksi toimitetut 
tiedot, jotka sisälsivät laatunäkökohtien vertailun myyntiluvallisiin paikallisiin 
diklofenaakkivalmisteisiin nähden ja farmakokinetiikkaa (paikallinen ja systeeminen) koskevan 
kirjallisuuden sekä teho- ja turvallisuustiedot. 

• Komitean näkemys oli se, että kaikki toimitetut tiedot osoittivat perustelluksi käytetyn 
lääkevalmisteen tehon sekä kirjallisuustietojen vastaavuuden osoittamisen, etenkin olemassa 
olevien tietojen, jotka koskevat paikallisia diklofenaakkivalmistemuotoja, kuten Voltarol Emulgel -
valmisteet. 

Näin ollen komitea katsoo, että Diclofenac sodium 4% sumute iholle, liuos -valmisteen ja muiden 
kauppanimien riski-hyötysuhde on suotuisa, ja siksi suosittelee myyntiluvan myöntämistä 
lääkevalmistekomitean lausunnon liitteessä I mainituille lääkevalmisteille. Valmistetiedot säilyvät 
koordinointiryhmämenettelyssä laaditun lopullisen version mukaisina, kuten lääkevalmistekomitean 
lausunnon liitteessä III on mainittu. 

  


