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YTTRANDE FRÅN KOMMITTÉN FÖR HUMANLÄKEMEDEL (CHMP) EFTER 
HÄNSKJUTNINGSFÖRFARANDE ENLIGT ARTIKEL 6.12 

 
Arcoxia 

 
Internationellt generiskt namn (INN): etoricoxib 

 
BAKGRUNDSINFORMATION* 

 
 
Etoricoxib är en selektiv hämmare av COX-2 (cyklooxygenas 2) som är indicerad för symtomatisk 
lindring av osteoartrit (OA, 30-60 mg en gång om dagen), reumatoid artrit (RA, 90 mg en gång om 
dagen) samt smärta och tecken på inflammation i samband med akut giktartrit (120 mg en gång om 
dagen).  
 
Hänskjutningsförfarandet avser en begäran om skiljedom rörande en typ II-ändring för en ny 
indikation som omfattar behandling av ankyloserande spondylit (AS) med en rekommenderad daglig 
dos på 90 mg. 
 
I slutet av förfarandet för ömsesidigt erkännande fanns det meningsskiljaktigheter mellan olika EU-
medlemsstater rörande säkerheten hos etoricoxib i en dos på 90 mg enligt den nya föreslagna 
indikationen. Då dessa betänkligheter inte undanröjdes under förfarandets gång hänsköt Frankrike den 
19 september 2007 officiellt ärendet till CHMP för skiljedom i enlighet med artikel 6.12 i 
kommissionens förordning nr 1084/2003. 
 
Frankrike konstaterade att de främsta betänkligheterna som inte undanröjts rörde den långsiktiga 
säkerheten hos den dagliga dosen av etoricoxib på 90 mg mot bakgrund av eventuell förhöjd risk för 
kardiovaskulära sjukdomar då dosen på 90 mg ges vid indikation för ankyloserande spondylit (AS). 
Frankrike ansåg att nytta-/riskprofilen för Arcoxia behövde omprövas. 
 
Vid sitt plenarsammanträde i december 2007 diskuterade CHMP skiljedomsförfarandet och en 
rapportör (dr Karl Broich Abadie) och en medrapportör (dr Matthew Thatcher) utsågs. 
Hänskjutningsförfarandet inleddes den 20 september 2007 med antagandet av en lista från CHMP med 
frågor som skulle besvaras av innehavarna av godkännandet för försäljning. Under 
plenarsammanträdet i februari 2008 utsågs dr Rafe Survana till att ersätta dr Matthew Thatcher som 
medrapportör. 
 
Skriftliga förklaringar lämnades av innehavarna av godkännandet för försäljning den 14 december 
2007, den 5 maj 2008, den 12 juni 2008 och den 20 juni 2008.  
 
CHMP fann att uppgifterna bekräftade den kända renovaskulära säkerhetsprofilen för etoricoxib 
(hypertoni, ödem och kronisk hjärtinsufficiens). Uppgifterna bekräftade vidare en liknande 
kardiovaskulär trombotisk risk som för diklofenak och en viss säkerhetsfördel för övre mag-
tarmkanalen jämfört med naproxen och diklofenak (dock ingen särskild lägre säkerhetsfördel för nedre 
mag-tarmkanalen). Det fanns få direkt jämförbara säkerhetsuppgifter för enskilda icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) förutom diklofenak och naproxen. Det var därför svårt att 
bestämma riskerna för etoricoxib jämfört med ibuprofen, ketoprofen eller andra NSAID som används i 
mindre omfattning.  
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Uppgifter om läkemedelsanvändning visade att behandling med etoricoxib inleds för vissa patienter 
med högt blodtryck. CHMP rekommenderade därför att kontraindikationen skulle skärpas för patienter 
med hypertoni och varnar förskrivande läkare om att blodtrycket behöver kontrolleras, särskilt inom 
två veckor efter det att behandlingen påbörjats. Vårdpersonal bör påminnas om dessa åtgärder genom 
ett informationsbrev (”Dear Healthcare Professional Letter”).  
 
Uppgifter från kliniska studier har visat kliniskt meningsfulla behandlingseffekter för etoricoxib då det 
gavs i en dos på 90 mg en gång om dagen mot ankyloserande spondylit. Vissa uppgifter tyder dock på 
att lägre doser också kan visa sig effektiva. CHMP rekommenderade därför att man överväger studier 
med syftet att avgöra lämplig dos för att utröna om behandling med 60 mg en gång om dagen också 
skulle passa vissa patienter. 
 
På grundval av sin genomgång av tillgängliga uppgifter fann CHMP att fördelarna med etoricoxib är 
större än riskerna vid behandling av ankyloserande spondylit.  
 
Efter att ha tagit del av de uppgifter som lämnats av innehavarna av godkännande för försäljning, 
rekommenderade CHMP den 26 juni 2008 att ändring av godkännandena för försäljning skulle 
beviljas. 
 
Förteckningen över produktnamnen i fråga finns i bilaga I. De vetenskapliga slutsatserna finns i bilaga 
II, den ändrade produktinformationen i bilaga III och villkoren för godkännande för försäljning i 
bilaga IV. 
 
Europeiska kommissionen omvandlade det slutliga yttrandet till ett beslut den 9 september 2008. 
 
 
 
∗ Anmärkning: Uppgifterna i detta dokument och bilagorna speglar enbart CHMP:s yttrande av den 26 juni 2008. 
Medlemsstaternas behöriga myndigheter kommer att granska produkten regelbundet. 
 


