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Pytania i odpowiedzi dotyczące leku Loraxin i nazw 
produktów związanych (loratadyna, tabletki 10 mg) 
Wynik procedury na mocy art. 29 dyrektywy 2001/83/WE  

 

W dniu 21 czerwca 2012 r. Europejska Agencja Leków przeprowadziła procedurę arbitrażu w związku z 
brakiem porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) w kwestii 
zatwierdzenia leku Loraxin. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) działający 
przy Agencji uznał, że na podstawie danych przedłożonych przez firmę, nie jest możliwe wykazanie, iż 
korzyści ze stosowania leku Loraxin przewyższają ryzyko. W związku z tym Komitet zalecił, aby 
wydane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Finlandii, nie zostało uznane przez inne 
państwa członkowskie UE. Dodatkowo pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu na terenie Finlandii 
powinno zostać zawieszone. 

Co to jest lek Loraxin? 

Loraxin jest lekiem stosowanym do łagodzenia objawów alergicznego nieżytu nosa (zapalenia 
przewodów nosowych wywołanego uczuleniem, np. kataru siennego lub uczulenia na roztocze kurzu 
domowego) oraz długotrwałej pokrzywki idiopatycznej (swędzącej wysypki). Termin „idiopatyczna” 
oznacza, że przyczyna tej pokrzywki nie jest znana.  

Substancja czynna leku Loraxin, loratadyna, jest środkiem przeciwhistaminowym. Działa ona poprzez 
blokowanie receptorów histaminy — substancji obecnej w organizmie, która wywołuje objawy 
uczulenia. 

Dlaczego dokonano ponownej oceny leku Loraxin? 

W dniu 31 sierpnia 2010 r. firma Vitabalans Oy przedłożyła wniosek dotyczący leku Loraxin w ramach 
procedury wzajemnego uznania, w oparciu o pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
przyznane na terenie Finlandii. Pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydano na podstawie 
ugruntowanego zastosowania medycznego. Oznacza to, że wspomniana substancja czynna jest 
stosowana na terenie Unii Europejskiej od ponad dziesięciu lat. Firma wnioskowała o uznanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Węgier, Litwy, 
Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji, Słowenii oraz Słowacji („zainteresowanych państw członkowskich”). 
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Państwa członkowskie nie zdołały jednak osiągnąć porozumienia i w dniu 23 grudnia 2011 r. fińska 
agencja nadzorująca leki wystąpiła do CHMP o przeprowadzenie procedury arbitrażu. 

Podstawami do przeprowadzenia procedury arbitrażowej były obawy wystosowane przez szwedzką i 
polską agencję nadzorującą leki, dotyczące niemożności wykazania bezpieczeństwa i korzyści ze 
stosowania leku na podstawie przedłożonych danych. 

Jakie są wnioski CHMP? 

W przypadku wniosków na podstawie ugruntowanego zastosowania medycznego do wykazania korzyści 
i bezpieczeństwa stosowania leku wykorzystywane są dane z opublikowanego piśmiennictwa 
dotyczącego leków zawierających tę samą substancję czynną. CHMP zauważył, że opublikowane dane 
przedłożone wraz ze wspomnianym wnioskiem są ograniczone i niewystarczające do uzasadnienia 
wniosku na podstawie ugruntowanego zastosowania medycznego dotyczącego leku Loraxin. W związku 
z tym Komitet stwierdził, że niemożliwe jest wykazanie, iż korzyści ze stosowania tego leku 
przewyższają ryzyko, i zalecił niewydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie 
zainteresowanych państw członkowskich. Dodatkowo Komitet zalecił zawieszenie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu dla leku Loraxin na terenie Finlandii. 

Komisja Europejska wydała decyzję dnia 20 grudnia 2012 r. 
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