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Kysymyksiä ja vastauksia valmisteesta nimeltä Nanotop 
ja muista kauppanimistä (ihmisen 
albumiinikolloidihiukkaset, valmisteyhdistelmä 
radiofarmaseuttista lääkettä varten) 
Direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 4 kohdan mukaisen arviointimenettelyn 
tulos 

Euroopan lääkevirasto sai 19. joulukuuta 2013 päätökseen välimiesmenettelyn, joka koski Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välistä erimielisyyttä Nanotop-lääkevalmisteen hyväksymisestä. Viraston 
lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Nanotop-valmisteen hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja 
että sille Saksassa myönnetty myyntilupa voidaan tunnustaa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 

Mitä Nanotop on? 

Nanotop on valmisteyhdistelmä radioaktiivisen injektionesteen (suspensio) valmistamista varten. Se 
sisältää ihmisen albumiiniproteiinin hiukkasia, jotka kiinnitetään radioaktiiviseen teknetiumiin (99mTc) 
ennen käyttöä. 

Nanotop on tarkoitettu diagnostiseen käyttöön. Kun se injektoidaan, se kulkeutuu elimistön 
imujärjestelmään (sellaisten suonten järjestelmä, jotka kuljettavat nestettä kudoksista 
imusolmukkeiden läpi verenkiertoon). Radioaktiivinen teknetium voidaan havaita kuvantamisen aikana, 
mikä helpottaa selvän kuvan saamista imujärjestelmästä ja sen havaitsemista, ovatko kasvaimet 
levinneet rintasyöpää tai pahanlaatuista melanoomaa (erästä ihosyöpää) sairastavien potilaiden 
imusolmukkeisiin. 

Miksi Nanotop arvioitiin? 

ROTOP Pharmaka AG toimitti Nanotopin vastavuoroiseen tunnustamismenettelyyn Saksan 
lääkeviraston 8. joulukuuta 2011 myöntämän ensimmäisen myyntiluvan perusteella. Ensimmäinen 
myyntilupahakemus pohjautui vakiintuneeseen käyttöön, jota puolestaan perusteltiin 
samankaltaisesta, Nanocoll-nimisestä valmisteesta julkaistuihin tietoihin. Yhtiö halusi, että Espanja, 
Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta (”asianosaiset 
jäsenvaltiot”) tunnustavat Nanotopin myyntiluvan. 
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Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan päässeet asiasta yksimielisyyteen, ja Saksan lääkevirasto siirsi asian 26. 
syyskuuta 2013 lääkevalmistekomitealle välimiesmenettelyä varten. 

Menettelyn perusteena olivat Ruotsin esittämät huolenaiheet siitä, ettei Nanotopin laatua voida pitää 
verrannollisena Nanocollin laatuun etenkään siksi, että näiden kahden valmisteen sisältämien 
hiukkasten koossa oletettiin oleva eroja. Hiukkaskoko on hyvin tärkeä lääkkeen toiminnan kannalta, 
koska se vaikuttaa siihen, miten hyvin lääkettä pääsee imujärjestelmään. 

Mitkä ovat lääkevalmistekomitean johtopäätökset? 

Lääkevalmistekomitea arvioi yhtiön hakemuksen tueksi toimittamat lisätiedot, joissa verrattiin 
Nanotopin ja Nanocollin hiukkaskokoja sekä hiukkaskoon eräkohtaista vaihtelua kummankin lääkkeen 
osalta. Tällä hetkellä saatavien tietojen arvioinnin ja komiteassa käydyn tieteellisen keskustelun 
perusteella lääkevalmistekomitea päätti, että hiukkaskoko ja sen eräkohtainen vaihtelu ovat Nanotopin 
ja Nanocollin osalta samanlaisia. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoi, että näiden lääkkeiden laatua 
voidaan pitää toisiinsa verrannollisena ja että Nanotopin hyödyt ovat suuremmat kuin sen riskit. 
Komitea suositteli, että Nanotopille annetaan myyntilupa asianosaisissa jäsenvaltioissa. 

Euroopan komissio teki asiasta päätöksen 28. helmikuuta 2014. 
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