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Frågor och svar om hänskjutningsförfarandet för 

Bleomycin,  
pulver till injektionsvätska, lösning, 15 U/injektionsflaska, från Pharmachemie BV 

 
 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har avslutat ett hänskjutningsförfarande efter en 
oenighet mellan Europeiska unionens medlemsstater om godkännandet av läkemedlet Bleomycin 
injektion, från Pharmachemie BV. Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med 
Bleomycin injektion, från Pharmachemie BV var större än riskerna och att ett godkännande för 
försäljning kan beviljas i EU-medlemsstaterna och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
Granskningen genomfördes som en del av ett hänskjutningsförfarande enligt artikel 29 (1). 
 
Vad är Bleomycin? 
Bleomycin är ett läkemedel mot cancer som används vid behandling av olika former av cancer i 
huvudet eller halsen, cervix (livmoderhalsen) och yttre könsorganen, vid vissa former av lymfom 
(cancer i lymfsystemet) t.ex. Hodgkins sjukdom och vid behandling av testikelcancer. Bleomycin kan 
också användas som injektion direkt in i brösthålan vid behandling av vätskeansamling i lungorna till följd 
av cancer. 
Bleomycin används nästan alltid i kombination med läkemedel mot cancer eller i kombination med 
strålning. 
Bleomycin är ett cytostatiskt ämne, vilket betyder att det hämmar cellernas tillväxt. Bleomycin tränger in i 
DNA-strängarna, cellernas genetiska material, och får strängarna att brytas upp, vilket leder till att cellerna 
inte kan föröka sig. 
 
Varför granskades Bleomycin? 
Pharmachemie BV lämnade den 10 juli 2007 in en ansökan om godkännande för försäljning av pulver 
till injektionsvätska, lösning, 15 U/injektionsflaska i ett decentraliserat förfarande med Nederländerna 
som referensmedlemsstat. Företaget ville att godkännandet skulle gälla i Österrike, Belgien, Bulgarien, 
Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, 
Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien (de berörda medlemsstaterna). Dessa 
medlemsstater kunde inte enas. Den 3 november 2008 hänsköt den nederländska tillsynsmyndigheten, 
läkemedelsmyndigheten, ärendet till CHMP. 
 
Skälen till hänskjutningen gällde att Tyskland inte var i stånd att acceptera vissa av indikationerna mot 
cancer eftersom de inte ansågs vara godtagbara för bleomycin i landet. Indikationerna ”cancer i huvud 
och hals” och ”epidermoid cancer i de yttre genitalierna såsom cancer i penis eller cervix” hade 
strukits från de godkända indikationerna för alla produkter som innehåller bleomycin i Tyskland på 
grund av att förhållandet mellan fördelar och risker vid dessa indikationer ansågs vara negativt. 
Tyskland ansåg att de data som lämnats in var otillräckliga för att bevilja ett godkännande för 
försäljning för de föreslagna indikationerna. Referensmedlemsstaten och övriga positivt inställda 
berörda medlemsstater ställde sig positiva till att behålla dessa indikationer. Eftersom samförstånd inte 
kunde uppnås, hänsköts ärendet till CHMP. CHMP har bedömt tillgängliga data för att fastställa om de 
två indikationerna kan stödjas. 

                                                      
(1) Artikel 29 i direktiv 2001/83/EG i dess senaste lydelse, hänskjutning på grund av potentiell allvarlig 
folkhälsorisk. 
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Vilka är CHMP:s slutsatser? 
Utifrån granskning av de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga, inklusive publicerad 
litteratur och aktuella behandlingsråd, och den vetenskapliga diskussionen inom kommittén, fann 
CHMP att fördelarna med Bleomycin injektion, från Pharmachemie BV, är större än riskerna och att 
godkännandet för försäljning av Bleomycin därför bör beviljas i alla berörda medlemsstater. 
 
 
Europeiska kommissionen utfärdade ett beslut den 12 mars 2009. 
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