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Znanstveni zaključki 

Dne 27. avgusta 2021 je bila vložena vloga za spremembo tipa II za zdravilo Rubraca 
(EMEA/H/C/004272/II/0029), da se predložijo rezultati multicentrične, odprte, randomizirane študije 
3. faze o učinkovitosti in varnosti rukapariba v primerjavi s kemoterapijo za zdravljenje ponovljenega 
raka jajčnikov (študija CO-338-043 (ARIEL4)). Ta študija je navedena kot zadnja posebna obveznost v 
Prilogi II. 

Čeprav je bila v končni analizi opažena razlika v preživetju brez napredovanja bolezni (PFS) v korist 
rukapariba, je vmesna analiza celokupnega preživetja z 51-odstotno zrelostjo podatkov pokazala 
poslabšanje celokupnega preživetja. 

Evropska komisija je 22. aprila 2022 v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 726/2004 odbor CHMP 
zaprosila, naj oceni vpliv zgoraj navedenih pomislekov na razmerje med tveganji in koristmi zdravila 
Rubraca pri naslednji odobreni indikaciji: „samostojno zdravljenje odraslih bolnic z na platino 
občutljivim, ponovljenim ali progresivnim visokostopenjskim epitelijskim rakom jajčnikov ali jajcevodov 
oziroma primarnim peritonealnim rakom z mutiranim genom BRCA (zarodna in/ali somatska linija), ki 
so bile zdravljene z dvema ali več predhodnimi linijami kemoterapije na osnovi platine in ki ne morejo 
več prenašati nadaljnje kemoterapije na osnovi platine“ (v nadaljnjem besedilu: tretja linija zdravljenja 
ali več), in naj izda mnenje o tem, ali naj se dovoljenje za promet z zdravilom ohrani ali spremeni.  

Poleg tega je Evropska komisija agencijo zaprosila za mnenje, ali so potrebni začasni ukrepi za zaščito 
javnega zdravja. 

To mnenje se nanaša le na začasne ukrepe, ki jih na podlagi predhodnih podatkov, ki so ob tem času 
na voljo, priporoča odbor CHMP. Ti začasni ukrepi ne posegajo v izid pregleda v teku v okviru postopka 
v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 726/2004. 

Splošni povzetek znanstvenega vrednotenja 

Čeprav ni bilo opaženih nobenih sprememb varnostnega profila in je raziskovalec v študiji ARIEL4 v 
zaključni analizi primarne končne točke, tj. preživetja brez napredovanja bolezni, opažena razlika v 
korist rukapariba (invPFS), so ugotovitve vmesne analize celokupnega preživetja, opravljene pri 51-
odstotni zrelosti podatkov, vzbudile resne pomisleke in lahko vplivajo na razmerje med tveganji in 
koristmi zdravila Rubraca.  

Vendar te ugotovitve o celokupnem preživetju ne veljajo za pomembne za indikacijo „vzdrževanje“, ker 
so negativni vpliv na celokupno preživetje doslej opazili samo pri indikaciji „tretja linija zdravljenja ali 
več“ in ker so patofiziološke značilnosti teh bolnic izrazito drugačne kot pri bolnicah, ki so prejemale 
„vzdrževalno“ zdravljenje. Medtem ko je indikacija „tretja izbira zdravljenja ali več“ temeljila na 
združenih podatkih podskupin populacije iz dveh odprtih študij faze 2, ki sta privedli do pogojne 
odobritve zdravila in dogovorjenih posebnih obveznosti, je naknadno odobrena indikacija „vzdrževanje“ 
temeljila na podatkih randomizirane, dvojno slepe, s placebom kontrolirane študije faze 3 (ARIEL3), ki 
je podpirala to indikacijo. Med začetnim ocenjevanjem indikacije „vzdrževanje“ so bili na voljo omejeni 
vmesni podatki o celokupnem preživetju, vendar pa je bil negativen učinek na celokupno preživetje 
malo verjeten. V zadnjem času so na ravni vzdrževanja postali na voljo zrelejši podatki o celokupnem 
preživetju (vrhunski rezultati končne analize celokupnega preživetja iz študije ARIEL3, predložene 
12. aprila 2022), medtem ko razpoložljivi podatki o celokupnem preživetju iz študije ARIEL4 izhajajo iz 
vmesne analize z 51-odstotno zrelostjo podatkov. Končni podatki o celokupnem preživetju iz študije 
ARIEL4 še niso na voljo. 

Glede na ugotovitve, o katerih so poročali v študiji ARIEL4 (mediana celokupnega preživetja je za 
7,5 meseca krajša za skupino z rukaparibom, glejte podrobnosti zgoraj), in dokler ne bo končan 
temeljit pregled podatkov, odbor CHMP iz previdnosti meni, da se pri odraslih bolnicah z na platino 
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občutljivim, ponovljenim ali progresivnim visokostopenjskim epitelijskim rakom jajčnikov ali jajcevodov 
oziroma primarnim peritonealnim rakom z mutiranim genom BRCA (zarodna in/ali somatska linija), ki 
so bile zdravljene z dvema ali več predhodnimi linijami kemoterapije na osnovi platine in ki ne morejo 
več prenašati nadaljnje kemoterapije na osnovi platine, ne sme uvesti novega zdravljenja z zdravilom 
Rubraca. 

Zgoraj navedeni začasni ukrep je treba vključiti v informacije o zdravilu Rubraca in ga z dopisom 
sporočiti zdravstvenim delavcem. Ustreznost teh začasnih ukrepov bo pregledana v okviru postopka, ki 
trenutno poteka, v skladu s postopkom iz člena 20 Direktive 2001/83/ES. 

Pri bolnicah, ki trenutno prejemajo zdravljenje z zdravilom Rubraca za indikacijo „tretja linija 
zdravljenja ali več“, morajo bolnice in zdravniki glede na klinično stanje posameznice odločiti o 
nadaljevanju ali spremembi zdravljenja, pri čemer je treba, na primer, upoštevati trajanje zdravljenja, 
zaznane koristi in prenašanje zdravljenja ter razmerje med tveganji in koristmi glede na razpoložljive 
informacije. 

Razlogi za mnenje odbora CHMP 

Ob upoštevanju naslednjega: 

• odbor CHMP je obravnaval postopek v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 726/2004, zlasti v 
zvezi s potrebo po začasnih ukrepih v skladu s členom 20(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 za 
zdravilo Rubraca (rukaparib), in ob upoštevanju razlogov iz člena 116 Direktive 2001/83/ES; 

• odbor CHMP je pregledal podatke, ki jih je dal na voljo odboru iz študije CO-338-043 (ARIEL4; 
primerjava rukapariba s kemoterapijo za zdravljenje ponovljenega raka jajčnikov), vključno z 
rezultati vmesne analize celokupnega preživetja, opravljene pri 51-odstotni zrelosti podatkov. 

• Odbor CHMP meni, da je poslabšanje celokupnega preživetja pri skupini, ki je prejemala 
rukaparib, v primerjavi s skupino, ki je prejemala kemoterapijo, opaženo v tej vmesni analizi 
celokupnega preživetja, vzbudilo pomisleke o razmerju med tveganji in koristmi rukapariba pri 
indikaciji „tretja linija zdravljenja ali več“.  

• Zato odbor CHMP začasno kot previdnostni ukrep priporoča, da se med potekom pregleda in 
dokler niso na voljo zreli podatki o celokupnem preživetju, ne začne novo zdravljenje z 
rukaparibom pri odraslih bolnicah z na platino občutljivim, ponovljenim ali progresivnim 
visokostopenjskim epitelijskim rakom jajčnikov ali jajcevodov oziroma primarnim peritonealnim 
rakom z mutiranim genom BRCA (zarodna in/ali somatska linija), ki so bile zdravljene z dvema 
ali več predhodnimi linijami kemoterapije na osnovi platine in ki ne morejo več prenašati 
nadaljnje kemoterapije na osnovi platine.  

Glede na zgoraj navedeno meni, da je razmerje med tveganji in koristmi zdravila Rubraca (rukaparib) 
še naprej ugodno, če se upoštevajo dogovorjene začasne spremembe informacij o zdravilu. Odbor 
posledično priporoča spremembo pogojev dovoljenja za promet z zdravilom Rubraca (rukaparib). 

To mnenje ne posega v končne zaključke postopka v teku v skladu s členom 20 Uredbe (ES) 
št. 726/2004. 
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