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Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków 

Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej produktu Fanaptum 

• Jakość 

Uznano, że jakość tego produktu stosowanego zgodnie z warunkami określonymi w ChPL jest 
dopuszczalna. Aspekty fizykochemiczne i biologiczne istotne dla jednolitego efektu klinicznego produktu 
zostały przestudiowane i są kontrolowane w sposób zadowalający. 

• Dane z badań nieklinicznych 

Iloperydon i jego metabolit P88 wykazują stosunkowo wysokie powinowactwo do kanałów potasowych 
kodowanych przez gen hERG (wartości IC50: 12,4 ng/ml oraz 24,1 ng/ml). Wskazuje to na możliwość 
powodowania przez iloperydon wydłużenia odstępu QT. Wydłużenie czasu trwania potencjału 
czynnościowego obserwowano u psów w przypadku włókien Purkinjego umiejscowionych w komorach 
serca, potwierdzając możliwość arytmogennego działania iloperydonu. U psów w badaniach 
przeprowadzonych w warunkach in vivo nie odnotowano przypadków wydłużenia odstępu QT. Jednak ze 
względu na fakt, iż ekspozycja na działanie leku w badaniach przeprowadzonych na psach wydaje się 
mniejsza niż w warunkach klinicznych, braku przypadków wydłużenia odstępu QT w badaniach na psach 
przeprowadzonych w warunkach in vivo nie można uznać za czynnik zmniejszający obawy wynikłe na 
podstawie badań w warunkach in vitro.  

Mechanizm arytmogennego działania iloperydonu wiąże się z jego wybiórczym hamowaniem kanałów 
potasowych w komórkach mięśnia sercowego, prowadzącym do opóźnienia procesu repolaryzacji, co 
stwierdzono na podstawie charakterystycznego wydłużenia czasu trwania potencjału czynnościowego 
u psów w przypadku włókien Purkinjego umiejscowionych w komorach serca. W osoczowych stężeniach 
terapeutycznych iloperydon nie przejawia znaczącego powinowactwa do kanałów sodowych lub 
wapniowych komórek mięśnia sercowego. Zatem nie istnieją mechanizmy, które mogłyby osłabiać istotny 
potencjał arytmogenny iloperydonu.  

Całościowe dane niekliniczne wynikające z badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa 
wskazują na ryzyko wydłużenia odstępu QT (hamowanie kanałów kodowanych przez gen hERG, 
wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego w przypadku włókien Purkinjego u psów). 

• Skuteczność 

Krótkoterminową skuteczność produktu Fanaptum u pacjentów z ostrym epizodem schizofrenii 
scharakteryzowano głównie na podstawie pięciu badań z grupą kontrolną otrzymującą placebo. W 
przypadku trzech z tych badań (nr B202, 3000 oraz 3005) nie udało się wykazać większej skuteczności 
leku w stosunku do placebo na podstawie wcześniej określonych pierwszoplanowych punktów końcowych 
oraz planów analiz, natomiast w dwóch pozostałych badaniach (3004 oraz 3101) wcześniej określone 
kryteria dotyczące przewagi leku nad placebo zostały spełnione. Jednak do badania 3004 włączono także 
pacjentów z zaburzeniem schizoafektywnym, a w podgrupie osób ze schizofrenią nie wykazano 
skuteczności produktu leczniczego. W związku z tym jedynie w badaniu 3101, przeprowadzonym z 
udziałem wyłącznie pacjentów ze schizofrenią, uzyskano pozytywne rezultaty dotyczące krótkoterminowej 
skuteczności leku. W badaniu tym po upływie 4 tygodni stwierdzono statystycznie istotną różnicę w 
zmniejszeniu wyników oceny w skali PANSS pomiędzy iloperydonem w dawce 24 mg i placebo, jednak 
wielkość tego efektu była nieznaczna – zmniejszenie o około 5 punktów wyniku oceny w skali PANSS-T w 
porównaniu z placebo. 

Skuteczność dobowych dawek mniejszych niż 24 mg scharakteryzowano w niewystarczający sposób. W 
jednym z badań (nr 3004) skuteczne wydawały się dawki wynoszące zaledwie 4–8 mg na dobę, podczas 



 

 

gdy w innych badaniach wykazano analogiczną przewagę nad placebo w przypadku dawek wynoszących 
12 mg na dobę (badanie nr 3000), 10–16 mg na dobę (badanie nr 3004) oraz 12–16 mg na dobę 
(badanie nr 3005). Jednak w trakcie oceny indywidualnych dawek nie zastosowano korekty dotyczącej 
wielokrotnych porównań. W związku z tym nie określono w przekonujący sposób skuteczności dawki 
wynoszącej 12 mg na dobę. W przedstawionych analizach PK-PD zasadniczym błędem było włączenie 
pacjentów otrzymujących placebo z przypisaną wartością równą zeru, co wpłynęło na wyniki tych analiz. 
Podsumowując, nie uzyskano danych potwierdzających informacje na temat związku pomiędzy wielkością 
dawki i odpowiedzią na leczenie w przypadku dawek mniejszych niż dawka 24 mg na dobę (zastosowana 
w badaniu 3101).  

W niektórych badaniach stosowano aktywny lek porównawczy: haloperydol (badanie nr 3000), 
rysperydon (badania nr 3004 oraz 3005) oraz zyprazydon (badanie nr 3101). Mimo iż porównawcza 
ocena skuteczności nie należała do pierwszoplanowych celów tych badań, wielkość efektu działania 
produktu Fanaptum wydawała się zbliżona do wielkości obserwowanej w przypadku zyprazydonu, jednak 
porównanie z haloperydolem oraz rysperydonem wypadło niekorzystnie. Wnioskodawca argumentował, iż 
dostrzegalna różnica pomiędzy efektem działania produktu Fanaptum i rysperydonu może częściowo 
wynikać z większej liczby pacjentów przedwcześnie przerywających stosowanie produktu Fanaptum z 
powodu braku skuteczności leku stwierdzanego w fazie miareczkowania. Jednak wyniki analiz 
przeprowadzonych na zasadzie post-hoc i przedstawionych w celu poparcia tego argumentu opierały się 
na danych uzyskanych u pacjentów, którzy ukończyli co najmniej 2 tygodnie leczenia, czyli w przypadku 
grupy różniącej się od populacji pierwotnie przydzielonej do leczenia. Ponadto działanie rysperydonu w 
dalszym ciągu wiązano z liczbowo większym szacunkiem efektu terapeutycznego – również w przypadku 
pacjentów leczonych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. 

W porównaniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi produkt Fanaptum wykazuje późny początek 
działania. Kilka różnych metod analizy rozmaitych zestawów danych potwierdza obserwację, że w 
przypadku produktu Fanaptum nie uzyskuje się pełnej skuteczności leku przed 3. tygodniem leczenia. 
Przykładowo w przypadku badania 3101, w którym pełny efekt działania leku w stosunku do placebo 
odpowiadał zmniejszeniu o 5 punktów wyniku oceny w skali PANSS-T, godny uwagi jest fakt, iż różnica 
dotycząca 1. tygodnia leczenia wynosiła już 2,4 punktu dla zyprazydonu, podczas gdy dla produktu 
Fanaptum odnotowano wartość wynoszącą 0,1 punktu. W podobny sposób w 2. tygodniu leczenia wynik 
ten wyniósł 4,2 punktu dla zyprazydonu (oznaczając niemal pełną skuteczność leku), natomiast w 
przypadku produktu Fanaptum odnotowano wartość wynoszącą zaledwie 2,8 punktu. Późny początek 
działania uważa się za istotną wadę produktu. 

Przeprowadzono ocenę pod kątem utrzymującej się, długoterminowej skuteczności produktu Fanaptum 
po ustabilizowaniu stanu pacjenta podczas stosowania tego leku i wykazano taką skuteczność w 
badaniu 2301, w którym wśród pacjentów kontynuujących przyjmowanie produktu Fanaptum 
odnotowano znacząco mniejsze odsetki nawrotów lub stanów bliskich nawrotom w porównaniu z osobami, 
u których nastąpiła zmiana leczenia na placebo. Jednak ponieważ badanie, którego plan obejmuje 
randomizowane wycofanie aktywnego leczenia, powinno dotyczyć wyłącznie osób odpowiadających na 
leczenie (co oznacza wzbogacenie populacji badanej), wielkość efektu działania leku można ocenić 
wyłącznie na podstawie badań związanych z krótkoterminową skutecznością leku. Przedstawiono 
dodatkowe dane uzyskane w badaniu otwartym o numerze US01, w którym porównywano dwie metody 
zmiany terapii z innego leku na produkt Fanaptum – zmianę stopniową (w przeciągu dwóch tygodni) lub 
natychmiastową. Jednak w badaniu tym – prowadzonym metodą otwartej próby bez grupy pacjentów 
losowo przydzielonych do leczenia z zastosowaniem leku innego niż produkt Fanaptum lub do leczenia z 
zastosowaniem placebo – nie przewidziano określenia skuteczności terapii w przypadku pacjentów 
zmieniających leczenie z innego produktu leczniczego. 

Zaproponowane przez wnioskodawcę porównanie pośrednie w odniesieniu do skuteczności nie spełnia 



 

 

standardów metodologicznych dotyczących przeglądów systematycznych (np. strategii kompleksowego 
wyszukiwania literatury, przejrzystych i powtarzalnych kryteriów włączenia do badania), a przez to 
zmniejsza wiarygodność wniosków, jakie można sformułować na jego podstawie. 

Podsumowując, iloperydon wykazuje niewielką skuteczność. Produkt ten cechuje także późny początek 
działania będący istotnym ograniczeniem w leczeniu przypadków ostrego nasilenia się objawów 
schizofrenii.  

• Bezpieczeństwo 

Głównym problemem dotyczącym bezpieczeństwa stosowania iloperydonu jest powodowanie wydłużenia 
odstępu QT przez ten lek, co wiąże się z następczym ryzykiem wystąpienia arytmii i nagłego zgonu. 

Iloperydon wykazuje duże powinowactwo do kanałów kodowanych przez gen hERG i powoduje 
wydłużenie odstępu QTc zależnego od poziomu ekspozycji na działanie leku. W badaniu dotyczącym 
dokładnej oceny odstępu QTc (nr CILO522A2328) średnia zmiana wartości QTcF w czasie od punktu 
wyjścia do osiągnięcia stanu stacjonarnego w czasie Tmax wyniosła około 9 ms w grupach przyjmujących 
iloperydon w dawce 8 mg i 12 mg dwa razy na dobę oraz 15,4 ms w grupie przyjmującej iloperydon w 
dawce 24 mg raz na dobę w porównaniu z wartością 1,3 ms w grupie otrzymującej kwetiapinę (kontrola 
ujemna). 

Podczas analizy wyników badania dotyczącego dokładnej oceny odstępu QTc stwierdzono, że spośród 
94 pacjentów narażonych na działanie różnych dawek iloperydonu bez hamowania aktywności 
metabolicznej w drugoplanowej populacji QTc u 43 osób oraz u 2 osób doszło do wydłużenia wartości 
QTcF o, odpowiednio, ponad 30 ms i 60 ms. 

Podczas programu badań klinicznych u 4,5% pacjentów leczonych iloperydonem w różnym czasie 
odnotowano wydłużenie tej wartości powyżej 60 ms niezależnie od wielkości dawki (4–24 mg na dobę). 

W badaniach klinicznych wystąpiło 6 przypadków nagłego zgonu lub zgonu na skutek zdarzenia 
niepożądanego o podłożu kardiologicznym. Ponieważ na działanie iloperydonu były narażone 4423 osoby, 
stanowi to 0,14% wszystkich leczonych pacjentów. Bardzo nieliczne szczegółowe dane pochodzą z okresu 
po wprowadzeniu produktu do obrotu. Odnotowano 33 przypadki zgonu, w tym u 3 pacjentów zgon 
nastąpił podczas snu, w 6 przypadkach stwierdzono nagły zgon, a w 6 przypadkach zgon miał podłoże 
kardiologiczne. Co najmniej jeden przypadek zgonu mógł być poprzedzony wystąpieniem arytmii 
komorowej oraz epizodem torsade de pointes. Istnieje także co najmniej jedno doniesienie o arytmii w 
literaturze. Niestety nie poznano genotypu CYP2D6 u pacjentów, u których wystąpił zgon podczas badań 
klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. 

Ponadto ze względu na fakt, iż metabolizm iloperydonu w znacznym stopniu opiera się na aktywności 
enzymów CYP3A4 oraz CYP2D6, istnieje możliwość zwiększonej ekspozycji na działanie leku w związku z 
interakcjami międzylekowymi i polimorfizmem genetycznym. Potwierdzając związek pomiędzy 
wydłużeniem odstępu QTc (oraz powiązanymi z nim zagrożeniami) i ekspozycją na działanie leku, 
wnioskodawca zaproponował ponowną ocenę przeciwwskazania dotyczącego osób, u których wolniej 
zachodzą procesy metaboliczne z udziałem enzymu CYP2D6 lub też status tych procesów jest nieznany, 
oraz przeciwwskazania dotyczącego jednoczesnego stosowania leków będących silnymi inhibitorami 
CYP2D6 lub CYP3A4. 

Jednak w dalszym ciągu istnieje obawa związana z metabolizmem iloperydonu w kontekście zagrożeń 
zależnych od poziomu ekspozycji na lek. Ze względu na prawdopodobnie zmienną skuteczność 
drugorzędnych szlaków metabolicznych obecnie nie wiadomo, czy iloperydon może być bezpiecznie 
stosowany jednocześnie ze słabymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP2D6 lub CYP3A4. Oznacza to, iż 
podejmując środki ostrożności, pacjenci nie mogliby w bezpieczny sposób jednocześnie stosować wielu 
innych leków. 



 

 

Podsumowując, iloperydon wykazuje zasadniczy potencjał arytmogenny, co staje się oczywiste po 
uwzględnieniu wszystkich dostępnych danych z badań nieklinicznych i klinicznych (w tym z badania 
dotyczącego dokładnej oceny odstępu QTc, całego programu badań klinicznych oraz danych dotyczących 
przypadków niewyjaśnionych zgonów nagłych lub zgonów o podłożu kardiologicznym odnotowanych w 
badaniach klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu). 

Rozważając złożony łańcuch przyczynowy łączący ekspozycję na iloperydon ze zdarzeniami w rodzaju 
epizodów torsade de pointes, w tym z czynnikami losowymi lub czynnikami będącymi przedmiotem 
nieprzewidzianej zmienności, uważa się, iż zaproponowane działania mające na celu zminimalizowanie 
ryzyka w praktyce klinicznej nie byłyby adekwatne w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka. 
Przykładowo propozycja wykonywania badań EKG w oszacowanym czasie Tmax mogłaby nie oznaczać 
wykonania badania w rzeczywistym czasie Tmax ze względu na czynniki wewnątrz- i zewnątrzpochodne, 
prowadząc do niedokładnego oszacowania wartości dotyczących wydłużenia odstępu QTcF. 

Ponadto z przyczyn praktycznych kwestią sporną jest możliwość właściwego wdrożenia pełnego zestawu 
działań w każdych warunkach praktyki klinicznej (np. zapewnienie odpowiednio przeszkolonych lekarzy 
kardiologów), o czym wspomniała także grupa ekspertów na doraźnie zwołanym spotkaniu. 

Stosowanie iloperydonu jest wiązane z występowaniem objawów pozapiramidowych, jednak w 
nieznacznym stopniu. W szczególności mniejsze odsetki przypadków akatyzji zgłaszano u pacjentów 
leczonych iloperydonem niż u osób otrzymujących aktywny lek porównawczy w ramach przedstawionych 
badań z grupą kontrolną przyjmującą aktywne leczenie, w których produktami porównawczymi były leki 
przeciwpsychotyczne o znanym stopniu wywoływania akatyzji przy stosowaniu badanych dawek. 

Jak wspomniano w części dotyczącej skuteczności, porównanie pośrednie w odniesieniu do akatyzji 
zaproponowane przez wnioskodawcę nie spełnia standardów metodologicznych dotyczących przeglądów 
systematycznych (np. strategii kompleksowego wyszukiwania literatury, przejrzystych i powtarzalnych 
kryteriów włączenia do badania), a przez to zmniejsza wiarygodność wniosków, jakie można sformułować 
na jego podstawie. 

Ponadto działanie iloperydonu wiąże się z istotnym klinicznie zwiększeniem masy ciała. 

Podsumowując, bezpieczeństwo stosowania iloperydonu nie zostało wykazane w wystarczającym stopniu. 

 
Podstawy decyzji odmownej  

Mając na uwadze, co następuje: 

• Po uwzględnieniu wszystkich dostępnych danych z badań nieklinicznych i klinicznych (w tym z 
badania dotyczącego dokładnej oceny odstępu QTc, całego programu badań klinicznych oraz 
danych dotyczących przypadków niewyjaśnionych zgonów nagłych lub zgonów o podłożu 
kardiologicznym odnotowanych w badaniach klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu 
produktu do obrotu) stwierdza się, że iloperydon wykazuje zasadniczy potencjał arytmogenny 
zależny od poziomu ekspozycji na lek. Nie uważa się, iż zaproponowane działania mające na celu 
zminimalizowanie ryzyka byłyby adekwatne w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka w tym 
określonym przypadku. Z tego względu bezpieczeństwo stosowania iloperydonu nie zostało 
wykazane w wystarczającym stopniu. 

• Ponadto iloperydon wykazuje niewielką skuteczność. Produkt ten cechuje także późny początek 
działania będący istotnym ograniczeniem w leczeniu przypadków ostrego nasilenia się objawów 
schizofrenii. W związku z tym oraz uwzględniając ogólny profil skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania iloperydonu, nie można określić populacji pacjentów, w przypadku której korzyść z 
leczenia uznano by za większą niż główne zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 



 

 

Na podstawie wspomnianych wyżej kwestii stosunek korzyści do ryzyka iloperydonu uznano za 
negatywny. 

CHMP stwierdza, że zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 bezpieczeństwo wyżej 
wymienionego produktu leczniczego nie zostało wykazane w sposób właściwy ani wystarczający. 

Z tego względu CHMP zaleca odmowę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu 
Fanaptum. 


