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Teabedokument 

Heparesci (inimese heteroloogsed maksarakud) müügiloa 
andmisest keeldumine 
Taasläbivaatamise tulemused 

25. juunil 2015 võttis inimravimite komitee vastu negatiivse arvamuse, soovitades uureatsükli häirete 
raviks kasutatava ravimi Heparesc müügiloa andmisest keelduda. Müügiluba taotles Cytonet GmbH & 
Ci KG. 

Taotleja oli nõudnud arvamuse taasläbivaatamist. Pärast taotluse põhjenduste arutamist vaatas 
inimravimite komitee oma algse arvamuse uuesti läbi ja kinnitas müügiloa andmisest keeldumist 
22. oktoobril 2015. 

Mis on Heparesc? 

Heparesc on ravim, mis sisaldab terve doonori maksast pärit elusrakke, mida on töödeldud ja seejärel 
külmutatud pikaajaliseks säilitamiseks. Ravimit kavatseti manustada aeglase süstina, värativeeni 
(maksa suunduvasse veeni) kirurgilise protseduuriga paigaldatud kateetri kaudu. 

Heparesc on somaatilise rakuteraapia ravimite hulka kuuluv uudne ravim. Somaatilise rakuteraapia 
ravim sisaldab rakke või kudesid, mida on töödeldud nii, et neid saab kasutada haiguse ravimiseks, 
diagnoosimiseks või ennetamiseks. 

Milleks kavatseti Heparesci kasutada? 

Heparesci kavatseti kasutada spetsiifiliste uureatsükli häiretega laste raviks sünnist 3 aasta vanuseni. 
Need on harvaesinevad kaasasündinud seisundid, mille korral maksas ei teki teatud ensüüme, mis 
osalevad lämmastiku eemaldamises organismist seda uureaks muundades. Selle tulemusena 
kogunevad veres toksilised jääkained ammoniaagina, mis võib põhjustada ajukahjustust, krampe, 
koomat ja surma.  

Spetsiifilised uureatsükli häired, mille korral kavatseti kasutada Heparesci, on karbamoüülfosfaadi 
süntetaas-1 vaegus, ornitiini transkarbamülaasi vaegus, argininosuktsinaadi süntetaasi vaegus (I tüüpi 
tsitrullineemia), argininosuktsinaadi lüaasi vaegus (argininosuktsiinatsiduuria) ja arginaasi vaegus 
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(hüperarginineemia). Heparesci kavatseti kasutada nende seisundite ajutiseks leevendamiseks lastel, 
kuni nad on piisavalt suured, et seisundi lõplikuks ravimiseks saaks neile siirata maksa. 

Heparesc nimetati 14. septembril 2007 ornitiini transkarbamülaasi vaeguse harvikravimiks ja 
17. detsembril 2010 teiste loetletud seisundite harvikravimiks. Harvikravimite komitee arvamuse 
kokkuvõtted Heparesci kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/Rare disease designation. 

Milline on Heparesci eeldatav toime? 

Heparesc on valmistatud elundidoonori maksarakkudest, mis suudavad tekitada uureatsükli häiretega 
patsientidel puuduvat ensüümi. Ravimi süstimisel maksa viivasse värativeeni eeldatakse, et osa 
ravimis sisalduvaid maksarakke jääb patsiendi maksa ja hakkab tekitama puuduvat maksaensüümi, 
aidates sellega leevendada haiguse sümptomeid. 

Mis dokumendid esitas ettevõte oma taotluse toetuseks? 

Enne inimuuringuid kontrolliti Heparesci toimet muude katsetega. 

Ettevõte esitas kahe põhiuuringu tulemused, milles osales kokku 20 uureatsükli häiretega last ja milles 
võrreldi Heparesci toimeid varasemate tulemustega lastel, keda ei olnud ravitud Heparesciga. 
Efektiivsuse põhinäitajad olid 13C-märgistatud uurea tekkimise muutus (analüüs, mis näitab, kuidas 
maksas tekib uureat) pärast ravi võrreldes ravieelsega ning uuringute ajal esinenud vere suure 
ammoniaagisisalduse episoodide arv, pikkus ja raskusaste.  

Mis olid peamised põhjused, mille tõttu soovitas inimravimite komitee 
müügiloa andmisest keelduda? 

Et Heparesc on uudne ravim, hindas seda uudsete ravimeetodite komitee. Uudsete ravimeetodite 
komitee hinnangute alusel järeldas inimravimite komitee, et Heparesci ei saa uureatsükli häiretega 
laste raviks heaks kiita. 

Inimravimite komiteel tekkis küsimusi seoses uuringute ülesehituse ja korraldusega, mis vähendavad 
uuringutulemuste usaldusväärsust ja viitavad võimalusele, et tulemused olid juhuslikud. Lisaks tekkis 
inimravimite komiteel küsimusi, kas uurea tekkimist mõõtvate analüüside tulemused on kliiniliselt 
asjakohased. 

Seega järeldas komitee, et ravi kasulikkust ei olnud piisavalt tõendatud. Seetõttu oli inimravimite 
komitee esmase hindamise ajal arvamusel, et Heparesci kasulikkus ei ole suurem kui sellega 
kaasnevad riskid, ja soovitas müügiloa andmisest keelduda. 

Taasläbivaatamise ajal vaatasid uudsete ravimeetodite komitee ja inimravimite komitee uuesti läbi 
ettevõtte esitatud andmed ning konsulteerisid uureatsükli häirete ravi spetsialistidega. Mõlemad 
komiteed kinnitasid oma arvamust, et Heparesci efektiivsust nende häirete ravis ei ole piisavalt 
tõendatud. Kuigi inimravimite komitee arvestas ravimi väljatöötamise raskusi, sealhulgas patsientide 
uuringusse kaasamise raskusi haiguse harulduse tõttu, järeldas inimravimite komitee, et Heparesci 
kasulikkus ei ületa selle riske, ja jäi eelmise soovituse juurde ravimi müügiloa andmisest keelduda. 

Kuidas mõjutab keeldumine praegu kliinilistes uuringutes või eriloaga 
kasutamise programmides osalevaid patsiente? 

Ettevõte teatas inimravimite komiteele, et keeldumine ei mõjuta kliinilistes uuringutes või eriloaga 
kasutamise programmides osalevaid patsiente. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/orphan_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b&searchkwByEnter=false&alreadyLoaded=true&isNewQuery=true&status=Positive&status=Negative&status=Withdrawn&status=Expired&keyword=liver+cell&keywordSearch=Submit&searchType=Active+Substance
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/orphan_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b&searchkwByEnter=false&alreadyLoaded=true&isNewQuery=true&status=Positive&status=Negative&status=Withdrawn&status=Expired&keyword=liver+cell&keywordSearch=Submit&searchType=Active+Substance
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