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WNIOSKI NAUKOWE 
 
OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ PREPARATU THYMANAX 
 
− Kwestie dotyczące jakości 
Jakość tego produktu została uznana za akceptowalną. Aspekty fizykochemiczne i biologiczne 
dotyczące skuteczności klinicznej preparatu zostały zbadane i są kontrolowane w zadowalający 
sposób. Nie istnieją również żadne nierozwiązane kwestie dotyczące jakości, które mogłyby mieć 
niekorzystny wpływ na bilans korzyści/ryzyka. 
 
− Kwestie niekliniczne 
Agomelatyna jest agonistą melatoniny o dużym powinowactwie do ludzkich receptorów 
melatoninowych MT1 i MT2. Agomelatyna jest także antagonistą autoreceptora serotoninowego 
5-HT2C u człowieka i szeregu gatunków zwierząt, choć o niskim powinowactwie. Agomelatyna 
wykazuje działanie przeciwdepresyjne w szeregu zwierzęcych modelów depresji. Działanie 
przeciwdepresyjne było związane zarówno z aktywacją receptorów melatoninowych, jak i z 
hamowaniem autoreceptorów 5-HT2C, a przypuszczalnie także ze wzrostem zewnątrzkomórkowego 
poziomu noradrenaliny i dopaminy. Badania farmakologiczne bezpieczeństwa wykazały, że 
agomelatyna i jej metabolit 7DP powodują w wysokich dawkach znaczną depresję OUN oraz 
wykazują niewielkie lub umiarkowane działanie uspokajające w szeregu modeli. Nie zaobserwowano 
biologicznie istotnego wpływu na czynność nerek, układ oddechowy i układ krążenia. Nie 
zaobserwowano wpływu agomelatyny na prąd hERG ani na potencjał czynnościowy komórek 
Purkinjego u psów. Agomelatyna powoduje niewielki wzrost motoryki jelit. Agomelatyna nie obniża 
progu drgawkowego przed testem progu elektrowstrząsów u myszy i szczurów. 
 
Agomelatyna i/lub jej metabolity były szybko i na szeroką skalę rozprowadzane po organizmie. 
Kinetyka była nieliniowa. Głównymi szlakami metabolizmu była 3-hydroksylacja, 7-demetylacja 
i utlenianie; metabolity agomelatyny były sprzęgane i wydalane z moczem i kałem. Agomelatyna 
przechodziła przez łożysko do płodów ciężarnych samic szczura. 
 
Badania toksyczności dawek pojedynczych wykazały stosunkowo niską toksyczność ostrą oraz 
zależne od dawki działanie uspokajające. Badania toksyczności dawek wielokrotnych wykazały, że 
narządem docelowym jest wątroba. U gryzoni zaobserwowano znaczącą indukcję CYP 2B i 
umiarkowaną indukcję CYP 1A i CYP 3A, natomiast u małp indukcja CYP 2B i 3A była niewielka. 
Nie zaobserwowano hepatotoksyczności w badaniach toksyczności dawek wielokrotnych u gryzoni 
i małp. Badania toksyczności reprodukcyjnej u szczurów i królików nie wykazały wpływu 
agomelatyny na płodność, rozwój zarodka i płodu, a także na rozwój przed- i pourodzeniowy. 
 
Panel standardowych oznaczeń genotoksyczności in vitro oraz in vivo nie wykazał mutagennych ani 
klastogennych właściwości agomelatyny. W 4-tygodniowym badaniu z późnym znakowaniem 32P 
DNA szczurów zaobserwowano powstawanie związków addycyjnych na poziomie ekspozycji poniżej 
ekspozycji terapeutycznej u ludzi określonej na 50 mg/dobę. Znaczenie kliniczne tych obserwacji jest 
nieznane. 
 
W badaniach rakotwórczości agomelatyna indukowała wzrost częstości występowania nowotworów 
wątroby u szczurów i myszy oraz gruczolakowłókniaków gruczołu sutkowego u szczurów w dawkach 
odpowiednio co najmniej 110 i 400 razy wyższych niż dawki terapeutyczne. Nowotwory wątroby były 
najprawdopodobniej związane z indukowaniem enzymów; jednak ostateczne znaczenie kliniczne tych 
obserwacji pozostaje nieznane. 
 
− Kwestie dotyczące skuteczności 
Krótkookresową skuteczność przeciwdepresyjną agomelatyny w dawkach 25 lub 25-50 mg poddano 
ocenie w trzech randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych 
za pomocą placebo, wieloośrodkowych badaniach u osób dorosłych; badania te wykazały 
statystycznie istotne różnice w porównaniu z placebo w całkowitym wyniku w skali HAM-D oraz 
spójne wyniki dotyczące kryteriów dodatkowych. Dwa dodatkowe badania nie były rozstrzygające 
(nie zaobserwowano działania także w grupie kontroli dodatniej), a w jednym badaniu nie udało się 
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wykazać skuteczności agomelatyny, podczas gdy zaobserwowano pozytywne działanie fluoksetyny. 
Ponadto, badanie przeprowadzone z udziałem pacjentów w podeszłym wieku nie wykazało 
statystycznie istotnych różnic pomiędzy pacjentami leczonymi agomelatyną i pacjentami 
otrzymującymi placebo. Jeżeli chodzi o dane na temat krótkookresowej skuteczności agomelatyny, 
pojawiły się kontrowersje dotyczące jej rzeczywistej skali działania oraz tego, jak wypada jej 
porównanie z lekami alternatywnymi; wysuwano argumenty, że skala działania była zgodna z 
oczekiwaniami na tym polu. 
 
Skuteczność długookresową oceniano w badaniu zapobiegania nawrotom, w którym nie udało się 
wykazać różnic pomiędzy agomelatyną a placebo. Dane na temat skuteczności długookresowej 
pochodzą także z rozszerzenia przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby oraz 
z 2 przeprowadzonych metodą otwartej próby rozszerzeń trzech badań krótkotrwałych: w dwóch 
spośród nich nie udało się wykazać różnic pomiędzy agomelatyną a placebo, natomiast w jednym 
badaniu pewne analizy dodatkowe wykazały korzystne działanie. Dwa, prowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą wenlafaksyny badania, miały na celu ocenę 
zaburzeń snu lub zaburzeń funkcji seksualnych u pacjentów z MDD; nie było możliwe wyciągnięcie 
ostatecznych wniosków, gdyż badania te nie były zaprojektowane z myślą o ocenie długookresowej 
skuteczności w depresji. W okresie obserwacji w tych badaniach nie wykonywano oceny w skali 
depresji, a sugestię dotyczącą skuteczności uzyskano poprzez ekstrapolację wyników oceny w skali 
CGI. 
 
Ostatecznie skuteczność nie została wykazana, zwłaszcza w perspektywie długookresowej. 
 
− Kwestie dotyczące bezpieczeństwa 
Reakcje niepożądane były zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane i występowały w okresie 
pierwszych dwóch tygodni leczenia. Najczęstszymi reakcjami niepożądanymi były zawroty głowy i 
nudności. Wymienione reakcje niepożądane były zazwyczaj przemijające i zwykle nie wymagały 
przerwania leczenia. 
 
Wzrost ASAT i ALAT (>3-krotnie przekraczający górną granicę normy) zaobserwowano u około 
0,6% pacjentów leczonych agomelatyną w dawce 25/50 mg. CHMP wyraził opinię, że kwestię tę 
można kontrolować poprzez uważne monitorowanie pacjentów włączanych do trwających i 
prowadzonych w przyszłości badań klinicznych agomelatyny (uważne monitorowanie pacjentów z 
wartościami ALAT, ASAT, ALP lub bilirubiny całkowitej >3-krotnie przekraczającymi górną granicę 
normy). 
 
Podsumowując, profil bezpieczeństwa agomelatyny nie stwarza powodów do szczególnych obaw. 
Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane były typowe zarówno dla produktu leczniczego, jak i 
choroby. 
 
− Ogólne kwestie dotyczące stosunku ryzyka do korzyści 
Agomelatyna wykazuje działanie rakotwórcze u gryzoni prowadzące do powstawania nowotworów 
wątroby u szczurów i myszy oraz łagodnych gruczolakowłókniaków gruczołu sutkowego u szczurów. 
Wyjaśnienie mechanistyczne było intensywnie badane. Znaczenie kliniczne niektórych obserwacji 
pozostaje wciąż nieznane. 
 
Biodostępność agomelatyny po podaniu doustnym była niska, a zmienność międzyosobnicza była 
znaczna. Z klinicznego punktu widzenia jest to niekorzystna cecha produktu leczniczego, 
przekładająca się na nieprzewidywalną odpowiedź terapeutyczną. Ponadto, biodostępność wzrasta 
nieproporcjonalnie do dawki, co dodatkowo przyczynia się do nieprzewidywalności terapeutycznej. 
 
Nie wykazano definitywnie skuteczności agomelatyny w leczeniu ciężkiej depresji. Wskazano na 
następujące niedociągnięcia: 
 
Proces określania dawki agomelatyny nie był optymalny, gdyż dawkę 25 mg wybrano w kontekście 
tego, iż skuteczność dawek 5 mg i 100 mg wydawała się taka sama, a dawka 1 mg także spełniała 
kryteria skuteczności. W ogólnym programie klinicznym trudno było odróżnić większą skuteczność 
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dawki 50 mg w porównaniu z dawką 25 mg, choć u pewnego odsetka pacjentów wydawało się, że to 
podwyższenie dawki miało korzystny wpływ. 
 
Wykazanie skuteczności krótkookresowej: W krótkim czasie (6 tygodni) w trzech badaniach (w tym w 
badaniu mającym na celu określenie dawki) wykazano różnice pomiędzy agomelatyną i placebo. W 
badaniach z zastosowaniem elastycznego dawkowania częstość odpowiedzi na agomelatynę była 
wyższa niż w przypadku placebo. Wśród tych 3 badań tylko w jednym (CL2-014) występowała grupa 
otrzymująca aktywny lek porównawczy (paroksetyna 20 mg). Skala działania agomelatyny i 
paroksetyny pozostawały w tym samym zakresie. W czterech pozostałych badaniach, w tym także w 
badaniu z udziałem pacjentów w podeszłym wieku, nie udało się wykazać różnic w stosunku do 
placebo. W jednym z tych badań można było określić czułość oznaczenia, gdyż w przypadku 
fluoksetyny, zastosowanej jako lek porównawczy, zaobserwowano różnice w odniesieniu do placebo, 
co sugeruje, że skala działania agomelatyny była mniejsza niż w przypadku fluoksetyny w dawce 
20 mg. Warto zauważyć, że we wszystkich badaniach uczestniczyło stosunkowo dużo pacjentów w 
ciężkim stanie, co wyklucza wyjaśnienie, że niepowodzenie było spowodowane „efektem podłogi”. 
Skala działania mierzona od punktu wyjściowego do punktu końcowego była duża zarówno w grupie 
aktywnego leczenia, jak i w grupie placebo. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, CHMP uznał, 
że dane z badań skuteczności krótkookresowej wskazują na to, iż agomelatyna w dawce od 25 do 
50 mg w leczeniu ciężkiej depresji wykazuje działanie kliniczne, którego skala nie pozwala na 
wyciągnięcie ostatecznych wniosków co do skuteczności klinicznej. 
 
Wykazanie skuteczności długookresowej: Przeprowadzono tylko jedno osiowe badanie 
długoterminowe (badanie zapobiegania nawrotom), w którym nie udało się wykazać różnic pomiędzy 
agomelatyną a placebo. Dane na temat skuteczności długookresowej pochodzą także z a) rozszerzenia 
przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby i 2 przeprowadzonych metodą otwartej próby 
rozszerzeń badań krótkotrwałych oraz b) dwóch prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby badań 
kontrolowanych za pomocą wenlafaksyny, z udziałem pacjentów z MDD, mających na celu ocenę 
zaburzeń snu lub zaburzeń funkcji seksualnych. Jednak, pomimo iż wnioskodawca przeanalizował 
wszystkie dostępne dane na różne sposoby i choć dane te mogą wskazywać na utrzymanie 
skuteczności, to jednak żadne z tych analiz nie są ostatecznie rozstrzygające (badania te nie zostały 
zaprojektowane z myślą o ocenie skuteczności długookresowej). Co więcej, dane z badań 
kontrolowanych za pomocą wenlafaksyny charakteryzowały się poważnymi niedociągnięciami 
metodologicznymi, np. nie stosowano w nich depresji jako zmiennej podstawowej, a ocena depresji 
była oparta tylko na skali CGI. Dlatego też wprawdzie dane te sugerują korzystny wpływ agomelatyny 
w przewlekłym leczeniu ciężkiej depresji, lecz nie mogą one zostać uznane za rozstrzygające. Na 
podstawie dostępnych danych, CHMP wyraził opinię, że nie są dostępne wystarczające dowody na 
długookresową skuteczność agomelatyny. 

 
Ogólny profil bezpieczeństwa agomelatyny nie stwarza powodów do szczególnych obaw; wzrost 
poziomu enzymów wątrobowych można kontrolować poprzez wdrożenie planu zarządzania ryzykiem. 
 
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, CHMP uznał, że stosunek korzyści do ryzyka dla 
preparatu Thymanax w proponowanym wskazaniu jest niekorzystny, w szczególności ze względu na 
fakt, iż nie wykazano skuteczności długookresowej. 
 
 
PODSTAWY DO ODMOWY 
 
Zważywszy, że 
 
nie wykazano w odpowiedni sposób skuteczności: 
 

- nie wykazano skuteczności długookresowej; 
 
- badania skuteczności krótkookresowej wskazują na to, że agomelatyna wykazuje działanie 

kliniczne, którego skala nie pozwala na wyciągnięcie ostatecznych wniosków co do 
skuteczności klinicznej; 
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CHMP zalecił odmowę przyznania pozwolenia na dopuszczenie preparatu Thymanax do obrotu. 
 


