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Roche Geliştirdiği Yeni Romatoid Artrit İlacın-

Obezite İlaçları Piyasası Durgunlaşmaya

dan Vazgeçti

Başladı
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Roche ve geliştirici ortağı Biogen Idec, bağımsız bir
veri ve güvenlik denetçisi kurumun tavsiyeleri üzerine romatoid artrit (RA) hastalarının monoklonal antikor (ocrelizumab) ile tedavisini askıya alma kararı
aldıklarını açıkladı.

İş analizi şirketi olan Datamonitor’ün tahminine
göre obezite ilaçlarının güçlü etkiye sahip olmamaları ve olumsuz yan etkileri, bu ilaçların satışlarını ve
gelişimini kötü yönde etkileyecek.

İlaç üzerine yapılan çalışmaları analiz eden kurul
ocrelizumab’ın neden olduğu güvenlik riskinin faydasından daha fazla olduğu sonucuna vardı.

Şirket, kilo verdirme piyasasının da alandaki büyük
firmaların ürünlerinin neden olduğu yan etkilerin
açıklanmasıyla da zarara uğradığını söyledi.

Roche başkan yardımcısı Dr. Hal Barron “kurulun
tavsiyeleri doğrultusunda RA klinik geliştirme programında monoklonal antikor (ocrelizumab) tedavisini askıya aldıklarını” belirtti. Roche sözcüsü Alexander Klauser ise denemelerin sona erip ermeyeceğine ilişkin henüz nihayi bir karara varılmadığını ifade
etti. Klauser, kaç hastanın nerede ve ne zaman
öldüğü gibi detayların deneme verilerinin tamamıyla
analiz edilmesinden sonra yayınlanacağını söyledi.

Kilo verdirici ilaç Sibutramin, yetkililerin kardiovasküler vaka riskini arttırdığını onaylamasının ardından Ocak ayında Avrupa Birliği çapında yasaklanmıştı. Datamonitor’de sağlık analisti olan Dr. Nick
Karachalias, “Sektörün düşük etkililik, önemli yan
etkiler ve söz konusu ilaçların geri ödemesinin olmaması nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

http://www.pharmacynews.com.au/article/roc-

Karachalias, “Tip 2 Diyabet ilacı piyasasındaki büyümenin başlıca etmenlerinden biri olan obezitenin
farmasötik piyasası tarafından büyük ölçüde bir yer
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tutmayacak olmaması noktasında bariz bir ironi vardır. Diyet ve kişisel fitness endüstrisi de gereğinden
fazla büyüktür” dedi.
http://www.pharmacynews.com.au/article/obesity-drug-market-tipped-to-slow/513191.aspx
11.03.2010

likte piyasadaki üçüncü Pankreatik Enzim İçeren
ilaç oldu.
Onaylanmamış Pankreatik Enzim içeren İlaçlar
(PEİ), FDA 2007 yılında bu ürünleri ortadan kaldırmak üzere harekete geçmeden önce yıllarca piyasada kaldılar. Gıda ve İlaç Dairesi 28 Nisan 2010’u

Rekabet Arttıkça Merkez ve Doğu Avrupa

onaylanmamış PEİ’lerin üretiminin ve dağıtımının

Ülkelerindeki Eczaneler Kapanıyor

durdurulması için son tarih olarak belirledi. FDA
son süreçte, kamuoyunda PEİ’lerin erişilebilirliği

Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki bir çok ec-

konusunda farkındalık yaratmak için onaylanmış

zane aralarındaki artan rekabet sonucu kapanıyor.

PEİ üreticileriyle, hasta hakları gruplarıyla ve sağ-

Krakov temelli bir market araştırması olan PMR’nin

lık meslek örgütleriyle birlikte çalışıyor. Daire son

yayınladığı 2010 Yılı Merkez Avrupa’da Farmasötik

olarak PEİ kullanan hastalara danışmanlık hizmeti

Piyasası Dağıtım Raporu’nda Polonya, Macaristan,

veren sağlık çalışanlarına yardımcı bilgilendirici bir

Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya’nın karşılaş-

belge yayınladı.

tırmalı analizine yer veriliyor. Bu rapora göre ise söz

yılın ortalarından bu yana azalıyor. Bunun nedenleri
arasında ekonomi alanındaki genel düşüş ve bir çok
eczanenin zarar etmesi anlamına gelen piyasadaki
doygunluk sıralanıyor. Bölgedeki diğer ülkeler de
benzer sorunlarla karşı karşıya.
Çek Cumhuriyeti’ndeki eczanelerin sayısı 2008’de
azalmaya başladı ve Macaristan’daki bir çok eczane hükümetin geri ödemesiz yardımlarını kesmesinin ardından ticaret yapmayı bıraktı. Benzer biçimde, ekonomik düşüş, azalan fiyat yükselişleri ve yasalarda yapılan değişiklikler sonucu iflas noktasına
gelen bir çok eczanenin yanı sıra Bulgaristan’da
yüzlerce eczane kapandı.
PGEU Mart Ayı Raporu
FDA Yeni Pankreatik Enzim Ürününü Onayladı
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Başka Bir Üye Devlette alınan Bakım Hizmetinin Geri Ödemeye Tabi Olmasına İlişkin Almanya’nın Uygulaması Adalet Divanı
Yolunda
Bakım hizmetleri güvencesi programına (“gesetzliche Pflegeversicherung”) ilişkin Alman yasaları
başka bir Üye Devlet’te geçici bir süre için kalırken
alınan bakım hizmetlerinin Almanya’da alınan hizmetlerle aynı düzeyde karşılanmayacağını belirtir.
Adalet Divanı birkaç durumda diğer Üye Devletlerde gerçekleşen tıbbi giderlerin sağlık güvencesi
kapsamında geri ödenmesine ilişkin hasta hakkını
tanımıştı. Komisyonun görüşüne göre aynı kural diğer Üye Devletlerde alınan bakım hizmetlerine da
uygulanır. Bu veriler ışığında Komisyon, Alman yasalarının Avrupa Birliği Anlaşmasının hizmet sunma
özgürlüğüne ilişkin ilkelerini ihlal ettiği düşüncesin-

FDA’nın onaylanmamış Pankreatik Enzim İçeren

dedir ve Almanya’yı Adalet Divanı’na göndermeye

ilaçların piyasadan çekilmesi için verdiği sürenin so-

karar vermiştir.

nuna gelirken Johnson &Johnson’un Pancreaze’si,
ABD’de Crean (Abbott) ve Zenpep (Eurand) ile bir-
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Rapora göre Polonya’da eczanelerin sayısı geçen

http://www.pharmacist.com/AM/Template.
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konusu eğilimin devam etmesi olasılığı yüksek.
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