
 

 
 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416   
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu  An agency of the European Union   
 

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 

2010. gada 26. augusts 
EMA/256694/2010 rev. 
EMEA/H/A-6(13)/001190 

Jautājumi un atbildes par Seroquel XR un sinonīmisku 
nosaukumu zālēm (kvetiapīnu saturošas 50, 150, 200, 
300 un 400 mg ilgstošas darbības tabletes) 
Saskaņā ar grozītās Regulas (EK) 1084/2003 6. panta 13. punktu veiktās 
procedūras iznākums 

Eiropas Zāļu aģentūra ir pabeigusi arbitrāžas procedūru Seroquel XR un sinonīmisku nosaukumu 

zālēm. Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka Seroquel XR var lietot kā 

papildlīdzekli smagu depresijas epizožu ārstēšanai pacientiem ar smagu depresiju, kuri ir suboptimālā 

veidā reaģējuši pret ārstēšanu ar citiem antidepresantiem. 

Kas ir Seroquel XR? 

Seroquel XR ir antipsihotiskas zāles, kas satur aktīvo vielu kvetiapīnu. Tās lieto pacientiem, kuri slimo 

ar šizofrēniju – psihisku slimību, kam ir vairāki simptomi, tostarp domāšanas un runas traucējumi, 

halucinācijas (neesošu lietu dzirdēšana vai redzēšana), aizdomīgums un murgi (maldīgas iedomas). 

Tās lieto arī bipolāru traucējumu profilaksei un ārstēšanai. Bipolāri traucējumi ir psihiska slimība, kuras 

gadījumā pacientiem ir mānijas epizodes (patoloģiski laba garastāvokļa periodi), kas mijās ar normāla 

garastāvokļa periodiem, kā arī depresijas epizodēm. 

Precīzs kvetiapīna darbības mehānisms nav zināms, bet tas piesaistās pie vairākiem receptoriem uz 

nervu šūnu virsmas galvas smadzenēs, tostarp pie neiromediatoru dopamīna un serotonīna 

receptoriem. Tā kā neiromediatori ir ķīmiskas vielas, kas ļauj nervu šūnām savā starpā sazināties, tas 

traucē signālu pārvadi starp galvas smadzeņu šūnām. Tā kā šie neiromediatori ir iesaistīti šizofrēnijas 

un bipolāru traucējumu norisē, kvetiapīns palīdz normalizēt galvas smadzeņu darbību, mazinot šo 

slimību simptomus. 

Seroquel XR ir pieejams ilgstošas darbības tabletēs. Ilgstošas darbības nozīmē, ka aktīvā viela no 

tabletes atbrīvojas vairāku stundu laikā. Seroquel XR tirdzniecībā pieejams arī ar šādiem tirdzniecības 

nosaukumiem: Seroquel Depot, Seroquel Prolong un Seroquel SR. Šīs zāles ražo uzņēmums Astra 

Zeneca. 
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Kādēļ pārskatīja Seroquel XR lietu? 

Seroquel XR ir reģistrēts Austrijā, Beļģijā, Kiprā, Vācijā, Dānijā, Grieķijā, Spānijā, Somijā, Īrijā, 

Islandē, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē un Zviedrijā ar savstarpējās 

atzīšanas procedūru, pamatojoties uz sākotnējo reģistrāciju atsauces dalībvalstī Nīderlandē 2007. gada 

augustā.  

2009. gada 15. maijā Nīderlande un visas citas iesaistītās dalībvalstis noraidīja izmaiņas (grozījumus) 

reģistrācijas apliecībā, ar kuriem bija plānots pievienot kā jaunu indikāciju recidivējošu depresijas 

epizožu ārstēšanu pacientiem ar smagu depresiju. Indikācija nepieļāva Seroquel XR lietošanu 

sākotnējai ārstēšanai un ierobežoja tā lietošanu tikai pacientiem, kurus nav iespējams atbilstoši ārstēt 

ar alternatīviem antidepresantiem. 

Izmaiņas reģistrācijas apliecībā noraidīja, jo dalībvalstis secināja, ka zāļu ieguvumu un riska attiecība 

nav labvēlīga. Nebija iesniegts pietiekami datu, lai atbalstītu ierobežojumu preparāta lietošanai tikai 

pacientiem, kuri nereaģē pret standarta antidepresantiem. Turklāt pierādījumi ierosinātās devas 

atbalstam nebija pietiekami. 

Tomēr Astra Zeneca nepiekrita atteikuma pamatojumam un 2009. gada 22. maijā nosūtīja lietu CHMP 

arbitrāžas procedūras veikšanai. 

Kādi ir CHMP secinājumi? 

Pamatojoties uz tolaik pieejamo datu novērtējumu un zinātniskām apspriedēm Komitejā, CHMP 

secināja, ka Seroquel XR var reģistrēt jaunu indikāciju. Komiteja ieteica zāles lietot kā papildlīdzekli 

smagas depresijas ārstēšanai pacientiem ar smagu depresiju, kuriem ir bijusi suboptimāla atbildes 

reakcija pret monoterapiju ar kādu citu antidepresantu. 

 

Eiropas Komisija pieņēma lēmumu 2010. gada 26. augustā. 

 

Ziņotājs: Tomas Salmonson (SE) 

Līdzziņotājs: Barbara van Zwieten-Boot (NL) 

Procedūras sākuma datums: 2009. gada 29. maijs 

Uzņēmums atbildes sniedza: 2009. gada 30. oktobrī, 2010. gada 25. janvārī, 2010. gada 

22. februārī, 2010. gada 26. martā 

Atzinuma pieņemšanas datums: 2010. gada 22. aprīlis 

 


