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Klausimai ir atsakymai dėl diklofenako epolamino 50 mg 
tablečių 
Direktyvos 2001/83/EB 29 straipsnio 4 dalyje numatytos procedūros 
rezultatai 

2016 m. liepos 21 d. Europos vaistų agentūra užbaigė arbitražo procedūrą po to, kai Europos Sąjungos 
(ES) valstybėms narėms nepavyko susitarti dėl vaisto diklofenako epolamino (50 mg tablečių) 
registracijos. Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) nusprendė, kad šio 
preparato nauda nėra didesnė už jo keliamą riziką ir kad negalima išduoti jo registracijos pažymėjimo 
Jungtinėje Karalystėje (JK) ir šiose ES valstybėse narėse: Čekijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje. 

Kas yra diklofenako epolaminas (50 mg tabletės)? 

Veiklioji šio vaisto medžiaga diklofenakas vartojama siekiant sumažinti skausmą ir uždegimą. 
Diklofenakas yra vadinamasis nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU), kurį vartojant organizme 
gaminama mažiau medžiagų, vadinamų prostaglandinais. Kadangi kai kurie prostaglandinai veikia 
sukeliant skausmą ir uždegimą sužeistose ar pažeistose kūno vietose, slopinant prostaglandinų 
gamybą, skausmas ir uždegimas mažėja. 

Diklofenako epolaminas (50 mg tabletės) yra generinis vaistas, pagamintas atsižvelgiant į vadinamąjį 
referencinį vaistą Flector, kuris įregistruotas Prancūzijoje. Šį vaistą buvo numatyta platinti pavadinimu 
Diclofenac. 

Kodėl diklofenako epolaminas (50 mg tabletės) buvo peržiūrėtas? 

Bendrovė „Altergon Italia srl“ JK vaistų reguliavimo agentūrai pateikė paraišką gauti diklofenako 
epolamino (50 mg tablečių) registracijos pažymėjimą pagal decentralizuotą procedūrą. Tai – 
procedūra, kai viena valstybė narė (vadinamoji referencinė valstybė narė, šiuo atveju JK) vertina 
vaistą, kad galėtų suteikti jo registracijos pažymėjimą, kuris galios toje šalyje ir kitose valstybėse 
narėse (vadinamosiose susijusiose valstybėse narėse, šiuo atveju – Čekijoje, Prancūzijoje ir 
Slovakijoje). 

Tačiau valstybėms narėms nepavyko susitarti ir 2016 m. vasario 5 d. JK vaistų reguliavimo agentūra 
perdavė šį klausimą svarstyti CHMP pagal arbitražo procedūrą. 
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Kadangi diklofenako epolaminas (50 mg tabletės) yra generinis vaistas, buvo atliktas tyrimas, kuriuo 
siekta įrodyti, kad jis yra biologiškai ekvivalentiškas referenciniam vaistui Flector, kuris tiekiamas 
diklofenako epolamino granulių, iš kurių ruošiamas geriamasis tirpalas, forma. Du vaistai yra 
biologiškai ekvivalentiški, kai jie organizme išskiria tiek pat veikliosios medžiagos. 

Kreipimosi procedūra buvo pradėta dėl to, kad atliktas tyrimas patvirtino, jog vaistas yra biologiškai 
ekvivalentiškas referenciniam vaistui tik kai jis vartojamas tuščiu skrandžiu. Prancūzijos ir Slovakijos 
vaistų reguliavimo agentūros laikėsi nuomonės, kad taip pat reikėtų atlikti su maistu vartojamo šio 
vaisto biologinio ekvivalentiškumo tyrimą, nes jį rekomenduojama vartoti su maistu. 

Kokios CHMP išvados? 

Remdamasis šiuo metu turimų duomenų vertinimu ir komitete įvykusia moksline diskusija, CHMP priėjo 
prie išvados, kad šio vaisto biologinis ekvivalentiškumas referenciniam vaistui, kai jis vartojamas su 
maistu, neįrodytas. Peržiūrėjus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad su maistu vartojamų įvairių formų 
diklofenako preparatų įsisavinimas sumažėja ir jis sumažėja skirtingai. Todėl CHMP laikėsi nuomonės, 
kad tik tuščiu skrandžiu vartojamo vaisto tyrimo nepakanka siekiant įrodyti, kad šis preparatas yra 
toks pat veiksmingas, kaip referencinis vaistas. Taip nuspręsta dėl to, kad šį preparatą 
rekomenduojama vartoti su maistu, o maistas gali turėti didelę įtaką tam, kaip vaistas įsisavinamas 
organizme. CHMP priėjo prie išvados, kad šių diklofenako epolamino 50 mg tablečių nauda nėra 
didesnė už jų keliamą riziką, ir rekomendavo nesuteikti jų registracijos pažymėjimo JK ir susijusiose 
valstybėse narėse. 

Europos Komisija sprendimą dėl šios nuomonės paskelbė 2016 m. 09 22 d. 
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