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Tieteelliset johtopäätökset 

Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä 
Okrido ja muita kauppanimiä (ks. liite I) 

Okrido on oraaliliuos, joka sisältää 6 mg/ml prednisoloni-glukokortikoidia 
prednisoloninatriumfosfaattina. Okrido oral solution 6 mg/ml -valmisteen ehdotettuihin 
käyttöaiheisiin kuuluu laaja joukko erilaisia sairauksia, jotka vaativat oireenmukaista anti-
inflammatorista/immunosuppressiivista hoitoa. Käyttöaiheet ja annostus ovat yhdenmukaisia 
viitatun Prednisolone Tablets Sovereign -vertailuvalmisteen (5 mg:n liukeneva tabletti) kanssa. 

Eräs Okridon keskeisistä apuaineista on sorbitoli, jota valmisteessa on makeutusaineena. Sen 
pitoisuus lääkevalmisteessa on 500 mg/ml (kokonaismäärä suurimmalla annoksella on 8,3 g). 
Sorbitoli on imeytymätön sokerialkoholi, jota käytetään sokerittomissa valmisteissa, koska se ei 
kiteydy purkin aukkoon ja korkkiin. Viitattu vertailuvalmiste Prednisolone Tablets Sovereign (5 
mg:n liukeneva tabletti) ei sisällä sorbitolia, ja se suositellaan liuotettavaksi veteen lääkkeen 
ottamishetkellä. 

Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn myyntilupahakemus Okridosta direktiivin 2001/83/EY 10 
artiklan 1 kohdan mukaisena rinnakkaisvalmisteena toimitettiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, 
joka myönsi myyntiluvan biowaiverin perusteella. Vastavuoroisen tunnustamismenettelyn aikana 
jäsenvaltiot Saksa ja Alankomaat kuitenkin katsoivat, ettei BSC-perusteisen biowaiverin vaatiminen 
ollut riittävästi perusteltu ja että tämän vuoksi Okrido voi aiheuttaa mahdollisen vakavan 
kansanterveydellisen riskin. Tätä seuranneen CMDh-menettelyn aikana ei päästy yksimielisyyteen, 
sillä Alankomaat pysyi kannassaan. Tämän vuoksi CMDh siirsi asian lääkevalmistekomitealle 29 
artiklan 4 kohdan mukaisen lausuntomenettelyn kautta. 

Menettelyssä arvioitiin tiedot, jotka myyntiluvan haltija toimitti tämän hakemuksen tueksi, ja 
seuraavassa esitetään yhteenveto niistä. 

 Liukoisuus ja liukeneminen 

Okridon vaikuttava aine, prednisoloninatriumfosfaatti, on ”vapaasti liukeneva vedessä” (Ph. Eur.). 
Lääkevalmistekomitean laatimien, biologisen samanarvoisuuden tutkimista koskevien ohjeiden 
(CPMP/EWP/QWP/1401/98 rev 1) mukaan lääkeainetta pidetään erittäin hyvin liukenevana, jos 
suurin kerta-annos, joka annetaan välittömästi vapautuvissa valmisteissa, liukenee täysin 250 ml:n 
puskuriliuoksiin, joiden pH on 1–6,8, kun lämpötila on 37±1 °C. Okridon osalta tämä vastaa 0,536 
mg:aa prednisolonifosfaattia millilitrassa. Myyntiluvan haltija on toimittanut liukoisuustietoja, jotka 
osoittavat, että prednisoloninatriumfosfaatti liukenee veteen täysin, kun sen pitoisuus on ~ 8,9 
mg/ml, ja että prednisoloni pysyy liuoksessa, kun pH-alue on 1–8. 

Liukoisuutta ja/tai liukenemista ei siis pidetä rajoittavana tekijänä in vivo -imeytymisen kannalta. 

 Läpäisevyys/imeytyminen 

Hakija on toimittanut tulokset prednisolonin läpäisevyyttä koskevasta in vitro -tutkimuksesta. Siinä 
käytettiin validoitua menetelmää, johon sisältyi Caco-2-yksisolukerrosmalli. 

Tulosten mukaan prednisolonin läpäisevyys on suuri siitä riippumatta, annostellaanko sitä suoraan, 
Okridona vai liukenevina prednisolonitabletteina. Caco-2-yksisolukerroksen läpi siirtymisen jälkeen 
prednisolonia saatiin talteen 84–106 prosenttia käytetystä annoksesta, joka oli annettu 
prednisoloninatriumfosfaattina, Okrido-oraaliliuoksena tai vertailuvalmisteena (Sovereign-yhtiön 
liukenevat prednisolonitabletit). Tämä vastaa prednisolonin biologista samanarvoisuutta koskevia 
kirjallisuustietoja. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tulokset prednisolonin läpäisevyyttä koskevista in vitro -
tutkimuksista, joissa käytettiin Caco-2-solumallia, osoittivat, että prednisolonin läpäisevyys on 
hyvä, mikä on luonteenomaista BCS-luokan I aineille, ja että Okridon apuaine sorbitoli ei vaikuta 
prednisolonin läpäisevyyteen. Läpäisevyystiedot vastaavat saatavilla olevia kirjallisuustietoja, 
joiden mukaan prednisoloni imeytyy nopeasti ja lähes kokonaan passiivisesti maha-suolikanavan 
yläosasta. 

 Apuaineet 

Sorbitoli-apuainetta on Okridossa (500 mg/ml), mutta ei vertailuvalmisteessa. Kun otetaan 
huomioon, että vertailuvalmiste ja Okrido ovat lääkkeen antohetkellä oraaliliuoksia, sovelletaan 
biologisen samanarvoisuuden tutkimista koskevien ohjeiden (CPMP/EWP/QWP/1401/98, Rev.1) 
liitteessä II olevaa määräystä: 

”Oraaliliuokset 

Jos testivalmiste on suun kautta otettava vesiliuos antohetkellä ja sisältää vaikuttavaa ainetta 
saman pitoisuuden kuin hyväksytty oraaliliuos, biologista samanarvoisuutta koskevat tutkimukset 
voidaan jättää tekemättä. Jos apuaineet kuitenkin saattavat vaikuttaa vaikuttavan aineen maha-
suolikanavan läpikulkuun (esimerkiksi sorbitoli, mannitoli jne.), imeytymiseen (esimerkiksi 
pintajännitystä alentavat aineet tai kuljetusproteiineihin mahdollisesti vaikuttavat apuaineet), in 
vivo -liukoisuuteen (esimerkiksi apuliuottimet) tai in vivo -stabiiliuteen, biologista 
samanarvoisuutta koskeva tutkimus on tehtävä, ellei näiden apuaineiden määrissä olevia eroja 
voida perustella riittävästi muihin tietoihin viittaamalla. Apuaineiden samanlaisuutta koskevia 
samoja vaatimuksia sovelletaan oraaliliuoksiin ja biowaivereihin (katso liite III, kohta IV.2 
Apuaineet).” 

 

Myyntiluvan haltija on toimittanut julkaistuja kliinisiä tietoja (Lucas-Bouwmann 20011), joiden 
tarkoituksena on tukea sitä, ettei sorbitolilla ole kliinisesti merkittävää vaikutusta prednisolonin 
imeytymiseen. Tutkimuksessa verrattiin murskattuja prednisolonitabletteja prednisolonisiirappiin 
(sorbitolia sisältävään) lapsilla, joilla oli akuutti astma. Kliinisenä päätetapahtumana käytettiin 
hengenahdistusta. Tutkimuksen tekijät totesivat, ettei hengenahdistuspisteissä ollut eroa ja 
päättelivät, että valmisteet ovat hoidollisesti samanarvoisia, mikä viittaa myös biologiseen 
samanarvoisuuteen. 

Myyntiluvan haltija on toimittanut myös abstraktin havainnoivasta tutkimuksesta (Staubach 20102) 
tukemaan suun kautta otettavan, sorbitolia sisältävän prednisoloniliuoksen kliinistä tehoa, kun 
hoidetaan päivystyspotilaita, joilla on nokkosihottuma ja/tai Quincken edeema. Tehokkuus mitattiin 
siten, että potilaat ja lääkäri pisteyttivät oireiden häviämisen sekä turvallisuuden ja siedettävyyden. 
Oireiden nopea häviäminen oli verrattavissa laskimonsisäisesti annettuun prednisolonihoitoon, ja 
lääke osoittautui myös turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. 

Myyntiluvan haltijan toimittamien tieteellisten asiantuntijalausuntojen mukaan prednisoloni imeytyy 
nopeasti ja lähes kokonaan passiivisesti maha-suolikanavan yläosasta (maha, pohjukaissuoli ja 
ohutsuoli) ennen paksusuoleen pääsemistä, jossa sorbitolilla voi olla jonkin verran osmoottisia 
laksatiivisia vaikutuksia, jos sen pitoisuus on riittävän suuri. 

Sorbitolin tiedetään voivan lisätä maha-suolikanavan liikkuvuutta sen osmoottisen vaikutuksen 
perusteella. Tällöin maha-suolikanavan läpikulkuaika lyhenee, mikä voi vähentää lääkeaineen 

1 M E Lucas-Bouwman, R J Roorda, F G A Jansman, P L P Brand (2001). Crushed prednisolone tablets or oral solution for acute asthma? Arch Dis Child; 

84:347–348. 
2 Staubach P (2010). Anwendungsbeobachtung der NRF-Rezeptur „Prednisolon-Saft“ an der Universitäts-Hautklinik Mainz. Symposium der GD-Fachgruppe 

Magistralrezepturen: Neues zur Qualitätssicherung dermatologischer Rezepturen. 
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imeytymistä. Chen ja muut3 (2007)4 osoittivat, että sorbitolin kanssa ranitidiinin (BCS-luokka III, 
huonosti kulkeutuva aine) Cmax- ja AUC-arvot pienenivät merkittävästi, kun taas metoprololin 
(BCS-luokka I, hyvin kulkeutuva aine) osalta samanlainen vaikutus kohdistui ainoastaan Cmax-
arvoon. Kun otetaan huomioon hyvä liukoisuus sekä nopea ja lähes täydellinen imeytyminen koko 
ohutsuolen pituudelta, lääkevalmistekomitea kuitenkin katsoi, ettei annetun annoksen läpikulkuaika 
vaikuta prednisolonin imeytyneeseen määrään merkittävästi missään suoliston osassa, eikä 
suoliston läpikulkuaika yleensäkään lyhene. 

Suositus 

Sekä Okrido että vertailuvalmiste liuotetaan veteen ennen niiden antamista, ja niiden katsotaan 
olevan oraaliliuoksia, joiden liukoisuus maha-suolikanavan normaalissa pH-vaihteluvälissä on hyvä. 
Liukoisuutta ja/tai liukenemista ei siis pidetä rajoittavana tekijänä in vivo -imeytymisen kannalta. 

Läpäisevyyttä on tutkittu käyttämällä in vitro Caco-2-yksisolukerrosmallia, ja tulokset osoittivat, 
että prednisolonin läpäisevyys on hyvä, mikä on luonteenomaista BCS-luokan I aineille, ja että 
Okridon sisältämä apuaine, sorbitoli, ei vaikuta prednisolonin läpäisevyyteen merkittävästi. 
Läpäisevyystiedot vastaavat saatavilla olevia kirjallisuustietoja, joiden mukaan prednisoloni 
imeytyy nopeasti ja lähes kokonaan maha-suolikanavan yläosasta. 

Toimitetun in vitro Caco-2-yksisolukerrosmallin (läpäisevyystutkimusmalli), julkaistun kirjallisuuden 
ja myyntiluvan haltijan 26. kesäkuuta 2013 antaman suullisen selvityksen perusteella 
lääkevalmistekomitea katsoo, että biowaiver on hyväksyttävä. Näin ollen komitea päätti, että 
Okridon hyöty-riskisuhde hakemuksen mukaisissa käyttöaiheissa on suotuisa. 

Myönteisen lausunnon perusteet 

Ottaen huomioon seuraavat seikat: 

• Komitea aloitti lausuntomenettelyn Yhdistyneen kuningaskunnan tekemän ilmoituksen 
perusteella direktiivin 2001/83/EY 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

• Komitea arvioi kaikki myyntiluvan haltijan toimittamat tiedot, jotta voitiin käsitellä mahdollinen 
vakava kansanterveydellinen riski, joka liittyy Okrido 6 mg/ml -oraaliliuoksen tehoon ja 
turvallisuuteen. 

• Komitea katsoi, että Okridon biologista samanarvoisuutta koskevan in vivo -tutkimuksen sijasta 
sovellettu biowaiver oli hyväksyttävä seuraavista syistä: 

- Sekä Okrido että vertailuvalmiste liuotetaan veteen ennen niiden antamista, ja niiden 
katsotaan olevan oraaliliuoksia, joiden liukoisuus maha-suolikanavan normaalissa pH-
vaihteluvälissä on hyvä. Liukoisuutta ja/tai liukenemista ei siis pidetä rajoittavana 
tekijänä in vivo -imeytymisen kannalta. 

- Prednisoloni (natriumfosfaattina) on hyvin kulkeutuva aine, kuten in vitro Caco-2-
soluläpäisevyysmallissa oli määritetty, eikä apuaine sorbitoli vaikuta Okridon 
läpäisevyyteen. 

- Prednisoloni imeytyy nopeasti ja lähes kokonaan maha-suolikanavan yläosassa. 

• Komitea pani merkille myös toimitetut kirjallisuustiedot, joiden mukaan prednisolonia 
sisältävissä oraaliliuoksissa olevalla sorbitolilla ei ole kliinisesti merkittävää vaikutusta 
tehokkuuteen ja turvallisuuteen, joskin komitea katsoi, ettei tämä kirjallisuus ollut kovin 
olennainen biowaiveria koskevan arvioinnin osalta. 

3 Chen M. Straughn A, Sadrieh N. et al (2007). “A Modern View of Excipient Effects on Bioequivalence: Case Study of Sorbitol”. Pharm. Res. 24, 73–80. 
4 Chen M. Straughn A, Sadrieh N. et al (2007). ”A Modern View of Excipient Effects on Bioequivalence: Case Study of Sorbitol”. Pharm. Res. 24, 73–80. 

6 

                                                      



• Näin ollen komitea katsoi, että biowaiver oli perusteltu ja että Okridon hyöty-riskisuhde 
hakemuksen mukaisissa käyttöaiheissa on suotuisa. 

Tämän perusteella lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan myöntämistä. 
Valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen lopulliset 
koordinointiryhmämenettelyn yhteydessä laaditut versiot on esitetty tämän lausunnon liitteessä III. 
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