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Jautājumi un atbildes par Okrido (prednizolona nātrija 
fosfāts, šķīdums iekšķīgai lietošanai, 6 mg/ml) 
Saskaņā ar grozītās Direktīvas 2001/83/EK 29. pantu veiktās procedūras 
iznākums 

Eiropas Zāļu aģentūra 2013. gada 27. jūnijā pabeidza arbitrāžas procedūru, kuras pamatā bija 
nesaskaņas starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par zāļu Okrido reģistrāciju. Aģentūras 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka Okrido sniegtais ieguvums pārsniedz šo zāļu 
radīto risku un Apvienotajā Karalistē izsniegto reģistrācijas apliecību var atzīt citās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. 

Kas ir Okrido? 

Okrido ir zāles, kas satur aktīvo vielu prednizolona nātrija fosfātu. Tās ir pieejamas iekšķīgi lietojama 
šķīduma veidā (6 mg/ml). 

Okrido aktīvā viela prednizolona nātrija fosfāts pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par glikokortikoīdiem, 
kas ir vielas, kuras palīdz mazināt iekaisumu. 

Okrido lieto, lai ārstētu dažādas iekaisīgas un autoimūnas slimības (slimības, ko izraisa paša organisma 
aizsargsistēma, uzbrūkot normāliem audiem), tostarp: 

• alerģijas, kā arī smagas alerģiskas reakcijas; 

• plaušu slimības (tostarp astmu), augšējo elpceļu slimības (krupu), asinsvadu un sirds, zarnu vai 
nieru, muskuļu un locītavu slimības (arī reimatoīdo artrītu), vai arī acu vai nervu sistēmas slimības; 

• ādas slimības; 

• dažus ļaundabīgus audzējus, to vidū leikozi, limfomu un mielomu; 

• orgāna transplantāciju. 

Okrido ir ģenēriskas zāles Eiropas Savienībā jau reģistrētām atsauces zālēm. Atsauces zāles bija 
Sovereign ražotās prednizolona 5 mg šķīstošās tabletes. 
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Kādēļ pārskatīja Okrido? 

Pharmapol Arzneimittelvertrieb GmbH iesniedza Okrido reģistrācijai savstarpējās atzīšanas procedūras 
veidā, pamatojoties uz pirmo Apvienotās Karalistes Zāļu un veselības produktu kompetentās iestādes 
2010. gada 19. aprīlī izsniegto reģistrācijas apliecību. Uzņēmums vēlējās, lai zāļu reģistrāciju atzītu 
Vācijā un Nīderlandē (iesaistītajās dalībvalstīs). Taču dalībvalstis nespēja vienoties, un Apvienotā 
Karaliste 2013. gada 5. martā nosūtīja lietu CHMP arbitrāžai. 

Pārskatīšanas pamatā bija fakts, ka nebija iesniegti pietiekami dati, lai pierādītu, ka Okrido nodrošina 
ar Sovereign ražotām prednizolona 5 mg šķīstošām tabletēm salīdzināmu aktīvās vielas līmeni 
organismā. Jo īpaši tādēļ, ka abas zāles satur atšķirīgas palīgvielas (neaktīvās sastāvdaļas), Nīderlande 
uzskatīja, ka bija nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pierādītu, ka šīs atšķirības nerada nozīmīgas 
atšķirības veidā, kā abas zāles uzsūcas organismā. 

Kādi ir CHMP secinājumi? 

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo datu novērtējumu un zinātniskām diskusijām Komitejā, CHMP 
secināja, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, paredzams, ka Okrido nodrošina ar atsauces zālēm 
salīdzināmu aktīvās vielas līmeni organismā. Tādēļ CHMP secināja, ka Okrido sniegtie ieguvumi 
pārsniedz šo zāļu radīto risku un Okrido reģistrācijas apliecība ir izsniedzama visās iesaistītajās 
dalībvalstīs. 

Eiropas Komisija lēmumu izdeva 2013. gada 5. septembrī. 
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