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Klausimai ir atsakymai dėl kreipimosi procedūros dėl  
Myderison 

tablečių, kurių sudėtyje yra 50 ir 150 mg tolperizono hidrochlorido 
 
 

Europos vaistų agentūra užbaigė arbitražo procedūrą po to, kai Europos Sąjungos (ES) valstybėms 
narėms nepavyko sutarti dėl vaistinio preparato Myderison rinkodaros teisės suteikimo. Agentūros 
Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) padarė išvadą, kad Myderison teikiama nauda 
nėra didesnė už jo keliamą riziką ir kad Vengrijoje suteiktos rinkodaros teisės negalima pripažinti 
kitose ES valstybėse narėse. Vengrijoje suteiktą rinkodaros teisę taip pat reikėtų panaikinti. 
Peržiūra atlikta pagal 29 straipsnyje numatytą kreipimosi procedūrą1. 
 
Kas yra Myderison? 
Myderison yra vaistinis preparatas skeleto raumenų spastiškumui (valinių raumenų įsitempimui) 
gydyti. 
Veiklioji Myderison medžiaga tolperizonas yra centrinę nervų sistemą veikianti raumenis 
atpalaiduojanti medžiaga. Tikslus tolperizono veikimo mechanizmas nežinomas, tačiau manoma, kad 
ši medžiaga veikia galvos smegenis ir stuburą, slopindama nervinius impulsus, dėl kurių raumenys 
susitraukia ir sukietėja. Slopindamas šiuos impulsus, tolperizonas turėtų slopinti raumenų susitraukimą 
ir taip padėti sumažinti jų įsitempimą. 
 
Kodėl Myderison buvo peržiūrėtas? 
Bendrovė „Meditop Pharmaceutical Co. Ltd“ pateikė paraišką dėl Myderison rinkodaros teisės 
suteikimo pagal savitarpio pripažinimo procedūrą remiantis pirmine 2006 m. kovo 28 d. Vengrijos 
suteikta rinkodaros teise. Bendrovė siekė, kad rinkodaros teisė būtų pripažinta Čekijoje, Vokietijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje (susijusiose valstybėse narėse). Tačiau valstybėms narėms 
nepavykus susitarti, 2008 m. gruodžio 20 d. Vengrijos vaistų kontrolės tarnyba perdavė klausimą 
svarstyti CHMP pagal arbitražo procedūrą. 
Kreipimosi procedūra pradėta remiantis tuo, kad vaistinis preparatas neatitiko plačiai vartojamų 
vaistinių preparatų (angl. well established use) kriterijų. Remiantis šiais kriterijais bendrovei gali būti 
suteikta teisė pateikti rinkai vaistinius preparatus, kurių veiklioji medžiaga naudojama medicinoje 
daugelį metų, o bendrovė savo rinkodaros teisės paraišką gali paremti paskelbta literatūra. Šiuo atveju 
rūpestį kėlė tai, kad: 
 preparato veiksmingumas ir saugumas buvo nepakankamai įrodytas; 
 bendrovė pateikė nepakankamai informacijos apie tai, kas įvyksta, vaistiniam preparatui patekus į 

organizmą (farmakokinetinių duomenų); 
 informacijoje apie vaisto skyrimą pacientams pateikiamos rekomendacijos dėl preparato dozavimo 

nepakankamai pagrįstos ir paremtos dokumentais; 
 atliekant ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus, netinkamai vertinta vaistinio preparato sąveika su 

kitais vaistais. 
 

 
1Iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/83/EB 29 straipsnis, kreipimasis dėl galimo rimto pavojaus visuomenės 
sveikatai. 
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Kokios CHMP išvados? 
Atsižvelgdamas į šiuo metu turimų duomenų vertinimą ir komitete įvykusią mokslinę diskusiją, 
CHMP padarė išvadą, kad Myderison teikiama nauda nėra didesnė už jo keliamą riziką, todėl 
nereikėtų suteikti jo rinkodaros teisės susijusiose valstybėse narėse. Be to, komitetas taip pat 
pareikalavo panaikinti Vengrijoje suteiktą Myderison rinkodaros teisę. 
 
Europos Komisija sprendimą paskelbė 2010 m. rugpjūčio 9 d. 
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