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Klausimai ir atsakymai dėl vaistų, kurių sudėtyje yra 
tolperizono 
Iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytos 
procedūros rezultatai 

2012 m. birželio 21 d. Europos vaistų agentūra užbaigė tolperizono saugumo ir veiksmingumo 

peržiūrą. Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) priėjo prie išvados, kad 

peroraliniu būdu vartojamų (geriamųjų) vaistų, kurių sudėtyje yra tolperizono, nauda tebėra didesnė 

už jų keliamą riziką, tačiau gydymas šiais vaistais turėtų būti apribotas ir taikomas tik suaugusiesiems, 

kuriems po insulto pasireiškia spastiškumas (raumenų sustingimas). Komitetas taip pat rekomendavo 

visoje Europos Sąjungoje (ES) panaikinti švirkščiamųjų vaistų su tolperizonu rinkodaros leidimus. 

Pakartotinai išnagrinėjęs priimtą nuomonę, 2012 m. spalio 18 d. komitetas patvirtino šias 

rekomendacijas. 

Kas yra tolperizonas? 

Tolperizonas yra raumenų relaksantas. Vaistų, kurių sudėtyje yra tolperizono, rinkodaros leidimas 

galioja keliose ES šalyse nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio; jis buvo suteiktas pagal įvairių ligų 

sukeliamų raumenų spazmų (nevalingų susitraukimų) ir spastiškumo gydymo indikaciją. Ši indikacija 

apima neurologines ligas (susijusias su galvos smegenimis arba nervais, pvz., išsėtinę sklerozę), 

lokomotorines ligas (susijusias su stuburu ir stambiaisiais sąnariais, kaip antai klubo sąnariu), 

kraujagyslių ligas (susijusias su kraujagyslėmis), reabilitaciją po operacijos ir Litlio ligą (dar vadinamą 

cerebriniu paralyžiumi; tai – reta liga, kuri pažeidžia tas galvos smegenų dalis, kurios kontroliuoja 

judesius). 

Tikslus tolperizono veikimo būdas nežinomas, tačiau manoma, kad jis veikia galvos ir stuburo 

smegenyse slopindamas nervinius impulsus, dėl kurių raumenys susitraukia ir sukietėja. Manoma, kad 

tolperizonui slopinant šiuos impulsus, raumenų susitraukimas silpsta, o tai padeda sumažinti jų 

sustingimą. 

Vaistai, kurių sudėtyje yra tolperizono, tiekiami įvairių prekinių pavadinimų tabletėmis ir (arba) 

švirkščiamojo tirpalo forma Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 

Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. 



Kodėl vaistai, kurių sudėtyje yra tolperizono, buvo peržiūrėti? 

Kadangi vaistus, kurių sudėtyje yra tolperizono, kūrė skirtingos bendrovės, o jų rinkodaros leidimai ES 

valstybėse narėse buvo suteikti vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis, skirtingose šalyse šiais 

vaistais gydomos skirtingos ligos. Vokietijoje tolperizono negalima vartoti pagal kelias indikacijas, 

kurios kitose šalyse buvo patvirtintos, nes Vokietijos vaistų agentūra nusprendė, kad pagal tas 

indikacijas vartojamo šio vaisto veiksmingumas nebuvo įrodytas. Be to, po tolperizono pateikimo 

Vokietijos rinkai gauta daug pranešimų apie padidėjusio jautrumo (alergijos) šiam vaistui reakcijas. Dėl 

šių priežasčių Vokietijos vaistų agentūra nusprendė, kad reikėtų atlikti išsamų pagal visas patvirtintas 

indikacijas vartojamo tolperizono naudos ir rizikos santykio vertinimą. 2011 m. liepos 15 d. ši agentūra 

paprašė CHMP paskelbti nuomonę, ar nereikėtų visoje ES panaikinti vaistų, kurių sudėtyje yra 

tolperizono, rinkodaros leidimų, sustabdyti jų galiojimo, pakeisti jų sąlygų, ar šiuos leidimus reikėtų 

palikti. 

Kuriuos duomenis CHMP peržiūrėjo? 

CHMP peržiūrėjo pagal skirtingas indikacijas vartojamo geriamojo ir švirkščiamojo tolperizono 

veiksmingumo duomenis, įskaitant leidiniuose paskelbtų klinikinių tyrimų ir bendrovių, kurios prekiauja 

šiais vaistais, pateiktų įvairių tyrimų analizių duomenis. Komitetas taip pat peržiūrėjo turimus po 

tolperizono pateikimo rinkai surinktus duomenis apie spontaninius pranešimus apie šio vaisto šalutinį 

poveikį. 

Kokios CHMP išvados? 

CHMP atkreipė dėmesį, kad dauguma praėjusio amžiaus 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose vykdytų 

tyrimų su geriamuoju tolperizonu, atlikti taikant žemesnius, nei šiuo metu patvirtinti, standartus. 

Turimų duomenų, kuriais pagrįstas vaistų su tolperizonu vartojimas sergant lokomotorinėmis ligomis, 

kraujagyslių ligomis, reabilitacijos po operacijos metu ir sergant Litlio liga, yra nedaug ir jie 

neįtikinami. Nuspręsta, kad tik tolperizono poveikio gydant neurologinių ligų sukeltą spastiškumą 

tyrimas yra priimtinos kokybės; atlikus šį tyrimą nustatyta, kad geriamąjį tolperizoną vartojusiems 

pacientams pasireiškiantis spastiškumas palengvėjo 32 proc., o vartojusiems placebą (netikrą vaistą) – 

14 proc. Tačiau šiame tyrime dalyvavo tik tie suaugusieji, kuriems spastiškumas pasireiškė patyrus 

insultą. 

Dėl tolperizono saugumo, CHMP atkreipė dėmesį, kad daugiau kaip pusė spontaninių pranešimų apie 

tolperizono šalutinį poveikį buvo susiję su padidėjusio jautrumo reakcijomis, o atliekant klinikinius 

tyrimus, kurie pateikti kartu su paraiška gauti tolperizono rinkodaros leidimą, užregistruota nedaug 

padidėjusio jautrumo atvejų. Todėl komitetas rekomendavo atnaujinti preparato informacinius 

dokumentus, kad į juos būtų įtraukta informacija apie tokią riziką ir įspėjimas apie padidėjusio 

jautrumo požymius. 

Todėl, remdamasis šiuo metu turimų duomenų vertinimu ir atsižvelgdamas į tai, kad padidėjusio 

jautrumo reakcijų rizika yra daug didesnė, nei nustatyta anksčiau, CHMP priėjo prie išvados, kad 

geriamųjų vaistų, kurių sudėtyje yra tolperizono, nauda tebėra didesnė už jų keliamą riziką tik kai jais 

gydomas suaugusiesiems po insulto pasireiškęs spastiškumas. Be to, kadangi duomenų, kuriais būtų 

galima pagrįsti rekomendacijas dėl švirkščiamojo tolperizono saugumo ir dozavimo, yra itin mažai, 

CHMP priėjo prie išvados, kad šios farmacinės formos preparatų nauda nėra didesnė už nustatytą riziką 

ir kad reikėtų panaikinti švirkščiamųjų vaistų, kurių sudėtyje yra tolperizono, rinkodaros leidimus. 

Pakartotinai išnagrinėjęs komiteto priimtą nuomonę, CHMP patvirtino minėtas išvadas. Visi informacijos 

gydytojams ir pacientams pakeitimai pateikiami čia. 
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Kokios rekomendacijos pacientams? 

 Pacientai turėtų žinoti, kad tik pagal suaugusiesiems po insulto pasireiškiančio spastiškumo

gydymo indikaciją vartojamo geriamojo tolperizono nauda tebėra didesnė už jo keliamą riziką.

 Pacientai, kurie šiuo metu vartoja tolperizoną pagal kitas indikacijas arba vartoja švirkščiamąjį

tolperizoną, per kitą eilinį apsilankymą gydymo įstaigoje turėtų pasikalbėti su savo gydytoju, kad

jiems būtų paskirtas kitas tinkamas gydymo būdas.

 Pacientai turėtų atkreipti dėmesį, kad padidėjęs jautrumas gali pasireikšti raudoniu, išbėrimu,

stipriu odos niežuliu (su guzeliais), švokštimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, sunkumais ryjant,

pagreitėjusiu širdies plakimu, sumažėjusiu kraujo spaudimu ir sparčiai nukritusiu kraujo spaudimu.

Pasireiškus bent vienam iš šių simptomų, pacientai turėtų nebevartoti tolperizono ir pranešti apie

tai savo gydytojui.

 Iškilus klausimams, pacientai turėtų pasikalbėti su savo gydytoju arba vaistininku.

Kokios rekomendacijos vaistus skiriantiems gydytojams? 

 Vaistus skiriantys gydytojai informuojami, kad geriamojo tolperizono indikacija buvo apribota ir šis

vaistas skiriamas tik suaugusiesiems po insulto pasireiškiančiam spastiškumui gydyti. Tolperizono

nebegalima skirti esant kitoms indikacijoms.

 Vaistus skiriantys gydytojai informuojami, kad ES nebegalima vartoti švirkščiamojo tolperizono.

 Pacientus reikėtų informuoti apie padidėjusio jautrumo reakcijas, kurios gali pasireikšti taikant

gydymą tolperizonu. Pasireiškus padidėjusio jautrumo simptomams, gydymą reikėtų nedelsiant

nutraukti.

Europos Komisija sprendimą dėl šios nuomonės paskelbė 2013 m. sausio 21 d. 


