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Atsisakymas išduoti Budesonide Sun (budezonido, 
purškiamosios suspensijos) registracijos pažymėjimą 
 

2020 m. birželio 25 d. Europos vaistų agentūra, pakartotinai išnagrinėjusi savo pirminę nuomonę, 
patvirtino rekomendaciją neišduoti Budesonide Sun ir susijusių pavadinimų registracijos pažymėjimo 
Nyderlanduose ir kitose ES valstybėse narėse, kuriose bendrovė pateikė paraišką gauti registracijos 
pažymėjimą (Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Švedijoje), ir Jungtinėje Karalystėje. 

Savo pirminę nuomonę Agentūra buvo paskelbusi 2020 m. kovo 27 d. Paraišką gauti Budesonide Sun 
registracijos pažymėjimą pateikė bendrovė „Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.“. 

Kas yra Budesonide Sun? 

Budesonide Sun – tai vaistas, kuriuo buvo numatyta gydyti astmą, diagnozuotą suaugusiesiems ir 
vaikams, kuriems rankinio inhaliatoriaus nepakanka astmai kontroliuoti, taip pat 6 mėn. – 4 metų 
vaikams įtariamą astmą ir sunkų krupą (vaikų viršutinių kvėpavimo takų virusinę infekciją), dėl kurio 
pacientą būtina hospitalizuoti. 
 
Budesonide Sun sudėtyje yra veikliosios medžiagos budezonido, kuris priskiriamas prie vaistų nuo 
uždegimo, vadinamų kortikosteroidais. Jį buvo numatyta tiekti per purkštuvą įkvepiamos suspensijos 
(250, 500 arba 1 000 mikrogramų/2 ml) forma. 
 
Budesonide Sun buvo sukurtas kaip generinis vaistas. Tai reiškia, kad Budesonide Sun buvo sukurtas 
su ta pačia veikliąja medžiaga ir taip, kad veiktų taip pat, kaip kai kuriose ES šalyse jau įregistruotas 
referencinis vaistas Pulmicort Respules. Daugiau informacijos apie generinius vaistinius preparatus 
rasite klausimų ir atsakymų dokumente čia. 

Kodėl Budesonide Sun buvo peržiūrėtas? 

„Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.“ Nyderlandams pateikė paraišką dėl Budesonide Sun 
registracijos pažymėjimo išdavimo pagal decentralizuotą procedūrą. Tai yra procedūra, kai viena 
valstybė narė (vadinamoji referencinė valstybė narė, šiuo atveju Nyderlandai) vertina vaistą, kad 
galėtų išduoti registracijos pažymėjimą, kuris galios toje šalyje, taip pat kitose valstybėse narėse, 
kuriose bendrovė pateikė paraišką dėl registracijos pažymėjimo išdavimo (vadinamosiose susijusiose 
valstybėse narėse, šiuo atveju – Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Švedijoje), ir Jungtinėje 
Karalystėje. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-qa/questions-answers-generic-medicines_en.pdf
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Tačiau valstybėms narėms nepavyko susitarti ir 2019 m. rugsėjo 27 d. Nyderlandų vaistų reguliavimo 
agentūra perdavė šį klausimą svarstyti EMA pagal arbitražo procedūrą. 

Kreipimosi procedūra pradėta Jungtinei Karalystei ir Italijai išreiškus susirūpinimą, kad kartu su 
paraiška pateiktų laboratorinių tyrimų duomenų nepakanka, siekiant įrodyti, kad Budesonide Sun yra 
ekvivalentiškas Pulmicort Respules. Visų pirma, bendrovė neįrodė, kad, purškiant Budesonide Sun, į 
paciento organizmą patenka toks pat veikliosios medžiagos kiekis, kaip ir vartojant referencinį vaistą, 
ir kad todėl šis vaistas turėtų tokį patį terapinį poveikį. 

Koks yra peržiūros rezultatas? 

Remdamasi šiuo metu turimų duomenų vertinimu, Agentūra priėjo prie išvados, kad ekvivalentiškumas 
referenciniam vaistui neįrodytas. Todėl Agentūra padarė išvadą, kad Budesonide Sun nauda nėra 
didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo neišduoti jo registracijos pažymėjimo atitinkamose 
valstybėse narėse. Pakartotinai išnagrinėjus priimtą nuomonę, patvirtinta pirminė rekomendacija 
neišduoti registracijos pažymėjimo. 

 

Daugiau informacijos apie procedūrą 

Budesonide Sun peržiūra pradėta 2019 m. rugsėjo 27 d. Nyderlandų prašymu, vadovaujantis 
Direktyvos 2001/83/EB 29 straipsnio 4 dalimi. 

Peržiūrą atliko EMA Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP), kuris yra atsakingas už 
klausimus, susijusius su žmonėms skirtais vaistais. 

2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Komisija paskelbė visoje ES teisiškai privalomą sprendimą dėl 
Budesonide SUN registracijos pažymėjimo. 

 

https://www.ema.europa.eu/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures
https://www.ema.europa.eu/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures

	Kas yra Budesonide Sun?
	Kodėl Budesonide Sun buvo peržiūrėtas?
	Koks yra peržiūros rezultatas?
	Daugiau informacijos apie procedūrą


