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Teaduslikud järeldused 

Simvastatin Vale ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise 
üldkokkuvõte 

Geneerilise simvastatiini suukaudse suspensiooni müügiloa taotlust turustada seda nime all 
Simvastatin Vale 20 mg / 5 ml ja 40 mg / 5 ml näidustatuna hüperkolesteroleemia raviks ning 
kardiovaskulaarsete haiguste ennetamiseks toetas üks bioekvivalentsuse uuring, mis võrdles 20 mg / 
5 ml suukaudset suspensiooni võrdlusravimi, 20 mg toimeainet viivitamatult vabastava tabletiga. 
Pärast küsimuse tõstatamist võimaliku suure rahvaterviseriski kohta seoses suurema, 40 mg / 5 ml 
tugevuse bioekvivalentsusega algatati esildis direktiivi 2001/83/EÜ artikli 29 lõike 4 kohaselt, paludes 
inimravimite komiteel esitada oma arvamus, kas simvastatiin on võrdlusravimiga bioekvivalentne. 
 
Inimravimite komitee nõustus, et kalduti kõrvale bioekvivalentsuse uurimise suunisest Guideline on the 
Investigation of Bioequivalence (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr), mis sätestab, et lineaarse 
farmakokineetikaga ainete puhul tuleb bioekvivalentsus üldiselt kindlaks teha kõige suuremate 
tugevustega, kuid leidis, et seda kõrvalekallet tuleb vaadelda olemasolevate andmete valguses, ning 
hindas taotleja toimikut kõrvalekalde kliinilise olulisuse määramiseks. Inimravimite komitee märkis, et 
väljapakutud ravimvormid on suurel määral kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt identsed ning neid 
toodetakse sama protsessi järgi. Inimravimite komitee hindas samuti in vitro lahustuvusandmeid, 
märkides, et mõlemad ravimid olid kiiresti ja suurel määral lahustuvad pH 7 juures ning lahustuvus ei 
ole tõenäoliselt piirav tegur. Inimravimite komitee leidis, et simvastatiini farmakokineetika on 
terapeutilises annusevahemikus täielikult lineaarne, simvastatiin imendub hästi ja olulisi erinevusi 
imendumises väljapakutud ja võrdlusravimi vahel ei saa tuvastada. Lõpuks leidis inimravimite komitee, 
et kasutatud bioanalüütiline meetod oli piisavalt kinnitatud ja vastas bioekvivalentsuse juhistele. 
 
Arvestades kõiki olemasolevaid andmeid, leidis inimravimite komitee, et tunnistades kõrvalekallet 
kehtivast bioekvivalentsuse suunisest, ei tuvastatud võimalikku suurt rahvaterviseriski, tõendatud 
bioekvivalentsuse ekstrapoleerimine 20 mg / 5 ml tugevuselt 40 mg / 5 ml tugevusele on võimalik ja 
väljapakutud ravimi mõlemaid tugevusi saab seetõttu pidada võrdlusravimiga bioekvivalentseks. 
Kokkuvõttes oli inimravimite komitee arvamusel, et Simvastatin Vale ning sarnaste nimetuste 
kasulikkuse ja riski suhe on soodne. 

Positiivse arvamuse alused 

Arvestades, et 

• inimravimite komitee vaatas üle taotleja esitatud olemasolevad andmed; 

• inimravimite komitee leidis, et olemasolevad andmed võimaldasid tõendatud bioekvivalentsuse 
ekstrapoleerimist 20 mg / 5 ml tugevuselt 40 mg / 5 ml tugevusele; 

• inimravimite komitee pidas väljapakutud ravimi mõlemat tugevust võrdlusravimiga 
bioekvivalentseks; 

soovitas inimravimite komitee anda müügiloa, mille puhul ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi 
märgistus ja pakendi infoleht jäävad selliseks nagu koordineerimisrühma menetluse käigus saavutatud 
lõplikud versioonid, nii nagu on märgitud Simvastatin Vale ja sarnaste nimetuste III lisas (vt I lisa). 


