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Zinātniskie secinājumi 
Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) nesen secināja, ka visi klīniskie un 
bioanalītiskie pētījumi, ko veikusi pētniecības līgumorganizācija (PLO) Synchron Research Services, 
kura atrodas Amdāvādā, Gudžaratā, Indijā, “nav pieņemami datu integritātes bažu dēļ” un ka “pētījumi 
ir jāatkārto”, pamatojoties uz to, ka pētījumu datu pārbaudes un analīze norāda uz to, ka uzņēmums 
“atbild par nepareizu datu radīšanu” un ka tāpēc visi pētījumi, kas veikti šajā pētniecības 
līgumorganizācijā, ir “nepieņemami”1. Konkrētāk, ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) ieteikuma 
pamatā ir šādu elementu kombinācija: 

• ASV FDA LKP inspekcijas rezultāti (2019. gada 18.–22. novembris): 

- Ražotne nevarēja pierādīt, ka in vivo biopieejamības vai bioekvivalences pētījumā izmantotā 
analīzes metode ir precīza un pietiekami jutīga, lai noteiktu aktīvo zāļu faktisko koncentrāciju 
organismā. 

- Vairākos pētījumos, kas veikti šajā ražotnē, tika novērotas nozīmīgas farmakokinētikas (FK) 
datu anomālijas. 

• Synchron (pirms un pēc LKP pārbaudes) ģenerēto pētījuma datu analīze: 

- vairāki pētāmo personu pāri ar laika–koncentrācijas profiliem, kas pārklājas; 

- atsevišķas pētāmo personu grupas, kurās T(testa)/R(references) attiecība Cmax, AUC0-t vai 
AUC0-∞ starp citiem parametriem vairumam pētāmo personu apakšgrupās ir virs vai zem 1; vai 

- pētījuma dati, par kuriem ir abas iepriekšminētās bažas. 

• Atbilstošu PLO atbilžu trūkums, lai izskaidrotu pētījuma datus un novērojumus. 

Līdzīgas bažas iepriekš tika konstatētas pēc divām ES inspekcijām 2005. un 2009. gadā, kuras tajā 
laikā tika uzskatītas par izolētu neatbilstību, un attiecīgo pētījumu dati tika noraidīti. 

Pieejamā informācija un dati rada nopietnas bažas par kvalitātes kontroles sistēmas piemērotību un 
kopējo uzticamību datiem, kas iegūti Synchron un iesniegti, lai pamatotu reģistrācijas apliecību 
(pieteikumus) ES dalībvalstīs. 

Tāpēc laika posmā no 2022. gada 11. līdz 14. janvārim Beļģija, Dānija, Nīderlande, Somija un Zviedrija 
ierosināja pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu un lūdza CHMP novērtēt 
iepriekšminēto bažu ietekmi uz to zāļu ieguvumu un riska attiecību, ko ES dalībvalstis ir reģistrējušas, 
pamatojoties uz attiecīgiem pētījumiem, kuri veikti Synchron pētniecības pakalpojumu centros, kā arī 
attiecībā uz notiekošajām procedūrām, un izdot ieteikumu par to, vai attiecīgās reģistrācijas apliecības 
ir jāsaglabā, jāmaina, to darbība jāaptur uz laiku vai pilnībā. 

 
Zinātniskā novērtējuma vispārējs kopsavilkums 
Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 1. punktu ģenērisko zāļu pieteikumos būtisks ir 
bioekvivalences jēdziens. Bioekvivalenci nosaka nolūkā pierādīt, ka ģenēriskajām zālēm un atsauces 
zālēm ir līdzvērtīga biofarmaceitiskā kvalitāte, lai varētu atsaukties uz preklīniskajiem testiem un 
klīniskiem pētījumiem saistībā ar atsauces zālēm. 

Ja bioekvivalence nav noteikta, informāciju par ģenērisko zāļu drošumu un efektivitāti nevar 
ekstrapolēt, pamatojoties uz ES atsauces zālēm, jo aktīvās vielas biopieejamība starp abām zālēm var 
nebūt pieņemamās, iepriekš noteiktās robežās. Šīs robežvērtības ir noteiktas, lai nodrošinātu 
salīdzināmus in-vivo rādītājus, t. i., līdzību drošuma un efektivitātes ziņā. Ja ģenērisko zāļu 
biopieejamība ir augstāka nekā iepriekšnoteiktā augšējā robeža, t. i., atsauces zāļu biopieejamība, 

 
1 Sīkāka informācija par FDA darbību, tostarp uz Synchron nosūtītās vēstules, ir pieejamas FDA tīmekļa vietnē. 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/notification-pharmaceutical-companies-clinical-and-bioanalytical-studies-conducted-panexcell
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aktīvās vielas iedarbība uz pacientiem var būt augstāka, nekā paredzēts, un tas var potenciāli radīt šo 
reakciju biežuma vai smaguma pakāpes palielināšanos. Ja ģenērisko zāļu biopieejamība ir mazāka 
nekā iepriekšnoteiktā zemākā robežvērtība, t. i., atsauces zāļu biopieejamība, tā var izraisīt aktīvās 
vielas iedarbības samazināšanos, kas, iespējams, var mazināt efektivitāti, kavēt terapeitisko iedarbību 
vai pat padarīt to neefektīvu. 

Hibrīdzāļu pieteikumos saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 3. punktu un labi zināmām zālēm 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 10. panta a) punktu nepieciešamību veikt bioekvivalences pētījumus 
nosaka katrā gadījumā atsevišķi. Tomēr, ja ir būtiski pierādīt līdzvērtību ar atsauces zālēm vai ar 
zālēm, kas minētas zinātniskajā literatūrā, kas iesniegta, lai varētu atsaukties uz preklīniskiem testiem 
un klīniskiem pētījumiem, kas saistīti ar atsauces zālēm vai iesniegto zinātnisko literatūru, piemēro tos 
pašus principus. 

Saistībā ar Synchron ģenerētajiem datiem apzināto konstatējumu nopietnība un apjoms radīja 
nopietnas bažas par kvalitātes kontroles sistēmas piemērotību un to datu vispārējo ticamību, kas 
ģenerēti Synchron un iesniegti, lai pamatotu reģistrācijas apliecību (pieteikumus) ES dalībvalstīs. 

Tā kā nav uzticamu datu, kas pierādītu bioekvivalenci ar ES atsauces zālēm vai attiecīgā gadījumā ar 
zālēm, kas minētas zinātniskajā literatūrā, pierādot, ka attiecīgo zāļu aktīvā viela ir plaši lietota zālēs, 
vai nu apstiprināto zāļu, vai reģistrācijas apliecības pieteikuma iesniedzēju ieguvuma un riska attiecību, 
pamatojoties tikai uz datiem, kas iegūti Synchron pētniecības dienestos, lai pierādītu bioekvivalenci, 
nevar uzskatīt par pozitīvu, jo nevar izslēgt ar drošumu/panesamību vai efektivitāti saistītu problēmu 
iespējamību. 

Lai gan tiek atzīts, ka iepriekš Synchron Research Services (Indijā) veiktās revīzijas vai inspekcijas, 
iespējams, ir devušas pozitīvus rezultātus, tiek uzskatīts, ka konstatējumi, kas noteikti saistībā ar 
Synchron ģenerētajiem datiem, atspoguļo plašākas problēmas saistībā ar kvalitātes kontroles sistēmas 
piemērotību un visu Synchron ģenerēto datu vispārējo ticamību, kā arī nevar izmantot neuzticamu 
datu pārskatīšanu vai revīziju, lai kliedētu bažas. Lai gan konstatējumi attiecas uz pētījumu 
bioanalītisko daļu, ņemot vērā kvalitātes kontroles sistēmas nespēju novērst un atklāt šos gadījumus, 
nevar izslēgt kļūmes citās pētījumu jomās (ieskaitot klīniskās daļas). Jāņem vērā arī tas, ka klīniskajos 
un bioanalītiskajos pasākumos augstākā vadība ir kopīga. Savas būtības dēļ šos jautājumus ir vai nu 
grūti identificēt, vai neiespējami atklāt inspekcijas laikā. Tiek uzskatīts, ka neviena cita šajā ražotnē 
veiktā inspekcija nevarētu nodrošināt pietiekamu pārliecību, jo tajās, iespējams, netika atklāti smagi 
labas klīniskās prakses (LKP) pārkāpumi, pat ja tie pastāvēja. Ņemot vērā to, ka FDA paustās bažas 
kopā ar novērojumiem iepriekšējās ES inspekcijās ražotnē (2005. un 2009. gada inspekcijās, kuru 
rezultātā attiecīgos pētījumus noraidīja) norāda uz problēmām PLO sistēmā, nevis uz izolētiem 
konstatējumiem/gadījumiem, riska periodu nav iespējams noteikt. Tāpēc uzskata, ka šie argumenti 
neliecina, ka uz minētajiem pētījumiem var paļauties. Tomēr CHMP uzskata, ka, tā kā nav iesniegts 
neviens identificētais farmakovigilances signāls, tas nerada pietiekamu pārliecību par iesniegtajiem 
datiem, jo nav noteikts, vai farmakovigilances darbības ir paredzētas šādu signālu noteikšanai. CHMP 
nevar bez pamatotām šaubām izslēgt, ka kritiskie LKP pārkāpumi ražotnē ir ietekmējuši minētos 
pētījumus, un uzskata, ka uz šiem pētījumiem nevar pamatoties, nosakot attiecīgo zāļu bioekvivalenci 
ar ES atsauces zālēm. 

Tika iesniegti alternatīvi dati, lai pierādītu Almiden, Amlodipine Accord, Rexazon, Varcodes, Tianeptine 
Mylan, Tianesan, Neluptin, Nobixal, Tramadol/Paracetamol Mylan, Tramadol/Paracetamol EG, 
Tramadol/Paracetamol Stada, Tramylpa, Xymel un Tramadol/Paracetamol Alter bioekvivalenci ar ES 
atsauces zālēm. Pēc alternatīvā pētījuma novērtēšanas CHMP iesaka saglabāt Almiden, Amlodipine 
Accord, Rexazon, Varcodes, Tianeptine Mylan, Neluptin, Nobixal, Tramadol/Paracetamol Mylan, 
Tramadol/Paracetamol EG, Tramadol/Paracetamol Stada, Tramylpa, Xymel un Tramadol/Paracetamol 
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Alter reģistrācijas apliecības un secina, ka, ņemot vērā Tianesan reģistrācijas apliecības pieteikumu, 
bioekvivalence ar ES atsauces zālēm ir pierādīta, izmantojot alternatīvus datus. 

Kā galvenie pierādījumi, lai pierādītu Amlodipin Jubilant, Azithromycin Heumann, Dorzolamid 
Heumann, Zormid, Rozemib, Aurozeb un Torasemida Stada bioekvivalenci, kā arī iesniegtajam 
reģistrācijas apliecības pieteikumam Arrox Plus un Rosuvastatina/Ezetimiba Alter ES atsauces zālēs 
tika minēti alternatīvi bioekvivalences pētījumi, nevis Synchron veiktie pētījumi. Pēc iesniegtās 
informācijas izvērtēšanas CHMP secināja, ka Amlodipin Jubilant, Azithromycin Heumann, Dorzolamid 
Heumann, Zormid, Rozemib, Aurozeb un Torasemida Stada ieguvuma un riska attiecību neietekmē 
bažas saistībā ar Synchron veiktajiem pētījumiem, un ieteica saglabāt reģistrācijas apliecības. Tāpat 
CHMP secināja, ka Hydrokortison Orifarm ieguvuma un riska attiecību neietekmē bažas, kas saistītas ar 
Synchron veiktajiem pētījumiem, un ieteica saglabāt reģistrācijas apliecību. Pēc iesniegtās informācijas 
izvērtēšanas CHMP arī secināja, ka ar Synchron veiktajiem pētījumiem saistītās bažas neietekmē Arrox 
Plus un Rosuvastatina/Ezetimiba Alter ieguvuma un riska attiecību, un ieteica turpināt šā pieteikuma 
novērtēšanu valsts līmenī. 

Ir iesniegti rezultāti no bioekvivalences pētījumiem, kas veikti ārpus ES, ar atsauces zālēm ārpus ES. 
Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 10. pantu ir jānosaka bioekvivalence ar ES atsauces zālēm. Tāpēc 
rezultāti no bioekvivalences pētījumiem, kuros nav izmantotas ES atsauces zāles, netiek pieņemti 
minētās bioekvivalences pierādīšanai. 

Tā kā nav pierādīta bioekvivalence ar ES atsauces zālēm vai nav pierādīts, ka zāļu aktīvā viela ir plaši 
lietota medicīnā, Direktīvas 2001/83/EK 10. panta vai 10. panta a) punkta prasības nav uzskatāmas 
par izpildītām, attiecīgo zāļu efektivitāti un drošumu nevar noteikt un līdz ar to ieguvuma un riska 
attiecību nevar uzskatīt par pozitīvu. Tāpēc CHMP uzskata, ka visi attiecīgie reģistrācijas apliecību 
pieteikumi, kas nav minēti šā apakšpunkta iepriekšējā daļā, pašlaik neatbilst reģistrācijas apliecības 
piešķiršanas kritērijiem, un ieteica apturēt reģistrācijas apliecību darbību visām zālēm, kuras nav 
minētas šā apakšpunkta iepriekšējā daļā (attiecīgie reģistrācijas apliecību pieteikumi un reģistrācijas 
apliecības ir uzskaitītas IB pielikumā). 

Komiteja iesaka apturēt šo reģistrācijas apliecību (IB pielikums) darbību, ja vien attiecīgās valsts 
kompetentās iestādes neuzskata šīs zāles par vitāli nepieciešamām. 

Ja uzskata zāles par vitāli nepieciešamām, to reģistrācijas apliecības darbības apturēšanu attiecīgajā(-
ās) ES dalībvalstī(-īs) var atlikt uz periodu, kas nepārsniedz 24 mēnešus no Komisijas lēmuma 
pieņemšanas dienas. Ja šajā periodā ES dalībvalsts(-is) nolemj, ka zāles vairs nav uzskatāmas par 
vitāli nepieciešamām, attiecīgās reģistrācijas apliecības darbība ir jāaptur. Ja kāda no ES dalībvalstīm 
uzskata zāles par vitāli nepieciešamām, attiecīgo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāiesniedz 
informācija par šo zāļu un ES atsauces zāļu bioekvivalences pētījumu, kas īstenots 12 mēnešu laikā no 
Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmumu atzīt kādu no IB pielikumā norādītajām reģistrētajām 
zālēm par vitāli nepieciešamām ES dalībvalsts(-is) pieņem, izvērtējot gan medicīnas nozares 
vajadzības, ko citādi nevar apmierināt, gan, ja piemērojams, ārstējamās slimības raksturu, un 
apsverot piemērotu alternatīvo zāļu pieejamību attiecīgajā(-ās) ES dalībvalstī(-īs). 

 

Atkārtotas pārskatīšanas procedūra 
Pēc CHMP atzinuma pieņemšanas 2022. gada maijā reģistrācijas apliecības īpašnieki AbZ Pharma 
GmbH, Pliva, Teva un Ratiopharm pieprasīja atkārtoti izvērtēt CHMP atzinumu par 31. pantā paredzēto 
pārvērtēšanu attiecībā uz Synchron Research Services saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 32. panta 
4. punktu saistībā ar to skartajām torasemīdu saturošām zālēm (t. i., Diuver, Torasemide Teva, 
Torasemid-ratiopharm, Torasemide, Torasemid AbZ un Torasemide Teva Italia). Reģistrācijas 
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apliecības īpašnieki 2022. gada 18. jūlijā iesniedza detalizētu CHMP ieteikuma atkārtotas pārskatīšanas 
pamatojumu. 

 

CHMP diskusija, pamatojoties uz atkārtotu pārskatīšanu 

CHMP šīs pārskatīšanas ietvaros izskatīja reģistrācijas apliecības īpašnieku sniegto detalizēto 
pamatojumu un šā pamatojuma zinātniskos datus. 

CHMP atkārtoti uzsvēra, ka konstatējumi, kas noteikti saistībā ar Synchron ģenerētajiem datiem, 
atspoguļo plašas problēmas saistībā ar kvalitātes pārvaldības sistēmas piemērotību un visu Synchron 
ģenerēto datu kopējo uzticamību. CHMP uzskatīja, ka tā nevar bez pamatotām šaubām izslēgt to, ka 
kritiskie LKP pārkāpumi ražotnē ir ietekmējuši minētos pētījumus, un uzskata, ka uz šiem pētījumiem 
nevar paļauties, lai noteiktu bioekvivalenci ar ES atsauces zālēm. Turklāt CHMP atkārtoti uzsvēra savu 
atzinumu, ka, tā kā nav identificēts neviens farmakovigilances signāls, tas nesniedz pietiekamu 
pārliecību, lai secinātu, ka ieguvuma un riska attiecība ir pozitīva, ja nav pierādīta bioekvivalence ar ES 
atsauces zālēm, jo nav noteikts, vai farmakovigilances darbības ir paredzētas šāda signāla 
konstatēšanai. 

CHMP uzskatīja, ka iesniegtais zinātniskais pamatojums, kāpēc nav veikta paraugu atkārtota analīze 
(incurred sample reanalysis, ISR), apliecina, ka: 

• Metaboliska retrokonversija nav problēma torasemīdam, jo torasemīda metabolīti šķiet stabili 
un retrokonversija par sākotnējo vielu uzglabāšanas laikā ir maz ticama. Turklāt molekulārās 
masas atšķirības dēļ gadījumā, ja metabolīti eluējas vienlaikus ar pamatzālēm, tas netraucē 
noteikt torasemīdu ar tandēma masspektrometrijas (MS/MS) detektoru. Tā paša iemesla dēļ 
ibuprofēna vienlaicīga lietošana parasti neietekmē rezultātus, jo tam ir atšķirīga molekulārā 
masa. Turklāt dati par ilgtermiņa stabilitāti nenorādīja uz problēmu ar iespējamu 
retrokonversiju. CHMP uzskatīja, ka bioanalītiskā metode ir pietiekami jutīga, lai varētu noteikt 
analizējamo vielu un tās iekšējo standartu bez traucējumiem. 

• Ir pieejami pieņemami dati par atkārtotu analīzi (pamatojoties uz kvalitātes kontroles parauga 
analīzi). 

• Pētījumā B034601 iegūto farmakokinētikas datu salīdzinājums ar literatūras datiem liecināja, 
ka tie ir salīdzināmi. 

• Pētījumā B034601 novērotais 90 % TI labi iekļaujas 80–125 % robežās, tāpēc viltus pozitīva 
rezultāta iespējamība ISR problēmu dēļ ir zema. 

Līdz ar to, lai gan nav pieejami ISR dati, kuros izmantota tā pati bioanalītiskā metode tajā pašā 
laboratorijā, iesniegtie dati pamato analītiskās metodes validitāti un viltus pozitīvs šā bioekvivalences 
pētījuma rezultāts tiek uzskatīts par maz ticamu. CHMP uzskatīja, ka ISR datu trūkums ir pietiekami 
pamatots saskaņā ar EMA jautājumu un atbilžu par klīnisko farmakoloģiju un farmakokinētiku 
1.3. punktu. 

Turklāt analīžu sērijas un starpsēriju uzticamība un precizitāte tika testēta, veicot torasemīda kvalitātes 
kontroles (KK) paraugu 25, 250, 2500 un 6000 ng/ml koncentrācijām validācijas laikā. Principā nesen 
pievienotajai augstajai KK koncentrācijai (t. i., 6000 ng/ml) ir jābūt pierādītai stabilitātei, tomēr datus, 
kas iegūti ar 25, 250 un 2500 ng/ml koncentrācijām, uzskata par pietiekamiem, lai pamatotu 
secinājumu par stabilitāti. 

Matricas efekts tika novērtēts, izmantojot matricas no 4 dažādām partijām/donoriem. Lai gan netika 
piemērots iekšējā standarta normalizētais matricas koeficients, jaunajā ICH M10 vadlīnijā par 
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bioanalīzes metodes validāciju (EMA/CHMP/ICH/172948/2019) šī prasība nav iekļauta. Tāpēc CHMP 
piekrita, ka matricas efekts ir pietiekami novērtēts. 

Selektivitāte tika uzskatīta par pierādītu attiecībā uz apstrādātiem tukšiem plazmas paraugiem no 
6 dažādiem avotiem saskaņā ar prasībām, kas noteiktas EMA vadlīnijās par bioanalītisko metožu 
validāciju. Hemolizētie un/vai lipēmiskie paraugi netika izvērtēti, tomēr šajā gadījumā tā nav prasība. 

Pētāmie paraugi tika iegūti mēģenēs ar etilēndiamīntetraetiķskābi (EDTA) kā antikoagulantu. Gan 
pētījuma paraugu analīzei, gan metodes validēšanai izmantoja vienu un to pašu EDTA un cilvēka 
plazmas paraugu. Līdz ar to, lai gan tiek norādīts, ka pretjons nav minēts (piemēram, K2 vai K3), CHMP 
uzskatīja, ka no analītiskā viedokļa ir ļoti maz ticams, ka K2, nevis K3-EDTA (vai otrādi), varētu 
ietekmēt uzticamību un precizitāti vai torasemīda stabilitāti, un tāpēc uzskatīja, ka papildu matricas 
antikoagulanta testēšana nav nepieciešama. 

CHMP ņēma vērā, ka tika veikti šādi stabilitātes eksperimenti: stabilitāte istabas temperatūrā, procesa 
stabilitāte un ekstrahēto paraugu stabilitāte ledusskapī. Rezultāti liecināja, ka, paraugus apstrādājot 
istabas temperatūrā, torasemīds ir stabils vismaz četrdesmit astoņas (48) stundas, tāpēc var 
ekstrapolēt, ka stabilitāte saglabājas zemākās temperatūrās. Rezultāti arī liecināja, ka, glabājot 
ledusskapī, torasemīds ir stabils vismaz četrdesmit astoņas (48) stundas. Pamatojoties uz šo 
eksperimentu, uzskata, ka ir pierādīta automātiskā paraugu dozatora stabilitāte (tāda pati temperatūra 
kā ledusskapī). Darba šķīduma stabilitātes eksperiments netika veikts, tomēr sagatavoto darba 
šķīdumu izmantoja piedevu metodei kalibrēšanas un kvalitātes kontroles paraugiem. 

Kopumā CHMP secināja, ka pētījuma B034601 analītiskā metode ir pietiekami jutīga, precīza un 
precīza, lai analizētu torasemīdu plazmā. 

CHMP atzīmēja, ka Torasemid AL un Torasemid STADA (attiecīgi Aliud Pharma GmbH un Stodaharm 
GmbH) reģistrācijas apliecību īpašnieki kā alternatīvu bioekvivalences pierādījumu ir atsaukušies arī uz 
pētījumu B034601. Ņemot to vērā, iepriekšminētie pētījuma B034601 apsvērumi ir attiecināmi arī uz 
šīm reģistrācijas apliecībām. 

CHMP arī atzīmēja, ka šo zāļu sākotnējās reģistrācijas brīdī tika atcelta turpmāka bioekvivalences 
pētījuma veikšana attiecībā uz 5 mg stiprumu, pamatojoties uz Synchron pētījumā izmantoto 10 mg 
sēriju. Tā pati 10 mg sērija tika izmantota Synchron pētījumā un pētījumā B034601, tāpēc pēdējā 
pētījuma rezultātus var ekstrapolēt uz 5 mg stiprumu. 

Nobeigumā, izvērtējot alternatīvo pētījumu B034601, CHMP uzskatīja, ka tas pamato torasemīdu 
saturošo zāļu Diuver, Torasemide Teva, Torasemid-ratiopharm, Torasemide, Torasemid AbZ, 
Torasemide Teva Italia, Torasemid AL un Torasemid STADA bioekvivalenci ar ES atsauces zālēm vai 
zinātniskajās publikācijās minētajām zālēm. 

CHMP ņēma vērā arī citus reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtos atkārtotas izvērtēšanas 
pamatojumus, kas apkopoti iepriekšējā punkta 1. un 3. apakšpunktā, tomēr, ņemot vērā to 
nezinātnisko raksturu un iepriekšminētos secinājumus, tie vairs nav būtiski un tādēļ šeit netiek 
aplūkoti. 

Pamatojoties uz visiem pieejamajiem datiem, tostarp sākotnējā novērtējuma procedūras laikā 
iesniegto informāciju un reģistrācijas apliecību īpašnieku iesniegto detalizēto pamatojumu atkārtotai 
pārskatīšanai, CHMP iesaka saglabāt Diuver, Torasemide Teva, Torasemid-ratiopharm, Torasemide, 
Torasemid AbZ, Torasemide Teva Italia, Torasemid AL un Torasemid STADA reģistrācijas apliecības. 

CHMP atzinuma pamatojums 

Tā kā: 
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• CHMP ievēroja procedūru saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu attiecībā uz reģistrācijas 
apliecībām un reģistrācijas apliecību pieteikumiem zālēm, kurām bioekvivalences pētījumu 
klīniskās un/vai bioanalītiskās daļas tika veiktas Synchron Research Services, pētniecības 
līgumorganizācijā (PLO), kas atrodas Amdāvādā, Gudžaratā, Indijā, kopš ražotnes izveides ar 
nosaukumu Synchron Research Services. 

• CHMP pārskatīja pieejamos datus un informāciju, ko reģistrācijas apliecības īpašnieki un 
pieteikuma iesniedzēji snieguši rakstiski un mutiski, kā arī Synchron Research Services sniegto 
informāciju. CHMP uzskatīja, ka Synchron Research Services nav sniedzis nekādu jaunu 
informāciju, kas mainītu šīs procedūras paziņojumos izklāstītos secinājumus. 

• CHMP arī ņēma vērā reģistrācijas apliecības īpašnieku rakstiski iesniegto atkārtotas 
pārskatīšanas pamatojumu. 

• CHMP secināja, ka IA pielikumā norādītajām reģistrācijas apliecībām un reģistrācijas apliecību 
pieteikumiem ir bijuši pieejami alternatīvi dati, lai noteiktu bioekvivalenci ar ES atsauces zālēm 
vai pierādītu, ka zāļu aktīvā viela ir plaši lietota medicīnā. 

• Komiteja secināja, ka dati, ar kuriem pamato reģistrācijas apliecību/reģistrācijas apliecības 
pieteikumu, nav pareizi un ka ieguvuma un riska samērs nav uzskatāms par pozitīvu: 

o reģistrētajām zālēm, par kurām tika iesniegti alternatīvi bioekvivalences dati vai 
pamatojums, bet kurus CHMP uzskatīja par nepietiekamiem, lai noteiktu bioekvivalenci ar 
ES atsauces zālēm vai vispāratzītas lietošanas zālēm, kas minētas zinātniskajā literatūrā 
vai par kurām netika iesniegti alternatīvi bioekvivalences dati vai pamatojums 
(IB pielikums); 

o reģistrācijas apliecību pieteikumiem, par kuriem netika iesniegti alternatīvi bioekvivalences 
dati vai pamatojums (IB pielikums). 

Tāpēc saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. un 32. pantu CHMP secina, ka: 

a. reģistrācijas apliecības zālēm, kurām ir noteikta bioekvivalence ar ES atsauces zālēm vai 
par kurām ir pierādīts, ka zāļu aktīvā viela ir plaši lietota medicīnā (IA pielikums), ir 
jāsaglabā, jo šo reģistrācijas apliecību ieguvuma un riska attiecība ir uzskatāma par 
pozitīvu; 

b. bioekvivalence ar ES atsauces zālēm tika noteikta Tianesan, un to var turpināt novērtēt 
IA pielikumā uzskaitītās attiecīgās valsts kompetentās iestādes attiecībā uz Arrox Plus un 
Rosuvastatina/Ezetimiba Alter; 

c. reģistrācijas apliecību darbība zālēm, par kurām bioekvivalences dati vai pamatojums 
netika iesniegti vai par kurām iesniegtos datus CHMP uzskatīja par nepietiekamiem, lai 
noteiktu bioekvivalenci ar ES atsauces zālēm, kas minētas zinātniskajā literatūrā 
(IB pielikums), ir jāaptur, jo dati, kas pamatoja reģistrācijas apliecības, nav pareizi un 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 116. pantu šo reģistrācijas apliecību ieguvuma un riska 
attiecība nav uzskatāma par pozitīvu. 

Lai atceltu reģistrācijas apliecību darbības apturēšanu, reģistrācijas apliecības īpašniekiem 
ir jāiesniedz pierādījumi, ka ir pierādīta bioekvivalence ar ES atsauces zālēm, pamatojoties 
uz attiecīgiem datiem, saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 10. panta prasībām (piemēram, 
bioekvivalences pētījumu, kas veikts ar ES atsauces zālēm), vai, ja attiecināms uz 
vispāratzītām zālēm, ir pierādīta bioekvivalence ar zinātniskajās publikācijās minētajām 
zālēm. 
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Izvērtējot gan medicīnas nozares vajadzības, ko citādi nevar apmierināt, gan attiecīgi 
ārstējamās slimības raksturu, un apsverot piemērotu alternatīvo zāļu pieejamību 
attiecīgajā ES dalībvalstī, atsevišķas ES dalībvalstis var atzīt kādu no šīm reģistrētajām 
zālēm par vitāli nepieciešamām. Ja, pamatojoties uz šādiem kritērijiem, ES dalībvalsts 
attiecīgās kompetentās iestādes atzīst zāles par vitāli nepieciešamām, attiecīgās(-o) 
reģistrācijas apliecības(-u) darbības apturēšanu var atlikt uz periodu, kurā zāļu pieejamība 
ir uzskatāma par vitāli nepieciešamu. Šis atlikšanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus 
no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja šajā periodā ES dalībvalsts nolemj, ka zāles 
vairs nav uzskatāmas par vitāli nepieciešamām, attiecīgās(-o) reģistrācijas apliecības(-u) 
darbība ir jāaptur. Ja kāda no ES dalībvalstīm uzskata zāles par vitāli nepieciešamām, 
attiecīgo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāiesniedz informācija par šo zāļu un 
zinātniskajās publikācijās minēto ES atsauces zāļu bioekvivalences pētījumu 12 mēnešu 
laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas; 

d. reģistrācijas apliecību pieteikumi, par kuriem netika iesniegti bioekvivalences dati vai 
pamatojums vai par kuriem CHMP iesniegtos datus uzskatīja par nepietiekamiem, lai 
noteiktu bioekvivalenci ar ES atsauces zālēm (I pielikums), neatbilst zāļu reģistrācijas 
apliecības izsniegšanas kritērijiem, jo dati, kas pamatoja reģistrācijas apliecības, ir 
nepareizi un šo reģistrācijas apliecību ieguvuma un riska samērs saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK 26. pantu ir uzskatāms par nelabvēlīgu. 

  




