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1. SVARSTYTA. Siūlymas pritarti klinikinio tyrimo paraiškai ir siūlyti išduoti leidimą
tyrimui atlikti.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui pritarti protokolo 1 priedo 1 lentelėje pateiktoms
klinikinių tyrimų paraiškoms ir išduoti leidimus tyrimams atlikti.
3. SVARSTYTA. Siūlymas tvirtinti vaistinių preparatų II tipo reglamentinius keitimus.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui tvirtinti protokolo 2 priedo 1 lentelėje nurodytų
vaistinių preparatų II tipo reglamentinius keitimus, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių,
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais.
5. SVARSTYTA. Siūlymas tvirtinti vaistinio preparato klasifikacijos keitimą.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui tvirtinti protokolo 2 priedo 3 lentelėje nurodyto
vaistinio preparato klasifikacijos keitimą, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių,
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais.
7. SVARSTYTA. Informacinis klausimas. Dėl siūlymo registruoti vaistinį preparatą, kai
Lietuva referencinė šalis.
8. SVARSTYTA. Informacinis klausimas. Dėl siūlymo perregistruoti vaistinį preparatą,
kai Lietuva referencinė šalis.
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Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
1 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-11-25
KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ IR KLINIKINIO TYRIMO CENTRŲ SĄRAŠAS
Remdamiesi klinikinių vaistinių preparatų tyrimų paraiškų vertinimo išvadomis (recenzijomis), teikiame šiuos siūlymus:
I. Siūloma pritarti klinikinio tyrimo paraiškai ir siūlyti išduoti leidimą tyrimui atlikti:
1 lentelė. Klinikinio tyrimo paraiškos, kurioms siūloma pritarti ir išduoti leidimą tyrimui atlikti.

Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

1.

2021-46

Klinikinio tyrimo pavadinimas

Protokolo Nr.
(versija, data)

II fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, dvigubai
koduotas, placebu kontroliuojamas, paralelinių
grupių tyrimas VTX002 klinikiniam veiksmingumui
ir saugumui įvertinti vidutinio sunkumo ir sunkiu
aktyviu opiniu kolitu sergantiems tiriamiesiems

VTX002-201
(versija: 1.0,
data: 2021-0624)

A Phase 2, Multicenter, Randomized, DoubleBlind,Placebo-Controlled,
Parallel-Group Study to Evaluate the Clinical
Efficacy and Safety of VTX002
in Subjects with Moderately to Severely Active
Ulcerative Colitis

Pagrindinis
tyrėjas

EudraCT Nr.

Fazė

Klinikinio tyrimo centras

2021-00305023

II

VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninė Santaros klinikos,
Santariškių g. 2, Vilnius,
Lietuva

Edita Kazėnaitė

VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
Smėlynės g. 25, Panevėžys,
Lietuva

Darius Kriukas

Eil.
Nr.
2.

Paraiškos
Klinikinio tyrimo pavadinimas
Nr.
2021-48

Klinikinio veiksmingumo ir saugumo vertinimas 10
mg perindoprilio / 2,5 mg indapamido / 5 mg arba 10
mg amlodipino / 5 mg bisoprololio derinio vienoje
tabletėje po 8 savaičių gydymo, lyginant su 10 mg
perindoprilio, 2,5 mg indapamido ir 5 mg arba 10 mg
amlodipino
atskirose
tabletėse
pacientams,
sergantiems nekontroliuojama pirmine arterine
hipertenzija. Tarptautinis, daugiacentris, atsitiktinių
imčių, dvigubai aklas, 16 savaičių trukmės tyrimas.

Evaluation of the clinical efficacy and safety of
perindopril 10 mg/indapamide 2.5 mg/amlodipine 5
or 10 mg/bisoprolol 5 mg in single-pill combination
after 8 weeks of treatment versus the free
combination of perindopril 10 mg, indapamide 2.5
mg and amlodipine 5 or 10 mg in patients with
uncontrolled
essential
hypertension.
An
international, multicentre, randomised, doubleblind, 16-week study.

Protokolo Nr.
(versija, data)
CL3-05179-002
(versija:2.0,
data: 2021-1005)

EudraCT Nr.

Fazė

Klinikinio tyrimo centras

2020-00489116

III

VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninė Santaros klinikos,
Santariškių g. 2, Vilnius,
Lietuva
UAB „InMedica“, P.
Baublio g. 2, Vilnius,
Lietuva
IĮ „Kardiologijos ir
reabilitacijos klinika“,
Rumpiškės g. 4, Klaipėda,
Lietuva
UAB „SK Impeks
Medicinos diagnostikos
centras“, V. Grybo g. 32A,
Vilnius, Lietuva
UAB „InMedica“,
Savanorių pr. 169, Kaunas,
Lietuva
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Kardiologijos
klinika, Eivenių g. 2,
Kaunas, Lietuva
VšĮ Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Kauno
ligoninė, Josvainių g. 2,
Kaunas, Lietuva

Pagrindinis
tyrėjas
Andrius Berūkštis

Sigita Glaveckaitė

Roma
Kavaliauskienė
Vytė Maneikienė

Jolanta Elena
Marcinkevičienė
Jurgita Plisienė

Rasa Raugalienė

Eil.
Nr.
3.

4.

Paraiškos
Klinikinio tyrimo pavadinimas
Nr.
2021-50

2021-49

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu
kontroliuojamas dozių ribų nustatymo tyrimas su
atviru pratęsimu, siekiant įvertinti kartą per savaitę
per burną vartojamo branaplamo / LMI070 saugumą,
toleravimą, farmakokinetiką ir farmakodinamiką
tiriamiesiems, sergantiems ankstyvojo pasireiškimo
Hantingtono liga (HL)
A randomized, double-blind, placebo-controlled
dose range finding study with open- label extension
to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics
and pharmacodynamics of Branaplam ( LMI070)
when administered as weekly oral doses in
participants with early manifest Huntington’s
disease (HD)
Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas, placebu
kontroliuojamas, daugiacentris tyrimas, skirtas
įvertinti
inklisirano
poveikį
pagrindiniams
nepageidaujamiems
širdies
ir
kraujagyslių
reiškiniams dalyviams, sergantiems nustatyta širdies
ir kraujagyslių liga (VICTORION-2 PREVENT)
A randomized, double-blind, placebo-controlled,
multicenter trial, assessing the impact of inclisiran
on major adverse cardiovascular events in
participants with established cardiovascular disease
(VICTORION-2 PREVENT)

Protokolo Nr.
(versija, data)
CLMI070C1220
3 (versija: 00,
data: 2021-0708)

CKJX839B12302
(versija: 00, data:
2021-07-08)

Pagrindinis
tyrėjas

EudraCT Nr.

Fazė

Klinikinio tyrimo centras

2020-00010592

II

Vilniaus universiteto
ligoninė Santaros Klinikos,
Santariškių g. 2, Vilnius,
Lietuva

Rūta KaladytėLokominienė

III

UAB „InMedica“,
Savanorių pr. 169, Kaunas,
Lietuva
Klaipėdos jūrininkų
ligoninė, Liepojos g. 45,
Klaipėda, Lietuva

Jolanta Elena
Marcinkevičienė

Vilniaus universiteto
ligoninė Santaros klinikos,
Santariškių g. 2, Vilnius,
Lietuva
Respublikinė Šiaulių
ligoninė, V. Kudirkos g. 99,
Šiauliai, Lietuva
UAB ,,Saulės šeimos
medicinos centras“,
Partizanų g. 27D, Kaunas,
Lietuva

Žaneta
Petrulionienė

2021002006-27

Sigutė Norkienė

Nora KupstytėKrištaponė
Gediminas
Urbonas

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
2 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-11-25
I. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais
siūlome tvirtinti II tipo reglamentinius keitimus:
1 lentelė. Vaistiniai preparatai, kurių II tipo reglamentinius keitimus siūloma tvirtinti.

Eil. Nr.

Paraiškos Nr.

1.

KR-2834

2.

KR-0548

Vaistinio preparato
pavadinimas <stiprumas>,
<farmacinė forma>, veiklioji
medžiaga
Kokybiniai keitimai
Stimuloton 50 mg plėvele
dengtos tabletės
(sertralino hidrochloridas)
ALYOSTAL PRICK teigiama
kontrolė odos dūrio testo
tirpalas

Registruotojas,
šalis

Keitimo tipas
(-ai)

Egis
Pharmaceuticals
PLC,
Vengrija
STALLERGENE
S,
Prancūzija

II/B.1(z)

(histamino dihidrochloridas)

3.

KR-1934

Klinikiniai keitimai
Dermovate 500 mikrogramų/g
kremas
Dermovate 500 mikrogramų/g
tepalas
Dermovate 500 mikrogramų/g
odos tirpalas
(klobetazolio propionatas)

GlaxoSmithKline
Trading Services
Limited,
Airija

IIG
B.II.b.2.a
B.II.d.1.d
B.II.d.1.c
B.II.d.1.e
B.II.d.2.d
B.II.b.4.a
B.II.b.3.a
B.II.a.3.b.2

II/C.I.4

III. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais
siūlome tvirtinti klasifikacijos keitimą:
3 lentelė. Vaistinis preparatas, kurio klasifikacijos keitimą siūloma tvirtinti.

Eil. Nr.

1.

Paraiškos Nr.

KR-2419

Vaistinio preparato
pavadinimas <stiprumas>,
<farmacinė forma>, veiklioji
medžiaga
Escadra 20 mg skrandyje
neirios kietosios kapsulės

Registruotojas,
šalis

KRKA, d.d.,
Novo mesto,
Slovėnija

(ezomeprazolas)

_______________________________

Keitimo tipas
(-ai)

Klasifikacijos
keitimas

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
3 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-11-25
I. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais siūlome registruoti
1 lentelė. Vaistinis preparatas, kurį siūloma registruoti

Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Procedūros
Nr.

1.

R-0162

LT/H/0157/
001/DC

Vaistinio preparato
pavadinimas,
stiprumas, farmacinė
forma, veiklioji
medžiaga
Abiraterone Viasana
500 mg plėvele
dengtos tabletės

Registruotojas,
šalis
UAB Viasana,
Lietuva

Paraiškos
teisinis
pagrindas
10(1)

Terapinės indikacijos

Pakuotės

Abiraterone Viasana skirtas kartu su
prednizonu arba prednizolonu:
- naujai diagnozuoto didelės rizikos
metastazavusio hormonams jautraus
prostatos vėžio (mHJPV, angl.
metastatic hormone sensitive
prostate cancer, mHSPC) gydymui
suaugusiems vyrams derinant su
androgenų deprivacijos terapija
(ADT) (žr. PCS 5.1 skyrių);
- metastazavusio kastracijai
atsparaus prostatos vėžio (mKAPV,
angl. metastatic castration resistant

Lizdinė
plokštelė
N56, N60.

Rp./
ne
Rp.
Rp.

prostate cancer, mCRPC) gydymui
suaugusiems vyrams, kuriems nėra
simptomų arba pasireiškia lengvi
simptomai po nesėkmingos
androgenų deprivacijos terapijos, kai
dar nėra klinikinių indikacijų skirti
chemoterapiją (žr. PCS 5.1 skyrių);
- suaugusių vyrų mKAPV gydymui,
kai liga progresavo taikant
chemoterapiją su docetakseliu
paremta gydymo schema arba po
jos.

II. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais siūlome perregistruoti
2 lentelė. Vaistinis preparatas, kurį siūloma perregistruoti

Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Procedūros
Nr.

1.

P-0105

LT/H/0117/
001/R/001

Vaistinio preparato
pavadinimas,
stiprumas, farmacinė
forma, veiklioji
medžiaga
Metronidazole
VIOSER
500 mg/100 ml
infuzinis tirpalas

Registruotojas,
šalis

Paraiškos
teisinis
pagrindas

VIOSER S.A.,

10(1)

Graikija

Terapinės indikacijos

Pakuotės

Metronidazolas yra skirtas toliau
išvardytoms infekcinėms ligoms,
kurių sukėlėjai yra metronidazolui
jautrūs mikroorganizmai, gydyti.
- Anaerobinių bakterijų sukeltoms
infekcinėms ligoms (pvz., kepenų
abscesui, pilvo abscesui, peritonitui,
tulžies pūslės ir latakų infekcinėms
ligoms, akušerinėms ir

Talpyklė
(100 ml)
N1,
(100 ml)
N10.
.

Rp./
ne
Rp.
Rp.

ginekologinėms infekcinėms ligoms
ir kt.) gydyti.
- Anaerobinių bakterijų sukeltų
infekcinių ligų profilaktikai atliekant
virškinimo trakto operacijas.
- Sergant sunkia žarnyno ir kepenų
amebiaze.
Kai infekcinių ligų sukėlėjai yra ir
aerobiniai, ir anaerobiniai
mikroorganizmai, kartu su
antibiotikais aerobinių
mikroorganizmų sukeltoms
infekcijoms gydyti skiriamas
Metronidazole VIOSER
500 mg/100 ml infuzinis tirpalas.
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo
antibakterinių vaistinių preparatų
vartojimo rekomendacijas.

_______________________________

