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Περίληψη EPAR για το κοινό 

Equisolon 
Πρεδνιζολόνη 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός 
του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση 
(CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις 
σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. 

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε με τον 
κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την 
επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης). 

Τι είναι το Equisolon; 

Το Equisolon είναι κτηνιατρικό φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία πρεδνιζολόνη. Διατίθεται υπό 
μορφή κόνεως για χορήγηση από το στόμα. 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Equisolon; 

Το Equisolon χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας απόφραξης των αεραγωγών σε 
ίππους, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά μέτρα. Η απόφραξη των αεραγωγών είναι μια χρόνια 
(μακροχρόνια) αλλεργική πάθηση κατά την οποία οι ίπποι εμφανίζουν συριγμό, βήχα και δυσκολία στην 
αναπνοή. Στα περιβαλλοντικά μέτρα περιλαμβάνονται η τήρηση των ίππων σε εξωτερικούς χώρους για 
όσο το δυνατόν περισσότερο ή η βελτίωση του αερισμού του στάβλου, η διαβροχή του σανού ή της 
ενσιρωμένης ζωοτροφής (χόρτα που έχουν υποστεί ζύμωση) και η χρήση στρωμνών στους στάβλους με 
όσο το δυνατόν λιγότερη σκόνη. Το Equisolon πρέπει να αναμειγνύεται με μικρή ποσότητα τροφής και 
να χορηγείται από το στόμα σε δόση 1 mg πρεδνιζολόνης ανά κιλό σωματικού βάρους, μία φορά την 
ημέρα. Η δόση μπορεί να χορηγηθεί για δέκα διαδοχικές ημέρες. 

Πώς δρα το Equisolon; 

Στους ίππους που πάσχουν από απόφραξη των αεραγωγών, το ανοσοποιητικό σύστημα (η φυσική άμυνα 
του οργανισμού) αντιδρά υπερβολικά στα ερεθίσματα που προκαλούν ουσίες (αντιγόνα) οι οποίες 
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υπάρχουν στη σκόνη που εισπνέει ο ίππος. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φλεγμονής και την 
απόφραξη των αεραγωγών στους πνεύμονες και, κατ’ επέκταση, τη δυσκολία στην αναπνοή. Η δραστική 
ουσία του Equisolon, η πρεδνιζολόνη, είναι κορτικοστεροειδές, ένα φάρμακο που μειώνει τη 
δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος με αποτέλεσμα τη μείωση της φλεγμονής, κάτι το οποίο 
απελευθερώνει τους αεραγωγούς και επιτρέπει στους ίππους να αναπνέουν με μεγαλύτερη ευκολία. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Equisolon; 

Η χρήση της πρεδνιζολόνης σε ίππους που πάσχουν από απόφραξη των αεραγωγών είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένη στην επιστημονική βιβλιογραφία. Στη μελέτη πεδίου που διενεργήθηκε με 8 ίππους που 
έπασχαν από απόφραξη των αεραγωγών μετά από έκθεση σε άχυρα υποβλήθηκαν σε 4 κύκλους 
θεραπείας διάρκειας δέκα ημερών έκαστος, στον πλαίσιο των οποίων έλαβαν Equisolon σε τρεις 
διαφορετικές δόσεις ή δεν έλαβαν κανένα φάρμακο. Επιπροσθέτως της θεραπείας με πρεδνιζολόνη, η 
έκθεση σε οργανική σκόνη μειώθηκε αντικαθιστώντας το άχυρο με ενσιρωμένη ζωοτροφή και 
βελτιώνοντας τον αερισμό του στάβλου. Ο κύριος δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν οι 
κλινικές ενδείξεις της απόφραξης των αεραγωγών, η ποσότητα του υγρού και των ανοσοποιητικών 
κυττάρων στους αεραγωγούς, καθώς και η πίεση του αέρα στους πνεύμονες. 

Ποιο είναι το όφελος του Equisolon σύμφωνα με τις μελέτες; 

Η θεραπεία με πρεδνιζολόνη στη συνιστώμενη δόση του 1 mg ανά κιλό σωματικού βάρους για χρονικό 
διάστημα δέκα ημερών, σε συνδυασμό με έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών, επέφερε σημαντική 
βελτίωση των ρευστών στους αεραγωγούς και των κλινικών ενδείξεων που σχετίζονται με απόφραξη 
των αεραγωγών. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Equisolon; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Equisolon (εμφανίζονται σε περισσοτέρους από 1 στους 10 
ίππους) είναι καταστολή της παραγωγής κορτιζόλης (φυσικό κορτικοστεροειδές σημαντικό για την 
απόκριση του οργανισμού σε καταστάσεις άγχους) και αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων (τύπος 
λιπιδίων) στο αίμα. Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το 
Equisolon περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Το Equisolon δεν πρέπει να χορηγείται σε ίππους με ιογενείς ή μυκητιασικές λοιμώξεις, γαστρεντερικό 
έλκος ή έλκος του κερατοειδούς ή σε κυοφορούσες φοράδες. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Το φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται σε ίππους από έγκυες γυναίκες καθώς υπάρχει κίνδυνος 
διαμαρτιών στο κύημα. Για να αποφύγετε τον σχηματισμό σκόνης, μην ανακινείτε το προϊόν. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη 
σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Είναι επίσης ο 
χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη χρήση του γάλακτος των ζώων 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  Η περίοδος αναμονής για το κρέας μετά τη χορήγηση Equisolon 
είναι δέκα ημέρες. Το Equisolon δεν πρέπει να χορηγείται σε φοράδες που παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
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Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Equisolon; 

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Equisolon υπερτερούν 
των κινδύνων που συνδέονται με αυτό όσον αφορά τις εγκεκριμένες ενδείξεις και εισηγήθηκε τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Equisolon. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην 
επιστημονική συζήτηση της παρούσας ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR). 

Λοιπές πληροφορίες για το Equisolon: 

Την/Στις 12/03/2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Equisolon. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του 
συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Ιανουάριος 2014. 
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