
 

 
 
European Medicines Agency  
Veterinary Medicines 

 

 
 

7 Westferry Circus, Canary Wharf,  London  E14 4HB, UK 
Tel. (44-20) 74 18 84 00  Fax (44-20)  74 18  84 47 

E-mail: mail@emea.europa.eu     http://www.emea.europa.eu 
© European Medicines Agency,2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.  

 

EMEA/V/C/128 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (EPAR) 

MASIVET 

Περίληψη EPAR για το κοινό 

 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας 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 
επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή 
δηµόσια έκθεση αξιολόγησης). 

 
 
Τι είναι το Masivet; 

Το Masivet περιέχει masitinib, µια ουσία που ανήκει στην κατηγόρια των φαρµάκων µε 
αντικαρκινική δράση. ∆ιατίθεται υπό µορφή στρογγυλών πορτοκαλί δισκίων (των 50 και 150 
mg). 
 
 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Masivet; 
Το Masivet χρησιµοποιείται για τη θεραπεία σκύλων µε µαστοκυττώµατα (τύπος καρκίνου). 
Χρησιµοποιείται για όγκους σοβαρής µορφής (ιστολογικού σταδίου 2 ή 3) οι οποίοι δεν 
µπορούν να αποµακρυνθούν µε χειρουργική επέµβαση. Χορηγείται µόνο αν έχει επιβεβαιωθεί 
η παρουσία µεταλλαγµένης µορφής του γονιδίου c-kit του πρωτεϊνικού υποδοχέα στους 
όγκους πριν από την έναρξη της θεραπείας. 
 
Τα δισκία χορηγούνται από το στόµα µία φορά την ηµέρα. Η δόση εξαρτάται από το βάρος 
του σκύλου που υποβάλλεται σε θεραπεία. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την 
απόκριση του σκύλου στη θεραπεία.  
 
 

Πώς δρα το Masivet; 
Η δραστική ουσία στο Masivet, η masitinib, είναι αναστολέας της πρωτεϊνικής κινάσης της 
τυροσίνης, δηλαδή αναστέλλει τη δράση συγκεκριµένων ενζύµων που είναι γνωστά ως 
κινάσες τυροσίνης.  Τα εν λόγω ένζυµα απαντούν σε ορισµένους υποδοχείς στην επιφάνεια 
των κυττάρων, περιλαµβανοµένου του γονιδίου c-Kit του υποδοχέα. Ορισµένοι τύποι 
µαστοκυττωµάτων σχετίζονται µε µια µετάλλαξη η οποία προκαλεί υπερβολική δράση του 
γονιδίου c-Kit του υποδοχέα και ενεργοποιεί την ανεξέλεγκτη διαίρεση των καρκινικών 
σιτευτικών κυττάρων. Αναστέλλοντας τους εν λόγω υποδοχείς, το Masivet µπορεί να 
συµβάλλει στον έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης, αποτρέποντας την περαιτέρω εξέλιξη των 
όγκων µε τη συγκεκριµένη µετάλλαξη.  
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Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Masivet; 
Πραγµατοποιήθηκαν πολλές µελέτες για το Masivet, είτε σε εργαστηριακούς σκύλους είτε σε 
άλλα πάσχοντα ζώα σε κτηνιατρεία στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η βασική µελέτη συνέκρινε 
την αποτελεσµατικότητα του Masivet, στη συνιστώµενη δόση των 12,5 mg ανά κιλό 
σωµατικού βάρους µία φορά την ηµέρα, µε την αποτελεσµατικότητα ενός εικονικού 
φαρµάκου (εικονική θεραπεία). Στη µελέτη µετείχαν σκύλοι διαφόρων φυλών και αµφότερων 
των φύλων µε µαστοκυττώµατα τα οποία επανεµφανίστηκαν µετά από χειρουργική επέµβαση 
ή δεν ήταν δυνατό να αποµακρυνθούν µε χειρουργική επέµβαση. Ο υπό µελέτη πληθυσµός 
περιλάµβανε σκύλους των οποίων οι όγκοι περιείχαν µεταλλαγµένα ή φυσιολογικά (άγριος 
τύπος) γονίδια c-kit του υποδοχέα.  
 
 

Ποιο είναι το όφελος του Masivet σύµφωνα µε τις µελέτες; 
Σε σκύλους των οποίων οι όγκοι περιείχαν µεταλλαγµένα γονίδια c-kit υποδοχέων, 
χρειάστηκε να παρέλθει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για την επιδείνωση του όγκου (µέσος 
όρος 241 ηµέρες) στους σκύλους που έλαβαν Masivet απ’ ότι στους σκύλους στους οποίους 
χορηγήθηκε εικονικό φάρµακο (µέσος όρος 83 ηµέρες). 
 
 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Masivet;  
Οι πιο συνήθεις ανεπιθύµητες ενέργειες που σχετίζονται µε τη χρήση του Masivet είναι 
γαστρεντερικές αντιδράσεις (διάρροια και έµετος) και τριχόπτωση. Οι εν λόγω αντιδράσεις 
είναι συνήθως ήπιες έως µέτριες και παροδικές, καθώς διαρκούν µέχρι 4 εβδοµάδες. Οι 
σκύλοι οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία µε Masivet πρέπει να παρακολουθούνται από τον 
κτηνίατρο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µία φορά το µήνα) για τυχόν 
εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών. Σε περίπτωση εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών, ο 
κτηνίατρος ενδέχεται να µειώσει τη δόση του Masivet ή να διακόψει τη θεραπεία.  
 
Το Masivet δεν πρέπει να χορηγείται σε σκύλους µε ορισµένα ηπατικά ή νεφρικά 
προβλήµατα, ή µε αναιµία (χαµηλά επίπεδα ερυθροκυττάρων) ή ουδετεροπενία (χαµηλά 
επίπεδα λευκοκυττάρων). ∆εν πρέπει να χορηγείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 6 µηνών ή 
σωµατικού βάρους µικρότερου των 4 kg, ούτε και σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή 
θηλάζουν. ∆εν πρέπει να χορηγείται σε σκύλους που ενδέχεται να παρουσιάσουν 
υπερευαισθησία (αλλεργία) στην masitinib ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του 
φαρµάκου. 
Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν µε το Masivet 
περιλαµβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
 
Τέσσερις έως έξι εβδοµάδες µετά την έναρξη της θεραπείας ο κτηνίατρος πρέπει να ελέγχει 
κατά πόσον η θεραπεία µε το Masivet µπορεί να είναι επιτυχής. 
 

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

Τα δισκία πρέπει να χορηγούνται ολόκληρα και δεν πρέπει να διαιρούνται, να θραύονται ή να 
κονιοποιούνται. Σε περίπτωση που θραυσµένα δισκία, έµετος, ούρα ή περιττώµατα σκύλου 
που υποβάλλεται σε θεραπεία έρθουν σε επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό. Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε άµεση επαφή µε σκύλους που 
υποβάλλονται σε θεραπεία ή µε τα περιττώµατα ή τον έµετο αυτών. Σε περίπτωση τυχαίας 
πρόσληψης του Masivet, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το 
φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενόσω 
χορηγείτε το φάρµακο σε σκύλο. 
Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
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Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Masivet;  
Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Masivet 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό για τη θεραπεία µη χειρουργικά 
εξαιρέσιµων µαστοκυττωµάτων (ιστολογικού σταδίου 2 ή 3) µε επιβεβαιωµένη µετάλλαξη 
του γονιδίου c-KIT του υποδοχέα της κινάσης της τυροσίνης, και εισηγήθηκε τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας για το Masivet. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα 6 
της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR). 

 
 

Λοιπές πληροφορίες για το Masivet: 
Στις 17 Νοεµβρίου 2008, η Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην AB Science S.A. για το Masivet. Πληροφορίες 
σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην 
ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία. 
Επειδή η εν λόγω νόσος είναι απειλητική για τη ζωή και ο συνολικός αριθµός των 
προσβαλλόµενων σκύλων αναµένεται να είναι µικρός, κατά την αξιολόγηση του φακέλου 
εφαρµόστηκαν οι κατευθυντήριες γραµµές της CVMP σχετικά µε «τις απαιτήσεις των 
δεδοµένων για ήσσονες χρήσεις και ελάσσονα είδη (MUMS)».  
 
 

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 05/2009. 

 


