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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ



EMEA/CVMP/1172/04-EL 8 Δεκεμβρίου 2004 2

Κράτος μέλος Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας

Εμπορική 
ονομασία του 

προϊόντος

Περιεκτικό-
τητα

Φαρμακο-
τεχνική 
μορφή

Ζωικά είδη Συχνότητα Συνιστώμενη δόση Χρόνος αναμονής
(κρέας και γάλα)

Αυστρία Pfizer Corp. Austria
Seidengasse 33-35
1071 Wien
Αυστρία

Dectomax 
1%
Ενέσιμο 
διάλυμα για 
βοοειδή και 
πρόβατα

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή και πρόβατα
Δεν επιτρέπεται η 
θεραπεία ζώων που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο

Μονή 
δόση

200 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή: 42 ημέρες
Πρόβατα: 40 ημέρες

Βέλγιο Pfizer Animal Health 
S.A.
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-
Neuve
Βέλγιο

Dectomax 10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή και πρόβατα Μονή 
δόση

200 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας: 
Βοοειδή: 42 ημέρες
Πρόβατα: 35 ημέρες
Γάλα:
Βοοειδή: 60 ημέρες
Πρόβατα: 70 ημέρες

Δανία Pfizer Aps
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Δανία

Dectomax 
Vet
DK MT NO 
15721

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
βοοειδή που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

Μονή 
δόση

200 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας: 
45 ημέρες
Γάλα:
Να μην χρησιμοποιείται περισσότερο 
από 60 ημέρες προ του 
αναμενόμενου τοκετού 

Φινλανδία Pfizer Oy, Animal 
Health
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Φινλανδία

Dectomax 
Vet

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή, τάρανδοι, 
χοίροι
Δεν επιτρέπεται η 
χρήση σε ζώα σε 
περίοδο γαλουχίας 
που παράγουν γάλα 
για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο

Μονή 
δόση

Βοοειδή και τάρανδοι:
200 g / kg σωματικού 
βάρους
Χοίροι:
300 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή και τάρανδοι: 42 ημέρες
Χοίροι: 49 ημέρες
Γάλα:
Χρόνος αναμονής για γάλα 60 
ημέρες για δαμάλες, ταράνδους και 
ζώα κατά την περίοδο αγαλακτίας

Γαλλία Pfizer
23/25 Ave du docteur 
Lannelongue
75014 Paris 
 Γαλλία

Dectomax 10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή και πρόβατα
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους 
αγελάδες σε περίοδο 
γαλουχίας ή σε 
περίοδο αγαλακτίας 
και να μην 
χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους 
προβατίνες

Μονή 
δόση

Βοοειδή: 
200 μg/kg σωματικού 
βάρους (μόνον υποδορίως)
Πρόβατα:
200 μg/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως ή 
ενδομυϊκώς) 

Κρέας:
Βοοειδή:  42 ημέρες
Πρόβατα: Κρέας, ενδομυϊκή οδός: 35 
ημέρες· υποδόρια οδός: 56 ημέρες



EMEA/CVMP/1172/04-EL 8 Δεκεμβρίου 2004 3

Κράτος μέλος Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας

Εμπορική 
ονομασία του 

προϊόντος

Περιεκτικό-
τητα

Φαρμακο-
τεχνική 
μορφή

Ζωικά είδη Συχνότητα Συνιστώμενη δόση Χρόνος αναμονής
(κρέας και γάλα)

Γερμανία Pfizer GmbH
Pfizerstrasse 1
76139 Karlsruhe
 Γερμανία

Dectomax 10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή και πρόβατα
Δεν επιτρέπεται η 
χρήση σε ζώα σε 
περίοδο γαλουχίας 
που παράγουν γάλα 
για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο

Μονή 
δόση

200 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή, πρόβατα: 60 ημέρες

Ελλάδα Pfizer Hellas
Αλκέτου 5
11633 Παγκράτι –
Αθήνα
Ελλάδα

Dectomax 10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Πρόβατα
Βοοειδή
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους 
αγελάδες.
Χοίροι

Μονή 
δόση

Πρόβατα: 
200 g/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως, 
ενδομυϊκώς) 
Βοοειδή:
200 g/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως)
Χοίροι:
300 g/kg σωματικού 
βάρους (ενδομυϊκώς)

Κρέας:
Πρόβατα: 35 ημέρες
Βοοειδή: 42 ημέρες
Χοίροι: 49 ημέρες
Γάλα: 
Πρόβατα: Να μην χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρα πρόβατα, καθώς και  
προβατίνες σε κατάσταση κυοφορίας 
εντός 50 ημερών προ του τοκετού

Βοοειδή: Να μην χρησιμοποιείται σε   
αγελάδες που δεν βρίσκονται σε 
περίοδο γαλουχίας, καθώς και σε 
γαλακτοφόρους δαμάλες σε 
κατάσταση κυοφορίας εντός 60
ημερών προ του τοκετού 

Ιρλανδία Pfizer Ltd.
Walton Oaks, 
Dorking Road
Tadworth, Surrey 
KT20 7NT
Ηνωμένο Βασίλειο

Dectomax
1%
Ενέσιμο 
διάλυμα

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή και πρόβατα Μονή 
δόση

Βοοειδή: 200 g/kg
σωματικού βάρους
Πρόβατα: 300 g/kg 
σωματικού βάρους

Κρέας
Βοοειδή: 63 ημέρες
Πρόβατα: 63 ημέρες

Ιταλία Pfizer Italia SRL
Via Valbondione 113
00188 Roma
Ιταλία

Dectomax 
1%
(δοραμεκτί-
νη)

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή, πρόβατα 
και χοίροι
Δεν επιτρέπεται η 
χρήση σε ζώα που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο

Μονή 
δόση

Βοοειδή και πρόβατα 200 
μg/kg σωματικού βάρους
Χοίροι:
300 μg/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή: 42 ημέρες
Πρόβατα: 35 ημέρες
Χοίροι: 37 ημέρες
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Κράτος μέλος Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας

Εμπορική 
ονομασία του 

προϊόντος

Περιεκτικό-
τητα

Φαρμακο-
τεχνική 
μορφή

Ζωικά είδη Συχνότητα Συνιστώμενη δόση Χρόνος αναμονής
(κρέας και γάλα)

Λουξεμβούρ-
γο

Pfizer Animal Health
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-
Neuve
Βέλγιο

Dectomax 10 mg/ml Ένεση Βοοειδή και πρόβατα
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
βοοειδή που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
πρόβατα που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

Μονή 
δόση

Βοοειδή: 
200 g/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως)
Πρόβατα: 
300 g/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως ή 
ενδομυϊκώς) 

Κρέας:
Βοοειδή: 42 ημέρες
Πρόβατα: 35 ημέρες
Γάλα: 
Βοοειδή: Να μην χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους αγελάδες σε περίοδο 
αγαλακτίας καθώς και σε δαμάλες σε 
περίοδο κυοφορίας εντός 60 ημερών 
προ του τοκετού.

Πρόβατα: Να μην χρησιμοποιείται 
κατά τις τελευταίες 70 ημέρες προ 
του τοκετού

Κάτω Χώρες Pfizer Animal Health 
B.V.
PO Box 37
2900 AA  CAPELLE 
AAN DEN IJSSEL
Κάτω Χώρες

Dectomax 
(REG NL 
9844)
Dectomax 
(REG NL 
9884)

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Πρόβατα που δεν 
βρίσκονται σε 
περίοδο γαλουχίας
(προϊόντα επίσης 
εγκεκριμένα για 
χρήση σε χοίρους και 
βοοειδή)

Μονή 
δόση, 
επαναλαμ-
βανόμενη, 
εάν οι 
ενδείξεις 
για 
λοίμωξη 
P.ovis δεν 
εξαφανισ-
τούν σε 14 
ημέρες  

200 μg/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή: 75 ημέρες
Πρόβατα: 70 ημέρες 
Χοίροι: 77 ημέρες
Γάλα:
Βοοειδή και Πρόβατα: δεν 
επιτρέπεται  χρήση του προϊόντος σε 
γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. 

Πορτογαλία Laboratórios Pfizer, 
Lda
Lagoas Park
Edifício 10
2740-244
Porte Salvo
Πορτογαλία

Dectomax 
ενέσιμο 
διάλυμα

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή, πρόβατα 
και χοίροι

Μονή 
δόση

Βοοειδή και πρόβατα: 
200 g/kg σωματικού 
βάρους
Χοίροι:
300 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή: 42 ημέρες. 
Πρόβατα: 35 ημέρες.
Χοίροι: 56 ημέρες
Γάλα:
Βοοειδή: Απαγορεύεται για αγελάδες 
σε περίοδο γαλουχίας, να μην 
χορηγείται 60 ημέρες προ του 
τοκετού
Πρόβατα: Απαγορεύεται για πρόβατα 
σε περίοδο γαλουχίας, να μην 
χορηγείται 70 ημέρες προ του 
τοκετού
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Κράτος μέλος Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας

Εμπορική 
ονομασία του 

προϊόντος

Περιεκτικό-
τητα

Φαρμακο-
τεχνική 
μορφή

Ζωικά είδη Συχνότητα Συνιστώμενη δόση Χρόνος αναμονής
(κρέας και γάλα)

Ισπανία Pfizer
Avda.De Europa, 20b
Parque Empresarial
La Moraleja 28108 
ALCOBENDAS
Ισπανία

Dectomax 
ενέσιμο 
διάλυμα

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή και πρόβατα Μονή 
δόση

200 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας
Βοοειδή: 42 ημέρες
Πρόβατα: 60 ημέρες

Σουηδία Pfizer AB
Box 501
183 25 Täby 
Σουηδία

Dectomax 
Vet

10 mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή, πρόβατα, 
(τάρανδοι)

Βοοειδή (και τάρανδοι):  
200 g/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως)
Πρόβατα: 
200 μg/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως ή 
ενδομυϊκώς) 

Κρέας:
Βοοειδή:  49 ημέρες
Πρόβατα: ενδομυϊκή έγχυση 45 
ημέρες· υποδόρια έγχυση 60 ημέρες
Ταράνδου: 42 ημέρες
Γάλα: 

Βοοειδή: απαγορεύεται σε αγελάδες 
σε περίοδο γαλουχίας, να μην 
χορηγείται λιγότερο από 60 ημέρες 
προ του τοκετού
 Πρόβατα: απαγορεύεται σε πρόβατα 
σε περίοδο γαλουχίας, να μην 
χορηγείται λιγότερο από 70 ημέρες 
προ του τοκετού

Ηνωμένο 
Βασίλειο

Pfizer Ltd
Pfizer Ltd, Sandwich, 
Kent, CT13 9NJ
Ηνωμένο Βασίλειο

Dectomax 
ενέσιμο 
διάλυμα για 
βοοειδή και 
πρόβατα

10mg/ml Ενέσιμο 
διάλυμα

Πρόβατα και βοοειδή
Δεν επιτρέπεται η 
χρήση σε προβατίνες 
σε περίοδο γαλουχίας 
ή αγελάδες με σκοπό 
την παραγωγή 
γάλακτος για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο

Πρόβατα: 
300 g/kg σωματικού 
βάρους
Βοοειδή:
200 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή: 70 ημέρες
Πρόβατα: 56 ημέρες
Γάλα:
Βοοειδή: Να μην χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους αγελάδες σε περίοδο 
αγαλακτίας, καθώς και σε δαμάλες 
σε κατάσταση κυοφορίας εντός 60 
ημερών προ του τοκετού
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Κράτος μέλος Κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας

Εμπορική 
ονομασία του 

προϊόντος

Περιεκτικό-
τητα

Φαρμακο-
τεχνική 
μορφή

Ζωικά είδη Συχνότητα Συνιστώμενη δόση Χρόνος αναμονής
(κρέας και γάλα)

Ισλανδία Pfizer A/S Vestre 
Gade 
18 2650 Hvidovre 
Δανία

Dextomax 1 % Ενέσιμο 
διάλυμα

Βοοειδή, ειδικότερα 
βους
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
αγελάδες σε περίοδο 
γαλουχίας που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, ακόμη και 
κατά την περίοδο 
διακοπής
Πρόβατα:  Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους 
προβατίνες που 
παράγουν γάλα για 
κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
προβατίνες σε 
κατάσταση 
κυοφορίας
Χοίροι

Μονή 
δόση

Βοοειδή: 
200 μg/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως) 
Πρόβατα:
200 g/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως ή 
ενδομυϊκώς) 
Χοίροι: 300 μg/kg 
σωματικού βάρους 
Χοιρίδια < 16 kg:
< 4 kg: 0,1 ml
5-7 kg: 0,2 ml
8-10 kg: 0,3 ml
11-13 kg: 0,4 ml
14-16 kg: 0,5 ml

Κρέας:
Βοοειδή: 45 ημέρες.
Πρόβατα: 35 ημέρες
Γάλα:
Βοοειδή: Να μην χρησιμοποιείται σε 
αγελάδες σε κατάσταση κυοφορίας 
60 ημέρες προ του τοκετού. 
Πρόβατα: Να μην χρησιμοποιείται σε 
γαλακτοφόρους προβατίνες, 
τουλάχιστον 70 ημέρες προ του 
τοκετού, εάν το γάλα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο

Νορβηγία Pfizer As, Norway
Orion Pharma As 
Animal Health
P.O. Box 52
0508 Oslo
Νορβηγία

Dectomax 10 mg/ml Ενέσιμο
διάλυμα

Βοοειδή, πρόβατα, 
χοίροι, τάρανδοι
Να μην 
χρησιμοποιείται σε 
βοοειδή, προβατίνες 
ή ταράνδους σε 
περίοδο γαλουχίας 
που παράγουν γάλα 
για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο

Βοοειδή και τάρανδοι:
200 g/kg σωματικού 
βάρους
Πρόβατα:
200 μg/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως ή 
ενδομυϊκώς), Nematodirus
300 μg/kg σωματικού 
βάρους (υποδορίως ή 
ενδομυϊκώς) 
 Χοίροι:
300 g/kg σωματικού 
βάρους

Κρέας:
Βοοειδή και τάρανδοι: 42 ημέρες
Πρόβατα: 45 ημέρες (ενδομυϊκώς), 
60 ημέρες (υποδορίως) -
Nematodirus battus 55 ημέρες 
(ενδομυϊκώς), 70 ημέρες (υποδορίως)
Χοίροι:  49 ημέρες
Γάλα:
Βοοειδή: Να μην χρησιμοποιείται τις 
τελευταίες 60 ημέρες προ του 
τοκετού
Πρόβατα: Να μην χρησιμοποιείται 
κατά τις τελευταίες 70 ημέρες προ 
του τοκετού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή και ιστορικό

Το ενέσιμο διάλυμα Dectomax περιέχει δοραμεκτίνη, μια ημισυνθετική ένωση της οικογένειας των 
αβερμεκτινών που προορίζεται για τη θεραπεία ενδοπαρασίτων και εξωπαρασίτων σε βοοειδή, 
πρόβατα, χοίρους και ταράνδους, εξαιρουμένων των ζώων σε περίοδο γαλουχίας που παράγουν γάλα 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη  
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ που παρατίθενται στο Παράρτημα I ως ενέσιμο διάλυμα για ενδομυϊκή ή/και υποδόρια 
χορήγηση. Οι χρόνοι αναμονής που τέθηκαν από τα διαφορετικά κράτη μέλη για τους εδώδιμους 
ιστούς των προβατοειδών αποκλίνουν σημαντικά, από 35 έως 70 ημέρες.

Στις 27 Ιανουαρίου 2004, το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε από τη CVMP να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με 
το άρθρο 34 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις αποκλίνουσες αποφάσεις που 
έλαβαν οι εμπλεκόμενες αρμόδιες εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά τους χρόνους αναμονής για το κρέας 
και τα εντόσθια με σκοπό τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των ενέσιμων προϊόντων Dectomax 
για χρήση σε προβατοειδή.

Κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Φεβρουαρίου 2004, η CVMP ξεκίνησε τη 
διαδικασία παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Συμβουλίου  για τα 
προϊόντα ενέσιμου διαλυμάτος Dectomax που περιέχουν δοραμεκτίνη. Τα ερωτήματα που τέθηκαν 
αφορούσαν τους χρόνους αναμονής και υποβλήθηκαν στους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στις 
16 Φεβρουαρίου 2004. Οι απαντήσεις υποβλήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2004.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2004 η CVMP ενέκρινε γνώμη η οποία συνέστησε τον καθορισμό των χρόνων 
αναμονής για ενέσιμα διαλύματα που περιέχουν δοραμεκτίνη και προορίζονται για υποδόρια 
χορήγηση σε προβατοειδή στις 70 ημέρες για κρέας και εδώδιμους ιστούς. Σχετικά με την υποδόρια 
χορήγηση σε προβατοειδή, η επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν είναι δυνατός ο καθορισμός χρόνων 
αναμονής ενώ συνέστησε τη διαγραφή από τις πληροφορίες του προϊόντος κάθε αναφοράς στην 
συγκεκριμένη οδό χορήγησης.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2004, ο εκπρόσωπος των κατόχων άδειας κυκλοφορίας γνωστοποίησε στον 
ΕΜΕΑ την πρόθεσή του να υποβάλλει προσφυγή κατά της συγκεκριμένης γνώμης. Οι λόγοι της 
προσφυγής υποβλήθηκαν στον ΕΜΕΑ στις 8 Νοεμβρίου 2004.

Η CVMP είχε αξιολογήσει παλαιότερα τη δοραμεκτίνη σε σχέση με τον καθορισμό των ανώτατων 
ορίων καταλοίπων σύμφωνα με τον κανονισμό 2377/90 του Συμβουλίου. Η CVMP καθόρισε 
τοξικολογική αποδεκτή ημερήσια λήψη (ΑΗΛ) των 0,5 µg/kg σωματικού βάρους (30 µg/άτομο) για 
τη δοραμεκτίνη, βάσει του επιπέδου όπου δεν παρατηρείται καμία επίδραση (NOEL) 0,1 mg/kg 
σωματικού βάρους/ημέρα για μυδρίαση που παρατηρήθηκε σε τοξικολογική μελέτη 3 μηνών σε 
σκύλους ράτσας beagle και με εφαρμογή του συντελεστή ασφαλείας 200. 

Η δοραμεκτίνη περιελήφθη στο Παράρτημα I του κανονισμού (EΟK) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου 
και τα εξής ανώτατα όρια καταλοίπων καθορίστηκαν για τα προβατοειδή:

Μύες: 20 µg/kg Λιπώδης ιστός: 100 µg/kg
Ήπαρ: 50 µg/kg Νεφροί: 30 µg/kg

2. Συζήτηση

2.1 Μελέτες αποβολής καταλοίπων

Για τη διαδικασία παραπομπής, ο εκπρόσωπος του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας παρουσίασε τρεις 
μελέτες.  

Στην πρώτη μελέτη, χορηγήθηκε σε 32 πρόβατα (ομάδα 2) δοραμεκτίνη με ενδομυϊκή ένεση σε δόση 
300 μg/kg σωματικού βάρους 2 φορές, με διαφορά 7 ημερών. Σε 4 πρόβατα (ομάδα 3) χορηγήθηκε 
δοραμεκτίνη με μονή ενδομυϊκή ένεση σε δόση 300 μg/kg σωματικού βάρους την ημέρα 0 της 
μελέτης. Τα υπόλοιπα 4 πρόβατα (ομάδα 1) χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες χωρίς επέμβαση. Τα ζώα 
της ομάδας 2 θανατώθηκαν (2 αρσενικά και 2 θηλυκά σε κάθε χρονικό σημείο) σε διάστημα 7, 14, 21, 
28, 35, 42, 49 και 56 ημερών μετά τη δεύτερη θεραπεία. Τα ζώα της ομάδας 3 θανατώθηκαν την 35η  



EMEA/CVMP/1172/04-EL 8 Δεκεμβρίου 2004 9

ημέρα μετά τη θεραπεία. Κατά την σφαγή, ελήφθησαν από κάθε ζώο το ήπαρ, οι νεφροί, το σημείο 
της ένεσης, δείγματα λιπώδους ιστού και σκελετικού μυός. Η συγκέντρωση δοραμεκτίνης στους 
διάφορους ιστούς καθορίστηκε με δείγματα διπλού ιστού (σημείο της ένεσης εις τετραπλούν) με 
χρήση της επικυρωμένης διαδικασίας υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) (όριο 
ανίχνευσης 0,5 μg/kg, όριο ποσοτικοποίησης 2,5 μg/kg (5 μg/kg σε λιπώδη ιστό).

Στα ζώα της ομάδας 2 στα οποία χορηγήθηκε διπλή δόση, τα σημεία της ένεσης περιείχαν τα 
μεγαλύτερα κατάλοιπα, ακολουθούμενα από το ήπαρ και τον λιπώδη ιστό.  Στα σημεία της ένεσης, οι 
συγκεντρώσεις δοραμεκτίνης ήταν 709 έως 5 731 μg/kg σε 7 ημέρες, 326 έως 4 144 μg/kg σε 14 
ημέρες, 96,3 έως 1 381 μg/kg σε 21 ημέρες, 40,1 έως 754 μg/kg σε 28 ημέρες, 4,88 έως 119 μg/kg σε 
35 ημέρες, 24,4 έως 185 μg/kg σε 42 ημέρες, λιγότερο από 2,5 έως 94,3 σε 49 ημέρες και λιγότερο 
από 2,5 έως 31,5 μg/kg σε 56 ημέρες.  

Στα ζώα της ομάδας 3 που έλαβαν μονή δόση, τα μέσα κατάλοιπα ήταν όλα κάτω από 10 μg/kg στο 
ήπαρ (2,56 έως 7,72 μg/kg), στους νεφρούς (λιγότερο από 2,5 έως 2,58 μg/kg), στον λιπώδη ιστό 
(λιγότερο από 2,5 έως 17,4 μg/kg) και στους σκελετικούς μύες (λιγότερο από 2,5 έως 4,89) μετά από 
35 ημέρες.  Τα κατάλοιπα στο σημείο της ένεσης κυμαίνονταν από 67,3 έως 144 μg/kg τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η σύγκριση των δεδομένων από τις ομάδες 2 και 3 κατέδειξε ότι η 
χορήγηση της δεύτερης δόσης δεν επηρέασε το προφίλ αποβολής στον εδώδιμο ιστό μετά από χρόνο 
αναμονής περίπου 35 ημερών.

Στη δεύτερη μελέτη χορηγήθηκε σε 20 πρόβατα ραδιοσημασμένη με 3H δοραμεκτίνη με υποδόρια 
έγχυση σε επίπεδο δόσης 300 μg/kg. Δύο επιπλέον ζώα χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες χωρίς 
επέμβαση. Ομάδες 4 προβάτων (2 αρσενικών, 2 θηλυκών) θανατώθηκαν σε διάστημα 14, 35, 42, 49 
και 56 ημερών μετά τη θεραπεία. Κατά την σφαγή ελήφθησαν το ήπαρ, οι νεφροί, τα σημεία της 
ένεσης, δείγματα λιπώδους ιστού και σκελετικού μυός. Τα δείγματα ιστού ομογενοποιήθηκαν και η 
συγκέντρωση δοραμεκτίνης σε ένα μοναδικό υποδείγμα καθορίστηκε με χρήση του επικυρωμένου 
αναλυτικού μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) (όριο ανίχνευσης 0,5 μg/kg, όριο 
ποσοτικοποίησης 2,5 μg/kg).  

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις δοραμεκτίνης σε ήπαρ, νεφρούς, μύες και λιπώδη ιστό παρατηρήθηκαν 
σε χρονικό διάστημα 14 ημερών (μέση τιμή: ήπαρ, 38,8 + 14,5 μg/kg, νεφροί, 12,3 + 7,4 μg/kg, 
σκελετικός μυς, 9,8 + 4,6 μg/kg και λιπώδης ιστός, 62,2 + 25,6 μg/kg).  Στις υπόλοιπες χρονικές 
στιγμές, οι συγκεντρώσεις δοραμεκτίνης σε ήπαρ, νεφρούς και σκελετικούς μύες βρίσκονταν στο όριο 
ποσοτικοποίησης ή χαμηλότερα από αυτό.  Στον λιπώδη ιστό, τα κατάλοιπα ήταν κάτω από 8 μg/kg 
σε όλα τα υπόλοιπα χρονικά σημεία. Οι συγκεντρώσεις δοραμεκτίνης στους ιστούς του σημείου της 
ένεσης παρουσίαζαν μεγάλες διακυμάνσεις και η μέση τιμή παρέμεινε πάνω από τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων σε κάθε περίοδο σφαγής (629 + 829 μg/kg σε 14 ημέρες, 108 + 101 μg/kg σε 35 ημέρες, 
25,5 + 42,4 μg/kg σε 42 ημέρες, 103 + 101 μg/kg σε 49 ημέρες και 112 + 106 μg/kg σε 56 ημέρες).

Η τρίτη μελέτη ήταν μια εκ νέου ανάλυση ιστού του σημείου της ένεσης από τη δεύτερη μελέτη λόγω 
της υψηλής διακύμανσης των ληφθέντων αποτελεσμάτων. Μετά από εκτεταμένη εκ νέου 
ομογενοποίηση του εναπομείναντος ιστού του σημείου της ένεσης (38-204 g) αναλύθηκαν τέσσερα 
υποδείγματα 2,5 g ανά ζώο για τον προσδιορισμό δοραμεκτίνης. Παρά την εκτεταμένη εκ νέου 
ομογενοποίηση και τον αυξημένο αριθμό υποδειγμάτων, τα αποτελέσματα εξακολουθούσαν να 
παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση με μέσες τιμές πάνω από τα ανώτατα όρια καταλοίπων σε όλα τα 
χρονικά σημεία (1866,8 +1725,9 μg/kg σε14 ημέρες, 267 + 283,1 μg/kg σε 35 ημέρες, 81,8 + 60,1 
μg/kg σε 42 ημέρες, 261,4 + 302,6 μg/kg σε 49 ημέρες και 82,8 + 66,4 μg/kg σε 56 ημέρες).

2.2 Υπολογισμός των χρόνων αναμονής

Οι χρόνοι αναμονής βασίστηκαν σε στατιστικούς υπολογισμούς των καταλοίπων του σημείου της 
ένεσης σε σχέση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τους μύες, όπως συστήνεται στο έγγραφο 
εργασίας της CVMP όσον αφορά τα κατάλοιπα στα σημεία της ένεσης (III/5933//94-EN). Αυτή η 
προσέγγιση προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας του καταναλωτή.

Για την πρώτη μελέτη, σύμφωνα με τον στατιστικό υπολογισμό του χρόνου αναμονής για ιστό του 
σημείου της ένεσης μετά από ενδομυϊκή έγχυση με βάση το EMEA/CVMP/036/95-FINAL προκύπτει 
περίοδος 70 ημερών (στρογγυλοποιημένη σε πλήρεις εβδομάδες).
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Ούτε η δεύτερη, ούτε και η τρίτη μελέτη είναι κατάλληλες για τον καθορισμό του χρόνου αναμονής 
μετά από υποδόρια χορήγηση. Υπολογίστηκε χρόνος αναμονής 182 ημερών, αλλά σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιτροπής CVMP, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς δεν 
υπάρχουν μελέτες σφαγής για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, οι οποίες να επιβεβαιώνουν αυτή την 
πρόβλεψη και ο κατά προσέγγιση υπολογισμός από τη συγκέντρωση καταλοίπων που παρατηρήθηκε 
στα δείγματα στο σημείο της ένεσης για πρόβλεψη επαρκούς χρόνου αναμονής είναι δύσκολος.  Μια 
απλοποιημένη προσέγγιση για τα κατάλοιπα στο σημείο της ένεσης δεν είναι δυνατή καθώς η τιμή 
συγκέντρωσης των καταλοίπων ήταν πάνω από τα ανώτατα όρια καταλοίπων 20 μg/kg, στα 
περισσότερα από τα δείγματα που ελήφθησαν κατά την τελευταία περίοδο κατά την οποία 
θανατώθηκαν τα ζώα (56 ημέρες).

3. Πορίσματα και συστάσεις  

Το έγγραφο εργασίας της CVMP όσον αφορά τα κατάλοιπα των σημείων της ένεσης (III/5933/94-EN) 
συστήνει να θεωρηθεί το σημείο της ένεσης και τα αντίστοιχα κατάλοιπα ως “φυσιολογικός” μυς στις 
περιπτώσεις όπου ένας από τους ιστούς στόχους είναι μυϊκός. Ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να 
βασίζεται σε αποβολή καταλοίπων (κάτω από τα ανώτατα όρια καταλοίπων) στο σημείο της ένεσης.
Μόνον στις περιπτώσεις όπου οι μύες δεν αποτελούν βασικό στόχο και επομένως δεν υπάρχουν 
ανώτατα όρια καταλοίπων για τους μύες, θα πρέπει να εξετάζονται οι προσεγγίσεις για αποδεκτή 
ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΛ).

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το θέμα όπως παρατίθεται στη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης της 
παραπομπής, συστήνει ο χρόνος αναμονής για ενέσιμα διαλύματα που περιέχουν δοραμεκτίνη για 
ενδομυϊκή χρήση σε προβατοειδή να είναι 70 ημέρες για το κρέας και τα εντόσθια. Παρόλο που   σε 
ορισμένα κράτη μέλη ενδείκνυται και η κατώτερη δόση 200 g/kg σωματικού βάρους, εκτός από την 
ανώτερη δόση των 300 g/kg σωματικού βάρους, δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με τα κατάλοιπα 
για αυτή την κατώτερη δόση.  Συνεπώς, η σύσταση για χρόνο αναμονής 70 ημερών ισχύει και για τις 
δύο δόσεις.

Όσον αφορά την υποδόρια χορηγούμενη δοραμεκτίνη, οι μελέτες που εξετάστηκαν δεν παρείχαν 
αξιόπιστα δεδομένα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση έγκυρου υπολογισμού. Με βάση τα 
δεδομένα που ήταν διαθέσιμα, δεν ήταν δυνατός ο καθορισμός χρόνου αναμονής για την υποδόρια 
έγχυση δοραμεκτίνης και οι αναφορές σε χορήγηση μέσω αυτής της οδού θα πρέπει να αποκλειστούν 
από τη βιβλιογραφία σχετικά με το προϊόν.
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