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I PIELIKUMS  
 

NOSAUKUMS, ZĀĻU FORMA, ZĀĻU STIPRUMS, DZĪVNIEKU SUGAS, IEVADĪŠANAS 
VEIDS UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
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Dalībvalsts Pieteikuma iesniedzējs 

vai reģistrācijas 
apliecības īpašnieks 

Zālēm piešķirtais 
nosaukums 

Zāļu 
forma 

Stiprums Dzīvnieku 
sugas 

Lietošanas biežums 
un ievadīšanas veids 

Ieteicamā deva 
 

Nīderlande, Beļģija, 
Vācija, Francija, Itālija, 
Spānija un Apvienotā 
Karaliste. 
 
 

ACE Pharmaceuticals 
BV 
Schepenveld 41 
3891 ZK Zeewolde 
Nīderlande 
+ 31 36 522 7201 
+ 31 36 522 9096 
fs@ace-pharm.nl 

 

Enurace 50  
 

 

Tabletes 50 mg Kuces Lietošanai orāli, 
ievadot kopā ar ēdienu

Ieteicamā sākuma deva ir 2 mg 
efedrīna HCl uz kg ķermeņa masas 
dienā, zāles sadalot divās porcijās.  
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II PIELIKUMS  
 

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI 
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ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI 
 
1.  Ievads un pamats 
 
Enurace 50 tika pirmo reizi reģistrēts 2000. gada 15. septembrī Nīderlandē. Savstarpējas atzīšanas 
procedūra tika uzsākta 2006. gada 29. jūnijā. Šajā procedūrā Nīderlande bija atsauces dalībvalsts, bet 
Beļģija, Vācija, Spānija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste- iesaistītās dalībvalstis. Pieteikums 
tika iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2001/82/EK 12. panta 3. punktu kā atsevišķs pieteikums. 
  
Savstarpējās atzīšanas procedūras (MRP) 90. dienā, tas ir, 2006. gada 27. septembrī,  Francija un 
Itālija nepiekrita piešķirt reģistrācijas apliecību, jo uzskatīja, ka preparāta lietošana var būtiski 
apdraudēt dzīvnieku veselību. Jautājums saskaņā ar grozītās Direktīvas 2001/82/EK 33. panta 
1. punktu tika uz 60 dienām nosūtīts izskatīšanai Savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru 
koordinācijas grupai (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures 
CMD(v)). Šī procedūra tika pabeigta 2006. gada 28. novembrī. CMD(v) šo 60 dienu laikā nevarēja 
panākt vienošanos, jo Francija un Itālija turpināja šaubīties. Līdz ar to jautājums tika nosūtīts 
izskatīšanai Veterināro zāļu komitejai (CVMP). 
 
Francija uzskata, ka riska/ieguvuma analīze ir dzīvniekiem nelabvēlīga, ja nevēlamās blakusparādības 
(ļoti retos gadījumos priekškambaru fibrilācija un tahikardija) salīdzina ar iespējamo ieguvumu no 
urīna nesaturēšanas efektīvas ārstēšanas. 
 
Itālija bija ar mieru akceptēt pieteikumu, ja tiktu mainīts zāļu apraksta (SPC) formulējums. 
 
CVMP 2006. gada decembra sanāksmē sāka pārskatīšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas 
2001/82/EK 33. panta 4. punktu, kas grozīts attiecībā uz Enurace 50. Reģistrācijas apliecības 
īpašniekam  jāiesniedz visi apstiprinošie dati (pirmsklīniskie un klīniskie dokumenti, tai skaitā 
ekspertu ziņojumi, veiktie pētījumi par preparāta efektivitāti un panesamību), kas pierādītu, ka 
dzīvnieka ieguvums no zāļu lietošanas būs lielāks par iespējamajiem draudiem šī dzīvnieka veselībai. 
 
 
2.  Diskusija 
 
Tā kā ārstēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas un pastāv liels eitanāzijas risks, ja ārstēšana izrādās 
neveiksmīga vai nav pieejama, efedrīns - ņemot vērā, ka urīna nesaturēšanas simpatomimētiska 
ārstēšana ir daudz vēlamāka nekā ārstēšana, izmantojot hormonu preparātus - galu galā sniedz vēl 
vienu alternatīvu – Propalin, lai aizstātu Enurace, un otrādi (medikamentozas terapijas alternatīva ir 
ķirurģiska iejaukšanās, piemēram, kolposuspensija, uretropleksija un kolagēna endoskopiska injekcija 
grūti ārstējamos gadījumos). Ieteicamā deva ir 1-3 mg efedrīna HCl/kg dienā, ko sadala divās orāli 
ievadāmās devās, tā ir efektīva un nekaitīga, taču dažiem dzīvniekiem var būt nepieciešama lielāka 
deva, kas ir atkarīga no konkrētā indivīda reakcijas uz efedrīnu. Terapija tiešām nav veiksmīga visos 
gadījumos, taču efektivitātes līmenis to ļauj atzīt par dzīvniekiem noderīgu.  
Ņemot vērā ārstēšanas ieguvumus, kā arī relatīvi nelielo nevēlamo blakusparādību līmeni, kas tika 
konstatēts pēcreģistrācijas uzraudzības (PMS) pētījumos, riska/ieguvuma attiecība ir uzskatāma par 
labvēlīgu. 
 
Enurace tika oficiāli reģistrēts 2000. gadā (Nīderlandē pieejams kopš 1995. gada). Kopš 1998. gada ir 
veikti pēcreģistrācijas pētījumi, kā arī īstenota regulāra nevēlamu blakusparādību kontrole FAQ 
sistēmas ietvaros. 
 
Nav šaubu, ka ārstēšana ar Enurace efedrīnam raksturīgo īpašību dēļ var sunim izraisīt nevēlamas 
blakusparādības. Cilvēkiem domāti preparāti vai salikti preparāti, kas satur efedrīnu, ir daudz 
bīstamāka alternatīva, ko mēdz izmantot, lai suņiem ārstētu urīna nesaturēšanu, ja reģistrētais 
preparāts, kas gadu gaitā izrādījies efektīvs atsauces dalībvalstī (RMS), nav pieejams.  
 
Pieteikuma iesniedzēja sagādātie dati rāda, ka Enurace 50 ir efektīvas zāles, lai kucēm ārstētu urīna 
nesaturēšanu, kas attīstījusies pēc sterilizācijas. 
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Attiecībā uz drošumu preparāts, visticamāk, būtiski neapdraud jaunus un veselus dzīvniekus. Tomēr 
Eiropā kuces visbiežāk sterilizē pusmūžā un vecumā. Ņemot vērā, ka urīna nesaturēšana var attīstīties 
pat vairākus gadus pēc operācijas, ir pamats uzskatīt, ka Enurace lielākoties tiks izmantots, lai ārstētu 
vecākus dzīvniekus, kas biežāk cieš no sirds un asinsvadu, aknu, nieru un citām slimībām. Lai gan 
vecuma nozīme pētījumos par preparāta panesamību netika atspoguļota, tā tika ņemta vērā pētījumos 
par preparāta efektivitāti, kā arī pēcreģistrācijas pētījumos. Sirdsdarbības traucējumi bija viens no 
izslēgšanas kritērijiem, tādēļ pētījumi nesniedz informāciju par šī preparāta izmantošanu dzīvniekiem 
ar traucētu sirdsdarbību, bet nav arī iegūti dati, kas ļautu apgalvot, ka sirds slimniekus ar šo vielu ārstēt 
nedrīkst. Iespējamo risku, kas saistīts ar efedrīna lietošanu šīs grupas dzīvniekiem, var samazināt, 
īstenojot atbilstošus riska novēršanas pasākumus. 
 
 
3.  Secinājumi un ieteikumi 
 
Runājot par preparāta toksicitāti, pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka, ņemot vērā efedrīna 
farmakoloģisko iedarbību un individuālās atšķirības receptoru blīvumā, drošības intervāls nav 
nosakāms un palielinātas devas pastiprinās labi zināmās lietošanas blakusparādības un palielinās to 
biežumu. Šis secinājums tika akceptēts. Lai gan datu par toksisko iedarbību uz mērķa dzīvniekiem ir 
maz, ar efedrīna lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības ir labi zināmas no pieredzes ar 
cilvēkiem, turklāt pieteikuma iesniedzējs ir sagādājis pēcreģistrācijas laikā iegūtu informāciju par 
preparāta iedarbību uz suņiem. Lietojot ieteicamo devu, kas saskaņā ar ieteikto zāļu aprakstu ir 
jāpielāgo atbilstoši katra dzīvnieka vajadzībām, tiek nodrošināts saprātīgs drošuma līmenis.  
 
Attiecībā uz sirds un asinsvadu slimībām zāļu apraksta (SPC) 4.5. iedaļā ir jāveic grozījums, iekļaujot 
teikumu „pirms sākt Enurace 50 lietošanu, ir rūpīgi jāizvērtē suņa sirds un asinsvadu sistēmas 
funkcionalitāte, turklāt stāvoklis ir periodiski jāpārbauda terapijas laikā”. 
 
Dati par preparāta efektivitāti ir nepilnīgi, un pieejamo datu apjoms ir niecīgs. Tomēr pētījums, kurā 
Enurace 50 tika salīdzināts ar Propaline (ACE129802) ir pārliecinošs, lai gan nav veiktas analīzes, 
kurās nosaka, cik līdzvērtīgi ir šie preparāti. Pētījuma aptuvenais rezultāts demonstrē labu ietekmi gan 
testa, gan kontroles grupā (87% pret 85,5%), turklāt zāles uz iepriekš neārstētiem dzīvniekiem, 
iespējams, iedarbojas labāk (93,7% pret 88,9%). Šie skaitļi šķiet ļoti pārliecinoši, ja tos salīdzina ar 
20% dzīvnieku, kas pētījumā ACE129801 no urīna nesaturēšanas atbrīvojās, lietojot placebo.  
 
CVMP izlēma, ka preparāta riska/ieguvuma attiecība ir labvēlīga.  
 
 
Spēkā esošais zāļu apraksts, marķējums un zāļu lietošanas pamācība ir Koordinācijas grupas darba 
gaitā izstrādāto dokumentu galīgās versijas ar šādu grozījumu: 
 
Zāļu apraksta 4.5. iedaļa, kā arī zāļu lietošanas pamācības 12. iedaļa. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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III PIELIKUMS 
 

ZĀĻU APRAKSTS, MARĶĒJUMS UN LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
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4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā 
 
Pirms uzsākt ārstēšanu ar “Enurace 50”, ir uzmanīgi jānovērtē suņa sirds un asinsvadu darbība, kurai 
būtu jāseko arī ārstēšanas laikā. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Pirms uzsākt ārstēšanu ar “Enurace 50”, ir uzmanīgi jānovērtē suņa sirds un asinsvadu darbība, kurai 
būtu jāseko arī ārstēšanas laikā. 

 


