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ES/EEE 

valstybė narė 

Pareiškėjas Pavadinimas Tarptautinis 

nepatentinis 

pavadinimas (INN) 

Vaisto forma Stiprumas Gyvūnų 

rūšis 

Naudojimo 

būdas 

Austrija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Belgija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Čekija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Danija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Prancūzija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Vokietija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 
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ES/EEE 

valstybė narė 

Pareiškėjas Pavadinimas Tarptautinis 

nepatentinis 

pavadinimas (INN) 

Vaisto forma Stiprumas Gyvūnų 

rūšis 

Naudojimo 

būdas 

Vengrija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Airija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Italija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Nyderlandai CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Lenkija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

Ispanija CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 
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ES/EEE 

valstybė narė 

Pareiškėjas Pavadinimas Tarptautinis 

nepatentinis 

pavadinimas (INN) 

Vaisto forma Stiprumas Gyvūnų 

rūšis 

Naudojimo 

būdas 

Jungtinė 

Karalystė 

CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH 

Ostlandring 13 

D-31303 Burgdorf 

Vokietija 

Melosolute 40 

mg/ml solution for 

injection for cattle, 

pigs and horses 

meloxicam Švirkščiamasis 

tirpalas 

40 mg/ml Galvijai, 

kiaulės ir 

arkliai 

Galvijai ir arkliai: 

į veną 

 

Kiaulės: 

į raumenis 

 

 



II priedas 

Mokslinės išvados ir pagrindas nesuteikti rinkodaros teisės 
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Melosolute 40 mg/ml švirkščiamojo tirpalo mokslinio 
vertinimo bendroji išvada 

1.  Įžanga 

Melosolute 40 mg/ml švirkščiamojo tirpalo galvijams, kiaulėms ir arkliams (Melosolute 40 mg/ml 

solution for injection for cattle, pigs and horses) sudėtyje yra veikliosios medžiagos meloksikamo. 

Meloksikamas yra oksikamų grupės nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, kuris veikia slopindamas 

prostaglandinų sintezę; taip pasireiškia jo priešuždegiminis, antieksudacinis, analgetinis ir antipiretinis 

poveikis. Taip pat meloksikamas veikia endotoksinus, todėl slopina bakterijų E. coli endotoksino 

paskatintą tromboksano B2 gamybą veršelių, pieningų karvių ir kiaulių organizmuose. Šios veikliosios 

medžiagos yra veterinariniuose vaistuose, kurių rinkodaros Europos Sąjungoje teisės buvo suteiktos 

pagal centralizuotą ir nacionalinę procedūras pagal galvijų, kiaulių, arklių, šunų ir kačių gydymo 

indikacijas. Galvijų, kiaulių ir arklių gydymo indikacijos, pagal kurias pasiūlyta naudoti Melosolute 

40 mg/ml, yra visiškai tokios pat, kaip patvirtintos referencinio preparato Metacam 20 mg/ml 

švirkščiamojo tirpalo galvijams, kiaulėms ir arkliams indikacijos. Nuo referencinio preparato vaistas 

Melosolute 40 mg/ml skiriasi veikliosios medžiagos meloksikamo stiprumu (vaiste Melosolute – 

40 mg/ml, o Metacam – 20 mg/ml) ir vienos iš pagalbinių medžiagų koncentracija. 

Pareiškėjas pateikė paraišką dėl Melosolute 40 mg/ml švirkščiamojo tirpalo galvijams, kiaulėms ir 

arkliams rinkodaros teisės suteikimo pagal decentralizuotą procedūrą. Tai yra iš dalies pakeistos 

Direktyvos 2001/82/EB 13 straipsnio 3 dalyje numatyta paraiška dėl hibridinio vaisto, kurioje Metacam 

20 mg/ml švirkščiamasis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams (EU/2/97/004) nurodytas kaip 

referencinis preparatas, kurio rinkodaros teisė suteikta pagal centralizuotą procedūrą. Šioje procedūroje 

dalyvauja referencinė valstybė narė Nyderlandai ir 12 susijusių valstybių narių: Austrija, Belgija, Čekija, 

Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Lenkija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė. 

Kiaulėms Melosolute 40 mg/ml švirkščiamas į raumenis, o galvijams ir arkliams – į veną. 

Decentralizuotos procedūros metu buvo susitarta dėl duomenų, kurie pateikti siekiant patvirtinti vaisto 

saugumą ir veiksmingumą gydant paskirties gyvūnus galvijus ir arklius. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 

vadovaujantis Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) biologinio lygiavertiškumo tyrimų tvarkos gairių 

(angl. CVMP guideline on the conduct of bioequivalence studies for veterinary medicinal products, 

Bioequivalence GL (EMA/CVMP/016/00-Rev.2)1 7.1 punkte numatyta galimybe neatlikti tyrimo, 

pareiškėjui nereikia pateikti biologinio lygiavertiškumo in vivo tyrimo. 

Decentralizuotos procedūros metu Airija ir Jungtinė Karalystė nustatė galimą rimtą pavojų; jų nuomone, 

Melosolute 40 mg/ml švirkščiamojo tirpalo biologinis lygiavertiškumas referenciniam preparatui 

Metacam 20 mg/ml gydant paskirties gyvūnus kiaules nebuvo tinkamai įrodytas ir nebuvo pateikta kitų 

reikalavimus atitinkančių duomenų, kuriais remiantis būtų galima ekstrapoliuoti su šia gyvūnų rūšimi 

susijusius referencinio preparato saugumo ir veiksmingumo duomenis. Šių klausimų nepavyko išspręsti, 

todėl buvo pradėta Direktyvos 2001/82/EB 33 straipsnio 1 dalyje numatyta kreipimosi į Veterinarinių 

vaistų savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros koordinavimo grupę (CMD(v) procedūra. 

Susijusioms valstybėms narėms nepavyko susitarti dėl preparato, todėl 2012 m. birželio 29 d. šis 

klausimas perduotas CVMP. 

Ši Direktyvos 2001/82/EB 33 straipsnio 4 dalyje numatyta kreipimosi procedūra pradėta sunerimus, ar 

pareiškėjas tinkamai įrodė Melosolute 40 mg/ml biologinį lygiavertiškumą referenciniam preparatui 

Metacam 20 mg/ml gydant paskirties gyvūnus kiaules arba pateikė kitus tinkamus pagrindžiančius 

duomenis, į kuriuos atsižvelgiant galima ekstrapoliuoti referencinio preparato duomenis. 

                                               
1 EMA CVMP Guideline on the conduct of bioequivalence studies for veterinary medicinal products (EMA/CVMP/016/00-
Rev.2) - http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/04/WC500105372.pdf. 
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2.  Pateiktų duomenų vertinimas 

Siekdamas išspręsti nerimą keliančius klausimus, dėl kurių buvo pradėta kreipimosi procedūra, 

pareiškėjas pateikė pagrindžiančius duomenis, kuriais remdamasis nusprendė neatlikti Melosolute 

40 mg/ml ir referencinio preparato Metacam 20 mg/ml biologinio lygiavertiškumo tyrimo. 

Atsižvelgdamas į pateiktus duomenis, komitetas parengė toliau pateikiamas išvadas dėl probleminių 

klausimų, kurie buvo nurodyti iš Nyderlandų gautame pranešime. 

2.1.  Bandomojo preparato ir pirminio vaisto biologinis lygiavertiškumas 

Komitetas apsvarstė, ar remiantis turimais duomenimis, bandomojo preparato biologinis 

lygiavertiškumas referenciniam preparatui gydant paskirties gyvūnus kiaules buvo įrodytas. 

Tai yra paraiška dėl generinio hibridinio vaisto, kurioje pareiškėjas ekstrapoliuoja referencinio preparato 

Metacam 20 mg/ml ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis. Siekdamas ekstrapoliuoti referencinio 

preparato duomenis bandomajam preparatui, pareiškėjas privalo bandomąjį ir referencinį preparatus 

susieti, o kadangi šis preparatas veikia sistemiškai, su vaistų biologiniu lygiavertiškumu susijusios 

prielaidos leistų tai padaryti. Tai yra standartinis metodas, kurį taikant praeityje buvo vertinami į 

raumenis arba po oda švirkščiami vaistai, pakeitus jų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos 

koncentraciją; pareiškėjas galėtų ir moksliniu požiūriu turėtų atlikti palyginamąjį farmakokinetinį 

Melosolute 40 mg/ml ir Metacam 20 mg/ml tyrimą. Jeigu atlikti biologinio lygiavertiškumo pagal vaisto 

kiekį kraujyje (farmakokinetinį) tyrimą neįmanoma arba tai būtų moksliniu požiūriu nereikšmingas 

tyrimas, vaistų terapinį lygiavertiškumą reikia įrodyti kitomis priemonėmis (pvz., atliekant klinikinių 

kritinių atskaitos taškų tyrimus). 

Pareiškėjas laikėsi nuomonės, jog teikiant paraišką dėl šio hibridinio vaisto, įrodyti jo biologinio 

lygiavertiškumo referenciniam preparatui nebūtina – pakanka pagrįsti šių dviejų preparatų terapinį 

lygiavertiškumą. Tokia nuomonė pagrįsta šiais argumentais: 

 Melosolute 40 mg/ml ir Metacam 20 mg/ml farmacinių savybių panašumas. Pagal savo savybes 

bandomasis ir referencinis preparatai yra visiškai vienodi vandeniniai tirpalai, kurie skiriasi tik 

meloksikamo koncentracija ir viena iš pagalbinių medžiagų. 

 Biologinio lygiavertiškumo tyrimus galima pakeisti likučių tyrimais. Atsižvelgiant į tai, kad 

meloksikamo likučių kiekis po 4 valandų paimtuose kepenų ir raumenų mėginiuose buvo panašus ir 

kad naudojant Melosolute 40 mg/ml and Metacam 20 mg/ml taikoma tokios pat trukmės išlauka, jų 

farmakokinetiniai parametrai bus panašūs. 

 Net jei šie preparatai būtų nelygiaverčiai, tai, kad jie nėra biologiškai lygiaverčiai, dėl plataus 

terapinio lango būtų kliniškai nereikšminga. Komitetas tam pritarė anksčiau, kai buvo vertinamas 

Metacam 5 mg/ml. 

CVMP pripažino, kad Melosolute 40 mg/ml ir Metacam 20 mg/ml preparatai yra panašūs savo 

pagalbinėmis medžiagomis. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad skiriasi veikliosios medžiagos 

koncentracija. Literatūroje paskelbtos ataskaitos leidžia manyti, kad esant mažesniam švirkščiamo 

preparato tūriui ir didesnei veikliosios medžiagos koncentracijai, jos absorbcijos greitis gali padidėti. Tai 

patvirtina Metacam 5 mg/ml ir Metacam 20 mg/ml biologinio lygiavertiškumo tyrimo duomenys (iš jų 

matyti, kad didesnės koncentracijos preparatų didžiausia koncentracija (Cmax) ir plotas po kreive (AUC) 

yra didesni) ir likučių tyrimų duomenys, kurie leidžia manyti, kad naudojant 40 mg/ml preparatą, 

veiklioji medžiaga absorbuojama greičiau. Taip pat pastebima, kad biologinio lygiavertiškumo tyrimų 

tvarkos gairėse nenumatyta galimybės neatlikti švirkščiamųjų tirpalų, kuriuos numatyta naudoti 

parenteraliniu būdu, in vivo tyrimų, jeigu jų veikliosios medžiagos koncentracija skiriasi. 
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Pareiškėjas pateikė Melosolute 40 mg/ml likučių kiekio mažėjimo tyrimą, kaip įrodymą, kad šio 

preparato ir Metacam 20 mg/ml farmakokinetinės charakteristikos panašios. CVMP nesutinka, kad 

palyginus dviejų skirtingų preparatų likučių kiekį tam tikru vienu momentu, galima daryti išvadas dėl jų 

koncentracijos kraujyje ir laiko santykio ypatumų arba kad šiais tyrimais galima tiksliai įvertinti jų 

santykinį biologinį įsisavinamumą. 

Atliekant palyginamąjį farmakokinetinį tyrimą, kiekybiškai neįvertinta, kiek Melosolute 40 mg/ml 

absorbcijos greitis ir (arba) mastas didesnis už referencinio preparato; šis skirtumas gali turėti įtaką 

paskirties gyvūnų saugumui. 

Taigi, pareiškėjo argumentai netinkami. Tai yra paraiška dėl hibridinio vaisto ir jai taikomi kitokie 

reikalavimai, nei paraiškai dėl generinio preparato todėl, kad bandomojo preparato sudėtyje esančios 

veikliosios medžiagos koncentracija yra didesnė, nei referencinio preparato. Šiuo atveju, kad būtų 

galima ekstrapoliuoti referencinio preparato saugumo ir veiksmingumo duomenis, reikėtų taikyti 

biologinio lygiavertiškumo principus. Atitinkamose rekomendacijose nenumatyta galimybės neatlikti 

parenteraliniu būdu naudojamų tirpalų biologinio lygiavertiškumo in vivo tyrimų, kai jų sudėtyje 

esančios veikliosios medžiagos stiprumas skiriasi nuo referencinio preparato ir kai, atsižvelgiant į 

įrodymus, galima teigti, kad veikliosios medžiagos koncentracijos pakeitimas gali turėti įtaką jos 

absorbcijos greičiui ir galbūt mastui. Pareiškėjas turėjo pateikti palyginamąjį farmakokinetinį Melosolute 

40 mg/ml ir referencinio preparato kiekio kraujyje tyrimą. Tai yra standartas, kurio paprastai 

reikalaujama laikytis tų pareiškėjų, kurie siekia pakeisti (ne į veną) švirkščiamų preparatų stiprumą. 

Neatlikus tokio tyrimo, likučių kiekio mažėjimo tyrimo duomenys nesuteikia tvirtų įrodymų, pagal 

kuriuos būtų galima kiekybiškai įvertinti meloksikamo absorbcijos naudojant Melosolute 40 mg/ml ir 

Metacam 20 mg/ml greičio ir masto skirtumą, todėl negalima įvertinti, kokį poveikį šis skirtumas turi 

klinikiniam saugumui ir veiksmingumui. Taigi, pareiškėjas nepateikė reikalavimus atitinkančių duomenų 

dėl bandomojo preparato poveikio gydant kiaules, kad būtų galima ekstrapoliuoti Metacam 20 mg/ml 

saugumo ir veiksmingumo duomenis ir įtraukti šią gyvūnų rūšį į preparato informacinius dokumentus. 

2.2.  Likučių kiekio mažėjimo tyrimo rezultatų tinkamumas biologiniam 
lygiavertiškumui įrodyti 

Komitetas apsvarstė, ar likučių kiekio mažėjimo tyrimo rezultatus galima naudoti vietoj biologinio 

lygiavertiškumo tyrimo duomenų. 

CVMP parengtame klausimų sąraše pareiškėjo buvo prašoma aptarti: i) atskirai atliktų tyrimų rezultatų 

palyginimo įtaką, ii) į tyrimo imtį įtrauktų gyvūnų skaičiaus įtaką rezultatų patikimumui (atsižvelgiant į 

tai, kad atliekant tipinį biologinio lygiavertiškumo tyrimą pagrindinių bandomojo ir referencinio 

preparatų parametrų santykis turi patekti į iš anksto nustatytą statistinį intervalą); iii) mėginių ėmimo 

momentų laiką ir skaičių ir kaip tai susiję su absorbcijos greičio ir masto ypatumais; bei iv) kaip 

meloksikamo koncentracija audiniuose, kurių mėginiai buvo paimti (kepenų, inkstų, raumenų ir 

injekcijos vietos mėginiai), susijusi su jo farmakokinetika plazmoje. 

I. Atskirai atliktų tyrimų rezultatų palyginimo poveikis 

Pareiškėjas pateikė nuorodas, kurios iš esmės patvirtina, kad skirtingu laiku atliktų tyrimų metu gauti 

farmakokinetiniai duomenys panašūs. Kai kurie farmakokinetinių parametrų skirtumai priskiriami 

skirtingam gyvūno dydžiui ir (arba) amžiui. Tačiau, siekiant, kad reguliavimo institucija patvirtintų 

generinį ir (arba) hibridinį preparatą, kurio tyrimu siekiama įrodyti jo poveikį, palyginamieji 

farmakokinetiniai duomenys turėtų būti surinkti atliekant vieną tyrimą, kurio sąlygos būtų 

kontroliuojamos (pvz., būtų nustatyti mėginių ėmimo metodai, analizės metodai, tiriama vienalytė 

gyvūnų grupė), kad kitų kintamųjų poveikis būtų kuo mažesnis. Pateikti duomenys nepakankamai įrodo, 
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kad tyrimo sąlygos turi nereikšmingą įtaką duomenims taip, kaip to reikalaujama, kai reguliavimo 

institucijoms pateikiami tokie dokumentai. 

II. Į tyrimo imtį įtrauktų gyvūnų skaičiaus poveikis rezultatų patikimumui (atsižvelgiant į tai, kad 

atliekant tipinį biologinio lygiavertiškumo tyrimą pagrindinių bandomojo ir referencinio preparatų 

parametrų santykis turi patekti į iš anksto nustatytą statistinį intervalą. 

Pareiškėjas nepaaiškino, kokį duomenų pasikliautinumo lygį galima pasiekti naudojant likučių tyrimo 

rezultatus. Nė į vieną likučių tyrimą nebuvo įtraukta pakankamai gyvūnų, kad būtų galima pasiekti 

reikiamą duomenų tikslumą. Tai patvirtina duomenų kintamumas, apie kurį užsiminė ir pareiškėjas. 

III. Mėginių ėmimo momentų laikas ir skaičius ir kaip tai susiję su absorbcijos greičio ir masto 

ypatumais bei iv) kaip meloksikamo koncentracija audiniuose, kurių mėginiai buvo paimti (kepenų, 

inkstų, raumenų ir injekcijos vietos mėginiai), susijusi su jo farmakokinetika plazmoje. 

Šie du klausimai aptarti kartu. Pareiškėjas sutiko, kad pagal atitinkamas gaires mėginių ėmimo 

momentų laikas ir skaičius, kuriuos reikia nustatyti atliekant biologinio lygiavertiškumo ir likučių kiekio 

mažėjimo tyrimus, labai skiriasi. Tačiau pareiškėjas teigia, kad sušvirkštas į raumenis meloksikamas 

labai greitai iš injekcijos vietos patenka į bendrą apytaką, todėl labai greitai pašalinamas iš tokių audinių 

kaip kepenys, inkstai ir raumenys, atsižvelgiant į tai, kad meloksikamo pusėjimo laikas sušvirkštus šio 

vaisto kiaulėms į veną arba į raumenis, yra visiškai toks pat; tokiu atveju pagrįstai galima neatlikti 

biologinio lygiavertiškumo tyrimo su kiaulėmis ir remtis palyginamojo Metacam 20 mg/ml ir Melosolute 

40 mg/ml likučių kiekio mažėjimo tyrimo rezultatais. 

CVMP laikosi nuomonės, kad biologinio lygiavertiškumo ir likučių tyrimų tikslai ir modeliai labai skiriasi 

vieni nuo kitų. Atliekant pateiktus tyrimus buvo vertinama, kaip likučių kiekiai mažėja įvairiuose 

organizmo audiniuose paskirties gyvūnams tam tikru būdu gavus preparatų pagal rekomenduojamą 

arba pasiūlytą dozavimo režimą, siekiant nustatyti, kada šių preparatų likučių kiekis nukrinta žemiau 

didžiausio leistino likučių kiekio ribos. Abiem tyrimais įrodyta, kad meloksikamas greitai pasišalina iš 

kiaulės organizmo audinių ir kad jo koncentracija daugumoje audinių nukrinta žemiau DLLK ribos per 

parą nuo vaisto sušvirkštimo. Tačiau biologinio lygiavertiškumo tyrimo principas yra tas, kad veikliosios 

medžiagos koncentracija matuojama tam tikrą laiką, kuris būtinai turi apimti absorbcijos etapą, kad 

būtų galima nustatyti Cmax ir AUC įverčius, žinant, kad jie susiję su terapiniu poveikiu. Pastebima, kad 

atliekant likučių kiekio mažėjimo tyrimą su 14C-Meloxicam 20 mg/ml, didžiausia jo koncentracija 

plazmoje pasiekta praėjus 1 val. po antros injekcijos, o Cmax pasiekus 1730 ng ekvivalento/ml, po 

valandos nuo injekcijos ir dar 95 valandas (mėginių ėmimo laiko momentų nenurodyta) ji sparčiai 

mažėjo. Vaisto koncentracija audiniuose nustatyta ištyrus mėginius, kurie paimti praėjus 4 valandoms ir 

2, 4 ir 8 dienoms (tiriant 20 mg/ml tirpalą) arba 1, 3 ir 5 dienoms (tiriant 40 mg/ml tirpalą) nuo 

paskutinės injekcijos. Dėl mėginių ėmimo laiko ir dėl to, kad buvo surinkta labai nedaug mėginių, likučių 

koncentracijos audiniuose negalima naudoti vietoj vaisto koncentracijos plazmoje, kuri suteiktų 

galimybę įvertinti Cmax kraujyje ir AUC. Nustatyta, kad naudojant 40 mg/ml koncentracijos tirpalą, 

meloksikamas greičiau absorbuojamas, nei naudojant 20 mg/ml tirpalą, kaip matyti iš likučių kiekio 

mažėjimo tyrimo duomenų pirmu mėginių ėmimo laiko momentu (praėjus 4 val.), kuriuo 40 mg/ml 

preparato kiekis injekcijos vietoje buvo mažesnis, o inkstuose – didesnis. Nors naudojant abu 

preparatus, meloksikamo kiekis po 4 valandų paimtuose kepenų ir raumenų audinių mėginiuose 

panašus, tai tėra vienas laiko momentas ir iš šių duomenų nematyti, ar vaisto kiekis plazmoje būtų 

panašus visą koncentracijos kraujyje ir laiko kreivėje užfiksuotą trukmę, ar ne. 

Taigi, pareiškėjas tinkamai neatsakė į šiuos klausimus: i) kokią įtaką preparatų poveikio palyginimui 

turėjo tai, kad remtasi skirtingais tyrimais; ii) kodėl pasirinkti tie laiko momentai, kurie nesutampa su 

absorbcijos etapu ir kurie nesuteikia įrodymų, susijusių su absorbcijos greičiu ir mastu; iii) ar, 

atsižvelgiant į įverčių, kuriuos reikėjo nustatyti siekiant tiksliai palyginti preparatus, tikslumą, gauti 

duomenys yra patikimi. 
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3.  Naudos ir rizikos įvertinimas 

Įžanga 

Melosolute 40 mg/ml švirkščiamojo tirpalo galvijams, kiaulėms ir arkliams sudėtyje yra 40 mg 

meloksikamo/ml. Ši paraiška pateikta kaip 13 straipsnio 3 dalyje numatyta paraiška dėl generinio 

hibridinio vaisto, kadangi šiuo metu rinkoje nėra patvirtinto preparato su tokia pačia meloksikamo 

koncentracija. 

Tiesioginė terapinė nauda 

Meloksikamas yra oksikamų grupės nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, kuris veikia slopindamas 

prostaglandinų sintezę; taip pasireiškia šios medžiagos priešuždegiminis, antieksudacinis, analgetinis ir 

antipiretinis poveikis. Taip pat meloksikamas veikia endotoksinus, todėl slopina bakterijų E. coli 

endotoksino paskatintą tromboksano B2 gamybą veršelių, pieningų karvių ir kiaulių organizmuose. 

 Galvijams Melosolute 40 mg/ml siūloma naudoti kartu su atitinkamais antibiotikais pagal ūminės 

kvėpavimo takų infekcijos indikaciją, siekiant palengvinti klinikinius ligos požymius; pagal 

viduriuojančių ne jaunesnių kaip savaitės veršelių ir jaunų nelaktuojančių galvijų gydymo indikaciją, 

siekiant palengvinti jiems pasireiškiančius klinikinius požymius, kartu taikant peroralinį rehidracinį 

gydymą; ir kartu su antibiotikais, kaip papildomą terapiją, pagal ūmaus mastito gydymo indikaciją. 

 Kiaulėms šį vaistą siūloma naudoti pagal neinfekcinių lokomotorinių sutrikimų indikaciją, siekiant 

palengvinti raišumo ir uždegimo simptomus ir kaip papildomą terapiją, kartu su atitinkamais 

antibiotikais, gydant pogimdyvines ligas, kaip antai pogimdyvinę septicemiją ir toksemiją (mastito–

metrito–agalaktijos sindromą). 

 Arkliams šį preparatą siūloma naudoti pagal uždegimo ir skausmo esant ir ūmiems, ir lėtiniams 

raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams ir su pilvo diegliais susijusio skausmo malšinimo 

indikacijas. 

Šioje paraiškoje dėl generinio hibridinio vaisto Melosolute 40 mg/ml nauda vertinama ekstrapoliuojant 

referencinio preparato Metacam 20 mg/ml saugumo ir veiksmingumo duomenis. Arkliams ir galvijams 

šis vandeninis tirpalas švirkščiamas į veną, todėl galima pritarti, kad biologinis lygiavertiškumas yra 

akivaizdus. Tačiau dėl kiaulių, kurioms preparatas švirkščiamas į raumenis, pareiškėjas pateikė 

nepakankamai santykinio absorbcijos greičio ir masto įrodymų, kad būtų galima ekstrapoliuoti 

referencinio preparato duomenis. 

Rizikos vertinimas 

Nors naudojant 40 mg/ml koncentracijos tirpalą dėl didesnio tonuso injekcijos vietoje teoriškai gali 

pasireikšti stipresnis uždegimas, nei naudojant mažesnės koncentracijos referencinį preparatą, iš 

injekcijos vietos klinikinių stebėjimų ir likučių tyrimo metu atliktų bendrųjų ir mikroskopinių patologinių 

tyrimų matyti, kad vietinės uždegiminės reakcijos buvo labai nestiprios. Kita pagrindinė rizika susijusi 

su nežinomybe, kurią lėmė duomenų apie farmakokinetines charakteristikas ir meloksikamo ekspoziciją 

kiaulėms į raumenis sušvirkštus 40 mg/ml bandomojo preparato stoka. Taigi, šio preparato saugumas ir 

veiksmingumas gydant kiaules tebėra nežinomi. 

Naudos ir rizikos santykio vertinimas 

Nesant tinkamos informacijos apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą, jo naudos ir rizikos 

santykis gydant kiaules tebėra ginčytinas. 
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Išvada 

Remdamasis pateiktais duomenimis ir atsakymais į klausimus, CVMP priėjo prie išvados, kad 

duomenys, susiję su Melosolute 40 mg/ml švirkščiamuoju tirpalu galvijams, kiaulėms ir arkliams, 

neatitinka Direktyvoje 2001/82/EB nustatytų reikalavimų ir kad šiuo metu šio vaisto naudos ir rizikos 

santykis pagal pasiūlytas paskirties gyvūnų kiaulių gydymo indikacijas nėra teigiamas. 

Pagrindas nesuteikti rinkodaros teisių pagal paskirties 
gyvūnų kiaulių gydymo indikaciją 

Apsvarstęs visus pateiktus duomenis, CVMP priėjo prie išvados: 

 kadangi tai yra paraiška dėl generinio hibridinio vaisto, kad būtų galima nustatyti tikėtiną preparato 

saugumą ir veiksmingumą ekstrapoliuojant referencinio preparato ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų 

duomenis, nesant kitų duomenų, turėtų būti taikomi biologinio lygiavertiškumo principai. 

Dabartinėse biologinio lygiavertiškumo tyrimų tvarkos gairėse (EMA/CVMP/016/00-Rev.2) 

nenumatyta galimybės neatlikti parenteraliniu būdu naudojamų švirkščiamųjų tirpalų biologinio 

lygiavertiškumo in vivo tyrimų, jeigu jų veikliosios medžiagos koncentracija skiriasi nuo referencinio 

preparato ir kai, atsižvelgiant į įrodymus, galima teigti, kad veikliosios medžiagos koncentracijos 

pakeitimas gali turėti įtaką jos absorbcijos greičiui ir galbūt mastui; 

 su likučių kiekio mažėjimu susiję duomenys nesuteikė tvirtų įrodymų, pagal kuriuos būtų galima 

kiekybiškai įvertinti meloksikamo absorbcijos greičio ir masto skirtumą naudojant Melosolute 

40 mg/ml ir Metacam 20 mg/ml ir taip kiekybiškai įvertinti tokio skirtumo poveikį klinikiniam 

saugumui ir veiksmingumui; 

su paskirties gyvūnais kiaulėmis susijusi išsami informacija, kuri pateikta kartu su paraiška gauti 

rinkodaros teisę, neatitinka Direktyvos 2001/82/EB 13 straipsnio nuostatų, taigi, ir rinkodaros teisės 

suteikimo kriterijų, susijusių su vaisto saugumu ir veiksmingumu gydant paskirties gyvūnus kiaules. 

Todėl CVMP rekomenduoja nesuteikti Melosolute 40 mg/ml švirkščiamojo tirpalo rinkodaros teisės 

pagal paskirties gyvūnų kiaulių gydymo indikaciją. 



III priedas 

Atitinkamų vaisto aprašo, ženklinimo ir pakuotės lapelio 
skyrių pakeitimai 

Iš galutinių vaisto aprašo, ženklinimo ir pakuotės lapelio versijų, dėl kurių sutarta Koordinavimo grupės 

procedūros metu, reikėtų išbraukti visas su paskirties gyvūnais kiaulėmis susijusias nuorodas. 

 
12/12 


	I priedasVeterinarinio vaisto pavadinimų, vaisto formų, stiprumų, gyvūnų rūšių, naudojimo būdų ir pareiškėjų valstybėse narėse sąrašas
	II priedasMokslinės išvados ir pagrindas nesuteikti rinkodaros teisės
	III priedasAtitinkamų vaisto aprašo, ženklinimo ir pakuotės lapelio skyrių pakeitimai

