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ΓΙΑ ΤΟ DOLOVET 
 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

 
Το Dolovet vet 2,4g πόσιµη κόνις, είναι κόνις που διατίθεται σε φακελλίσκους των 15g, οι οποίοι 
περιέχουν 2,4g κετοπροφαίνης έκαστο. Το φάρµακο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας για τη θεραπεία 
του πυρετού και των λοιµώξεων σε βοοειδή. 
 
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2005 κινήθηκε διαδικασία αµοιβαίας αναγνώρισης, µε την Φινλανδία ως κράτος 
µέλος αναφοράς και δώδεκα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. 
 
Το Βέλγιο και η Νορβηγία δεν συµφώνησαν σε ό,τι αφορά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι δύο 
χώρες έκριναν ότι το προϊόν παρουσίαζε δυνητικό σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων. Το 
ζήτηµα παραπέµφθηκε στην οµάδα συντονισµού για τη διαδικασία αµοιβαίας αναγνώρισης και την 
αποκεντρωµένη διαδικασία – για φαρµακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική χρήση (CMD(v)) και εν 
συνεχεία στην Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP). 
 
Το Βέλγιο και η Νορβηγία έκριναν ότι το συγκεκριµένο φαρµακευτικό προϊόν παρουσίαζε δυνητικό 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων µε το αιτιολογικό ότι η αποτελεσµατικότητά του δεν έχει 
τεκµηριωθεί επαρκώς στο φάκελο.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της που πραγµατοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2006, η 
CVMP κίνησε διαδικασία παραποµπής σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2001/82/EΚ, όπως τροποποιήθηκε. Ζητήθηκε από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να 
τεκµηριώσει την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου. 
 
Μαζί µε την απάντησή του, ο ΚΑΚ υπέβαλε µελέτη επιβεβαίωσης της δόσης. Στον πειραµατικό 
σχεδιασµό της µελέτης προσοµοιώθηκε µια οξεία τοξική µαστίτιδα. Η στατιστική έκθεση υποδεικνύει 
ότι ο αριθµός των ζώων που χρησιµοποιήθηκε δεν επιτρέπει την επίτευξη ισοδυναµίας (ή µη 
κατωτερότητας) µεταξύ του Dolovet που περιέχει κετοπροφαίνη χορηγούµενου από το στόµα στη 
δόση των 4 mg/kg σωµατικού βάρους και του Ketofen που περιέχει κετοπροφαίνη χορηγούµενου 
ενδοµυϊκά σε δόση των 3 mg/kg.  
 
Ωστόσο, δεδοµένου ότι τα φαρµακοκινητικά δεδοµένα επέτρεψαν τη βελτιστοποίηση της δόσης 
(διατηρώντας τη συνολική έκθεση συγκρίσιµη µεταξύ των δύο προϊόντων) συµπεραίνεται ότι υπάρχει 
σηµείο σύνδεσης που επιτρέπει τις καθιερωµένες χρήσεις να επεκταθούν στο Dolovet. Παρά το 
γεγονός ότι δεν αποδείχθηκε επισήµως η ισοδυναµία, τα δύο προϊόντα έχουν παρόµοια αποτελέσµατα 
συγκρινόµενα µε εικονικό φάρµακο όσον αφορά αρκετές σηµαντικές παραµέτρους, τόσο κλινικές όσο 
και άλλου είδους (επίπεδα θροµβοξάνης B2 στο πλάσµα). Εάν αποδεχτούµε ότι υφίσταται σύνδεση, 
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τότε οι κλινικές ενδείξεις που υπάρχουν για το Ketofen, όπως καταγράφονται στη βιβλιογραφία, 
πρέπει να εφαρµοστούν κατά µεγάλο µέρος και για το Dolovet. Για παράδειγµα, σε γενόσηµες 
εφαρµογές, γίνεται µια προκλινική σύνδεση η οποία επιτρέπει την αναγωγή σε πραγµατικές συνθήκες. 
Για τις γενόσηµες εφαρµογές η βιοϊσοδυναµία πρέπει να αποδειχθεί. Για φακέλους που αφορούν τις 
καθιερωµένες χρήσεις, η σύνδεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πειραµατικό τρόπο. 
 
Ο περιορισµός των ενδείξεων του Dolovet µόνο σε αυτές οι οποίες υποβλήθηκαν σε δοκιµή (έλεγχος 
ενδοτοξιναιµικής µαστίτιδας) δεν κρίνεται ορθός. 
 
Ο περιορισµός των συµπτωµάτων της πυρεξίας ή του πυρετού και η ανακούφιση της λοίµωξης 
θεωρούνται σηµαντικά κλινικά επιτεύγµατα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν καθώς έχουν σαφώς και 
επαρκώς τεκµηριωθεί. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν καθώς και την καθιερωµένη χρήση της 
κετοπροφαίνης, η CVMP διατύπωσε τη γνώµη ότι ο ισχυρισµός «Ανακούφιση της λοίµωξης και 
µείωση του πυρετού σε µεµονωµένα ζώα» έχει τεκµηριωθεί.  
 
Η γνώµη της CVMP εκδόθηκε στις 9 Νοεµβρίου 2006 και η επακόλουθη απόφαση της Επιτροπής στις 
17 Απριλίου 2007. 
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