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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Zuprevo 
tildipirosiini 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointikertomuksesta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten 
eläinlääkevalmistekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston 
perusteella. 

Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja 
eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten 
perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointikertomukseen). 

Mitä Zuprevo on? 

Zuprevo on tildipirosiinia sisältävä eläinlääkevalmiste. Sitä saa injektionesteenä, liuoksena, jossa on 
tildipirosiinia 40 mg/ml (sioille) tai 180 mg/ml (naudoille). 

Mihin  Zuprevoa käytetään? 

Zuprevo on antibiootti, jota käytetään sikojen hengitystieinfektioiden (SRD, swine respiratory disease) 
hoitoon silloin, kun niiden aiheuttajana on Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Bordetella bronchiseptica tai Haemophilus parasuis –bakteeri.  Vaikean SRD:epidemian  puhkeamisen 
aikana Zuprevoa voi myös käyttää metafylaktisesti, mikä tarkoittaa että sitä käytetään samanaikaisesti 
sairastuneilla ja niiden kanssa läheisessä kontaktissa olevilla kliinisesti terveillä sioilla, kliinisten 
oireiden ja taudin edelleen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Zuprevoa käytetään myös naudan hengitystieinfektioiden (BRD) hoitoon ja ehkäisyyn silloin, kun 
niiden aiheuttajana on Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somni –
bakteeri. Zuprevoa saa käyttää vain tildipirosiinille herkkiin bakteereihin. Ennen kuin valmistetta 
annetaan BRD:n ehkäisyyn, on varmistettava taudin esiintyminen samassa laumassa. 

Zuprevoa annetaan yksi injektio lihakseen sioille ja ihon alle naudoille. Käytettävä annos lasketaan 
eläimen painon mukaan. Eläimen tilaa on seurattava, ja jos hengitystieongelmia on sioilla yhä kahden 
vuorokauden jälkeen tai naudoilla 2–3 päivän jälkeen, lääke on vaihdettava toiseen antibioottiin. 
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Antibioottia Zuprevo käytettäessä on olennaisen tärkeää noudattaa tarkasti pakkausselosteen ohjeita, 
jotta minimoitaisiin antibioottiresistanssin kehittyminen. Antibioottiresistanssissa on kyse bakteerin 
kyvystä kasvaa huolimatta antibiootista, joka normaalisti tappaisi ne tai rajoittaisi niiden kasvua. Tämä 
tarkoittaa sitä, että antibiootti ei enää tehoa bakteeriin, joka on aiheuttanut infektion ihmisessä tai 
eläimessä. 

Miten Zuprevo vaikuttaa? 

Zuprevo on makrolidien ryhmään kuuluva antibiootti. Se estää bakteerien ribosomeja eli proteiineja 
tuottavia solun osia toimimasta ja estää näin bakteerien kasvun. 

Miten Zuprevoa on tutkittu? 

Zuprevon käyttöä tutkittiin laboratorio- ja kenttätutkimuksissa sekä SRD:n hoidossa ja metafylaksissa 
että BRD:n hoidossa ja ehkäisyssä. Kenttätutkimuksissa lääkettä verrattiin muihin kyseisissä 
sairauksissa käytettäviin antibiootteihin (tulatromysiini tai florfenikoli). SRD:stä tehdyissä 
tutkimuksissa siat olivat 3–21 viikon ikäisiä ja BRD:stä tehdyissä tutkimuksissa naudat olivat 1–24 
kuukauden ikäisiä. Hoitotutkimuksissa tarkasteltiin infektiolle altistuneiden eläinten hengitystieoireiden 
paranemista ja ehkäisytutkimuksissa infektio-oireiden puuttumista (kuume, poikkeavuudet 
hengitysteissä tai käyttäytymisessä). 

Zuprevon tehoa SRD:n hoidossa ja metafylaksissa sairailla sioilla ja kliinisesti terveillä, sairaiden 
sikojen kanssa kontaktissa olevilla sioilla tutkittiin kenttätutkimuksessa, kun SRD-epidemian 
puhkeaminen oli ensin vahvistettu siten, että kliinisiä merkkejä SRD:stä havaittiin vähintään 30 %:ssa 
sikalaumoista, ja vähintään 10 %:lla eläimistä laumaa kohden yhden päivän aikana tai 20 %:lla 
kahden päivän aikana tai 30 %:lla kolmen päivän aikana. Zuprevolla hoidettiin 229 sikaa ja 227 sikaa 
oli hoitamattomia verrokkeja, jotka saivat suolaliuosta. 

Mitä hyötyä Zuprevosta on havaittu tutkimuksissa? 

Zuprevon osoitettiin olevan teholtaan verrannollinen tulatromysiiniin tai florfenikoliin SRD:n hoidossa 
sekä BRD:n hoidossa ja ehkäisyssä. 

Kun Zuprevoa käytettiin SRD:n hoidossa ja metafylaksissa kliinisesti terveillä, sairaiden sikojen kanssa 
kontaktissa olevilla sioilla, noin 86 % terveistä sioista ei saanut sairauden kliinisiä oireita verrattuna 
noin 65 %:iin vertailuryhmän sioista, jotka eivät saaneet hoitoa. 

Mitä riskejä Zuprevoon liittyy? 

Zuprevoa saaneilla eläimillä saattaa esiintyä turvotusta pistoskohdassa erityisesti isompia annoksia 
käytettäessä. Siksi injektiolle on määrätty enimmäisannokset (5 ml sioille ja 10 ml naudoille). 
Turvotuksen enimmäiskesto voi olla sioilla kolme päivää ja naudoilla kaksi viikkoa. Naudat saattavat 
myös tuntea kipua injektion antamisen yhteydessä. 

Zuprevoa ei saa antaa eläimille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) makrolidiantibiooteille tai joillekin 
muille apuaineille. Lääkettä ei saa antaa suoneen. 

Mitä varotoimenpiteitä henkilön, joka antaa eläinlääkevalmistetta tai on 
kosketuksissa eläimen kanssa, on noudatettava? 

Tildipirosiinin ihokosketus saattaa aiheuttaa herkistymistä. Jos valmisteen kanssa joutuu vahingossa 
kosketuksiin, iho pestään välittömästi saippualla ja vedellä ja silmät pestään puhtaalla vedellä. 
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Vahinkoinjektion välttämiseksi on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska koirilla tehdyissä 
laboratoriotutkimuksissa ilmeni vaikutuksia sydämen ja verisuonten toiminnassa sen jälkeen, kun 
lihakseen oli annettu tildipirosiini-injektio suurena annoksena. Vahinkoinjektiossa henkilön on 
hakeuduttava välittömästi hoitoon ja näytettävä lääkärille valmisteen pakkausseloste tai myyntipäällys. 

Miten pitkä on lääkevalmisteen varoaika? 

Varoaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka täytyy kulua lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihan tai maidon voi käyttää elintarvikkeeksi. 

Sianlihan varoaika on yhdeksän päivää ja naudanlihan 47 päivää. Lääkettä ei saa antaa eläimille, 
joiden maitoa käytetään ihmisravinnoksi. 

Miksi Zuprevo on hyväksytty? 

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Zuprevon hyöty on sen riskejä suurempi hyväksytyissä 
käyttöaiheissa ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Zuprevolle. Hyöty-riskisuhde on tämän EPAR-
arviointilausunnon tieteellisen käsittelyn osiossa. 

Muita tietoja Zuprevosta 

Euroopan komissio myönsi 6. toukokuuta 2011 Zuprevolle koko Euroopan unionin alueella voimassa 
olevan myyntiluvan. Myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa on tieto valmisteen 
reseptistatuksesta. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi helmikuussa 2015. 
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