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Econor (walnemulina) 
Przegląd wiedzy na temat leku Econor i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

 

Co to jest lek Econor i w jakim celu się go stosuje? 

Econor jest antybiotykiem. 

Stosowany jest u świń w leczeniu szeregu chorób zakaźnych wywołanych przez bakterie i atakujących 
płuca (tj. enzootyczne zapalenie płuc świń) lub jelita (tj. dyzenteria świń, rozrostowe zapalenie jelit 
świń lub spirochetozy jelit). 

Econor poprawia stan zdrowia i ogranicza spadek masy ciała leczonych świń, ale może nie 
wyeliminować zupełnie bakterii, które wywołały infekcję płuc. 

U królików Econor stosowany w celu zmniejszenia śmiertelności w przypadku pojawienia się 
epizootycznej enteropatii królików (ERE). Jest to choroba związana ze zmianami w prawidłowej 
równowadze bakteryjnej w jelitach, które umożliwiają wzrost bakterii clostridia wytwarzającej toksynę, 
która paraliżuje jelito. ERE pojawia się najczęściej na komercyjnych farmach królików w okresie tuczu 
po odsadzeniu. 

Lek zawiera substancję czynną walnemulinę. 

Jak stosować lek Econor? 

Lek Econor jest dostępny w postaci premiksu do sporządzenia paszy leczniczej dla świń (10% i 50%) i 
królików (10%) oraz w postaci proszku doustnego dla świń (10%). W poszczególnych krajach lek może 
nie być dostępny we wszystkich stężeniach. Premiks Econor miesza się z paszą świń lub królików za 
pomocą odpowiedniego rozdrabniacza paszowego, a następnie otrzymaną „mieszankę do pasz 
leczniczych” przekazuje się hodowcy w celu leczenia dużej liczby świń lub królików. Proszek do 
podawania doustnego jest mieszany z paszą dla świń przez hodowcę, a następnie stosowany jest do 
leczenia poszczególnych świń. Dawka i czas trwania leczenia są uzależnione od leczonej choroby, 
zwierzęcia, u którego lek jest stosowany, oraz masy ciała. 
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Lek Econor jest wydawany wyłącznie z przepisu lekarza. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
stosowania leku Econor, należy zapoznać się z ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Econor? 

Substancja czynna leku Econor – walnemulina – jest antybiotykiem z grupy pleuromutylin. Jej działanie 
polega na blokowaniu wytwarzania białek wewnątrz bakterii i tym samym na hamowaniu ich wzrostu. 
Walnemulina wykazuje aktywność przeciwko wielu bakteriom, między innymi odpowiedzialnym za 
wymienione powyżej choroby. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Econor zaobserwowano w badaniach? 

W badaniach nad leczeniem i zapobieganiem dyzenterii świń wykazano, że lek Econor w paszy w dawce 
od 3 do 4 mg walnemuliny/kg masy ciała na dobę (tj. 75 mg/kg paszy) przez co najmniej 7 dni 
skutecznie leczył dezynterię świń. Econor w dawce od 1 do 1,5 mg walnemuliny/kg masy ciała na dobę 
(tj. 25 mg/kg paszy) skutecznie zapobiegał wystąpieniu choroby. 

W badaniach nad leczeniem enzootycznego zapalenia płuc świń i zapobieganiem mu wykazano, że lek 
Econor w paszy w dawce od 10 do 12 mg walnemuliny/kg masy ciała na dobę (tj. 200 mg/kg paszy) 
stosowany w okresie do 4 tygodni ograniczał zmiany w płucach, łagodził objawy kliniczne oraz 
zwiększał tempo wzrostu świń w porównaniu do osobników nieleczonych. Nie wyeliminowano jednak 
zakażenia drobnoustrojem Mycoplasma hyopneumoniae. 

W zapobieganiu spirochetozie jelit lek Econor w paszy w dawce od 1 do 1,5 mg walnemuliny/kg masy 
ciała na dobę (tj. 25 mg/kg paszy) skutecznie kontrolował objawy kliniczne oraz zapobiegał utracie 
masy ciała spowodowanej przez chorobę u nieleczonych świń. 

W leczeniu rozrostowego zapalenia jelit świń lek Econor w paszy w dawce od 3 do 4 mg 
walnemuliny/kg masy ciała na dobę (tj. 75 mg/kg paszy) podawany przez 10 dni poprawiał stan 
kliniczny świń, zmniejszał biegunkę i ograniczał spadek masy ciała. 

W badaniu z udziałem 1 152 odsadzonych królików po wystąpieniu ERE, lek Econor stosowany przez 21 
dni zmniejszył śmiertelność w okresie 4 tygodni z 23% wśród nieleczonych królików do 11% wśród 
osobników, którym podawano 20 mg walnemuliny/kg paszy, i około 8% wśród tych, które otrzymywały 
35 mg walnemuliny/kg paszy. Lek Econor miał pozytywne działanie pod względem zmniejszenia 
stopnia nasilenia choroby oraz poprawy wyników leczenia. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Econor? 

U świń poważne reakcje niepożądane po zastosowaniu leku Econor występują głównie u lokalnych ras 
duńskich i szwedzkich (Danish, Swedish Landrace) oraz osobników powstałym w wyniku ich 
krzyżowania. Należy zatem zachować wyjątkową ostrożność podczas stosowania leku Econor u świń 
pochodzenia skandynawskiego. 

Najczęstsze działania niepożądane u świń to gorączka (podwyższona temperatura ciała) i brak apetytu; 
w ciężkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia koordynacji ruchowej i zaleganie. U niektórych świń 
mogą także występować obrzęki (obrzmienie spowodowane gromadzeniem się płynu) lub rumień 
(zaczerwienienie) na tylnej części tułowia, a także obrzęk powiek. 
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W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy niezwłocznie usunąć paszę zawierającą lek 
Econor, a świnie, u których pojawiły się działania niepożądane, należy przenieść do czystych, suchych 
zagród oraz zastosować u nich odpowiednie leczenie. 

Wzdęcia występują częściej u królików leczonych lekiem Econor niż u osobników nieleczonych. 

Należy unikać przedawkowania leku Econor u królików, ponieważ może to zakłócić równowagę flory 
żołądkowo-jelitowej (flory bakteryjnej jelit), prowadząc do powstania enterotoksemii (zakażenie jelit). 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Podczas stosowania tego leku należy używać rękawic. Podczas mieszania leku Econor i podawania 
gotowej paszy zawierającej lek należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, jamą ustną i nosem. 

W razie przypadkowego połknięcia leku Econor przez człowieka należy natychmiast zasięgnąć porady 
lekarza oraz przedstawić mu ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na 
walnemulinę powinny zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Econor. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. Okres karencji dla mięsa i podrobów 
pochodzących od świń leczonych lekiem Econor wynosi jeden dzień, a dla mięsa i podrobów 
pochodzących od królików leczonych lekiem Econor wynosi zero dni, co oznacza, że nie ma 
obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie lek Econor jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Econor przewyższają 
ryzyko i że lek może być dopuszczony do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Econor 

W dniu 12 marca 1999 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Econor, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Econor znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPARs/Econor. 

Data ostatniej aktualizacji: 09.2018. 
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