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Aivlosin (tylvalosine) 
Een overzicht van Aivlosin en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Aivlosin en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Aivlosin is een antibioticum dat wordt gebruikt om een aantal infectieziekten bij varkens, kippen, 
fazanten en kalkoenen te behandelen. 

Het middel wordt gebruikt bij varkens voor de behandeling en metafylaxe van een aantal besmettelijke 
ziekten veroorzaakt door bacteriën die de longen (enzoötische pneumonie) of het darmkanaal 
(dysenterie of proliferatieve enteropathie) aantasten. Metafylaxe betekent het toedienen van een 
geneesmiddel aan een groep dieren, met als doel het behandelen van dieren die ziek zijn door een 
infectie, en het tegengaan van de verspreiding van de infectie onder de andere dieren, waarvan 
sommige al besmet kunnen zijn. Aivlosin verbetert de gezondheid en het gewicht van de dieren, maar 
de bacteriën die de longinfectie veroorzaakten, worden er niet geheel door uitgeroeid. 

Bij kippen en fazanten wordt het middel gebruikt voor de behandeling en metafylaxe van longinfecties 
die veroorzaakt worden door de bacterie Mycoplasma gallisepticum. 

Bij kalkoenen wordt Aivlosin gebruikt voor de behandeling van longinfecties die veroorzaakt worden 
door de bacterie Ornithobacterium rhinotracheale, die tot ziekte kan leiden wanneer zij wordt 
gecompliceerd door andere virale en bacteriële infecties. 

Aivlosin bevat de werkzame stof tylvalosine (voorheen acetylisovaleryltylosine genoemd). 

Hoe wordt Aivlosin gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Aivlosin is verkrijgbaar als 
voormengsel voor gemedicineerd voer en als oraal poeder voor varkens, alsook in de vorm van 
granulaat voor gebruik in drinkwater voor varkens, kippen, kalkoenen en fazanten. 

Het voormengsel kan alleen worden gebruikt door een erkende diervoederfabriek voor de bereiding 
van gemedicineerd voer, dat vervolgens aan de veehouder wordt verstrekt voor de behandeling van 
een groot aantal varkens. Het orale poeder wordt in varkensvoer vermengd door de varkenshouder en 
wordt gebruikt om individuele varkens te behandelen. Het granulaat wordt aan het drinkwatersysteem 
toegevoegd, hetzij rechtstreeks hetzij na verdunning in een stamoplossing. 
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Zie de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Aivlosin. 

Hoe werkt Aivlosin? 

De werkzame stof van Aivlosin, tylvalosine, is een antibioticum dat tot de macrolidengroep behoort. 
Deze stof remt de werking van de ribosomen van de bacteriën (de delen van de cel waarin eiwitten 
worden aangemaakt) en verhindert zo de groei van bacteriën. 

Welke voordelen bleek Aivlosin tijdens de studies te hebben? 

De antimicrobiële werkzaamheid van tylvalosine tegen bacteriën die ziekten veroorzaken, werd 
onderzocht in laboratoria. De belangrijkste klinische studies naar de werkzaamheid van Aivlosin 
werden uitgevoerd op veehouderijen binnen en buiten de EU. 

Bij de studies onder varkens ging het ofwel om varkens die de ziekte al hadden, ofwel om varkens die 
de ziekte zouden kunnen ontwikkelen omdat ze in contact kwamen met zieke dieren in dezelfde 
veehouderij. Met Aivlosin behandelde varkens vertoonden minder ernstige ziektesymptomen dan 
onbehandelde dieren. Het succes van de behandeling met Aivlosin was vergelijkbaar met de 
werkzaamheid van andere geneesmiddelen in dezelfde klasse die toegelaten zijn voor dergelijke 
ziekten bij varkens. 

In andere studies werd de werking van Aivlosin onderzocht bij zieke kippen en fazanten en bij zeer 
jonge kuikens die waren uitgebroed in eieren uit kippenrennen waar de ziekte heerste. Met Aivlosin 
behandelde kippen en fazanten vertoonden minder ernstige ziektesymptomen dan onbehandelde 
dieren. De werkzaamheid van Aivlosin was vergelijkbaar met die van andere geneesmiddelen in 
dezelfde klasse die al toegelaten zijn voor deze ziekte bij kippen. De behandeling leidde niet tot 
volledige eliminatie van alle bacteriën in de longen en luchtwegen en sommige vogels bleven 
ziekteverschijnselen vertonen; het aantal geïnfecteerde dieren was echter significant geringer dan in 
een onbehandelde pluimveegroep. 

Bij kalkoenen werden alleen laboratoriumstudies uitgevoerd. Deze omvatten een 
dosisbevestigingsonderzoek onder kalkoenkuikens die kunstmatig werden besmet met een longvirus 
(aviair pneumovirus) en met Ornithobacterium rhinotracheale teneinde een gecompliceerde infectie te 
simuleren. De kuikens kregen ofwel een behandeling met Aivlosin ofwel geen behandeling. De 
belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was de schade aan longen en longblaasjes, die bij de 
met Aivlosin behandelde kalkoenen minder ernstig was dan bij de onbehandelde groep. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Aivlosin in? 

Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de beperkende voorwaarden voor Aivlosin. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Mensen die in de omgang met Aivlosin of gelijksoortige middelen last hadden van bepaalde reacties, 
moeten elk contact met Aivlosin vermijden. 

Tijdens het mengen van Aivlosin in het voer of het drinkwater of in de omgang met het 
gemedicineerde voer of water moet elk rechtstreeks contact met de ogen, de huid en de mond worden 
vermeden en dient beschermende kleding te worden gedragen, bv. overalls, handschoenen en 
gezichtsmaskers (ademhalingsmaskers). In geval van huidcontact met Aivlosin of gemedicineerd voer 
of drinkwater moet de huid met water worden gespoeld. 
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Aivlosin mag niet bij mensen worden gebruikt. Als iemand per ongeluk Aivlosin inslikt, dient 
onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Het is ook de tijd na de 
toediening van een geneesmiddel voordat de eieren voor menselijke consumptie kunnen worden 
gebruikt. 

De wachttijd voor vlees van varkens, kippen, kalkoenen en fazanten die met Aivlosin worden 
behandeld, is twee dagen. 

De wachttijd voor eieren van met Aivlosin behandelde kippen is nul dagen. Het geneesmiddel is niet 
toegestaan bij kalkoenen die eieren voor menselijke consumptie produceren. Daarom mag het middel 
niet worden gebruikt bij kalkoenen in de leg, noch gedurende de drie weken voordat de kalkoenhennen 
waarschijnlijk eieren beginnen te leggen die bestemd zijn voor menselijke consumptie. 

Waarom is Aivlosin geregistreerd in de EU? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Aivlosin groter zijn 
dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Overige informatie over Aivlosin 

Op 9 september 2004 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Aivlosin verleend. 

Meer informatie over Aivlosin is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/aivlosin 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 06-2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/aivlosin
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