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

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

Aivlosin jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu wielu chorób zakaźnych u świń, kurcząt, bażantów i 
indyków. 

U świń lek Aivlosin stosowany jest w metafilaktyce szeregu chorób zakaźnych wywołanych przez 
bakterie atakujące płuca (tj. enzootyczne zapalenie płuc świń) lub przewód pokarmowy (dyzenteria 
świń, rozrostowe zapalenie jelit świń). Metafilaktyka oznacza podawanie leku grupie zwierząt w celu 
leczenia zakażonych zwierząt i jednocześnie kontroli szerzenia się choroby wśród reszty zwierząt, z 
których niektóre mogą być już zakażone. Aivlosin poprawia stan zdrowia i przyrost masy u zwierząt, 
lecz może nie eliminować w pełni bakterii, które wywołały zakażenie płuc. 

U kurcząt i bażantów lek Aivlosin stosuje się w leczeniu i metafilaktyce zakażeń płuc wywołanych przez 
bakterie Mycoplasma gallisepticum. 

U indyków lek Aivlosin stosuje się w leczeniu zakażeń płuc wywołanych przez bakterie 
Ornithobacterium rhinotracheale, które mogą wywołać chorobę, gdy dochodzi do powikłań w związku z 
innymi zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi. 

Substancją czynną leku Aivlosin jest tylwalozyna (wcześniej zwana acetyloizowalerylotylozyną). 

Jak stosować lek Aivlosin? 

Lek wydawany z przepisu lekarza. Lek Aivlosin jest dostępny w postaci premiksu do sporządzenia 
paszy leczniczej, proszku doustnego dla świń oraz granulatu do stosowania w wodzie pitnej dla świń, 
kurcząt, indyków i bażantów. 

Premiks leku Aivlosin może być stosowany wyłącznie w zatwierdzonym młynie paszowym w celu 
przygotowania paszy leczniczej, która jest następnie rozprowadzana wśród hodowców do leczenia 
dużej liczby świń. Proszek do podawania doustnego Aivlosin jest mieszany z paszą dla świń przez 
hodowcę, a następnie stosowany jest do leczenia poszczególnych świń. Aivlosin w granulacie dodaje się 
do instalacji wody pitnej albo bezpośrednio, albo po rozcieńczeniu roztworu podstawowego. 
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Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Aivlosin należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Aivlosin? 

Substancja czynna leku Aivlosin – tylwalozyna – to antybiotyk z grupy makrolidów. Jej działanie polega 
na blokowaniu rybosomów bakterii, części komórek, w których wytwarzane są białka, co hamuje 
wzrost bakterii. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Aivlosin zaobserwowano w badaniach? 

Działanie antybakteryjne tylwalozyny przeciwko bakteriom wywołującym choroby badano w 
laboratorium. Główne badania kliniczne oceniające skuteczność leku Aivlosin przeprowadzono w 
gospodarstwach rolnych w kilku krajach w UE i poza UE. 

Badaniami nad świniami objęto świnie już zarażone daną chorobą lub które prawdopodobnie zarażą się 
nią, ponieważ miały kontakt z zarażonymi zwierzętami w tym samym gospodarstwie. Z badań wynika, 
że u świń, którym podawano lek Aivlosin, występowały łagodniejsze objawy choroby niż u nieleczonych 
zwierząt. Powodzenie stosowania leku Aivlosin było porównywalne do powodzenia stosowania innych 
leków tej samej klasy dopuszczonych do stosowania u świń w leczeniu takich samych chorób. 

W kolejnych badaniach lek Aivlosin oceniano u zarażonych kurcząt i bażantów, jak również u bardzo 
młodych kurcząt, które wykluły się z jaj w stadach, w których występowała choroba. U kurcząt i 
bażantów, którym podawano lek Aivlosin występowały łagodniejsze objawy choroby niż u nieleczonych 
zwierząt. Skuteczność leku Aivlosin była podobna do skuteczności stosowania innych leków tej samej 
klasy już dopuszczonych do leczenia tej choroby u kurcząt. Leczenie nie powodowało eliminacji 
wszystkich bakterii z układu oddechowego, a u niektórych ptaków wciąż obserwowano chorobę; liczba 
zarażonych zwierząt była jednak znacznie mniejsza niż w nieleczonej grupie ptaków. 

U indyków przeprowadzono jedynie badania laboratoryjne. Obejmowały one badanie dotyczące 
określenia dawki u młodych indyków sztucznie zakażonych wirusem infekcji płuc (pneumowirusem 
ptasim) i Ornithobacterium rhinotracheale w celu symulacji infekcji z powikłaniami. Młode indyki 
otrzymały albo lek Aivlosin, albo nie były niczym leczone. Głównym kryterium oceny skuteczności było 
uszkodzenie płuc i pęcherzyków powietrznych, które było mniejsze u indyków otrzymujących lek 
Aivlosin niż w nieleczonej grupie ptaków. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Aivlosin? 

Pełny wykaz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Aivlosin znajduje się w ulotce informacyjnej. 

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

Osoby, u których w przeszłości wystąpiły reakcje przy podawaniu leku Aivlosin lub podobnych 
produktów, powinny unikać kontaktu z lekiem Aivlosin. 

Przy mieszaniu leku Aivlosin z paszą lub wodą pitną, czy też podczas podawania paszy leczniczej lub 
wody z lekiem należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, skórą i ustami oraz należy nosić 
odzież ochronną, np. kombinezon, rękawice i maskę na twarz (maskę oddechową). Skórę, która była w 
kontakcie z lekiem Aivlosin, paszą, lub wodą pitną zawierającą lek Aivlosin, należy przepłukać wodą. 

Leku Aivlosin nie należy podawać ludziom. W razie przypadkowego spożycia leku Aivlosin należy 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 
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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 to także czas po podaniu 
leku, jaki musi upłynąć, zanim jaja mogą zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji na mięso pochodzące od świń, kurcząt, indyków i bażantów otrzymujących lek Aivlosin 
wynosi 2 dni. 

Okres karencji na jaja pochodzące od kur otrzymujących lek Aivlosin wynosi „zero” dni. Lek nie jest 
dopuszczony do stosowania u indyków znoszących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. W 
związku z tym nie należy go stosować u znoszących jaja samic indyków ani przez 3 tygodnie przed 
prawdopodobnym rozpoczęciem składania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi przez samice 
indyków. 

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

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Aivlosin przewyższają ryzyko, i że 
lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Aivlosin 

W dniu 9 września 2004 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Aivlosin, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Aivlosin znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 

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

Data ostatniej aktualizacji: 06-2020. 

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