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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Pirsue
Chlorowodorek pirlimycyny

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 

(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet 

ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej 

dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania leku.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia zwierzęcia należy 

skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie 

zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Pirsue?

Preparat Pirsue jest antybiotykiem, który jako substancję czynną zawiera chlorowodorek 

pirlimycyny. Jest on podawany krowom mlecznym we wlewie do wymienia poprzez kanał strzyku za 

pomocą fabrycznie napełnionej strzykawki.

W jakim celu stosuje się Pirsue?

Preparat Pirsue stosuje się u krów mlecznych w celu leczenia subklinicznego zapalenia wymienia 

wywołanego przez określone grupy bakterii. Zapalenie wymienia jest zakażeniem gruczołu 

mlecznego. Zapalenie subkliniczne oznacza, że zakażenie występuje, lecz nie jest na tyle nasilone, 

aby powodowało wyraźne objawy kliniczne u krowy. Ze względu na to, że mleko jest rutynowo 

kontrolowane pod kątem obecności bakterii i innych oznak zakażenia, zakażenie wymienia u krowy 

mlecznej można łatwo rozpoznać na wczesnym etapie. Preparat Pirsue podaje się do każdego 

zakażonego strzyku wymienia przez 8 kolejnych dni.
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Jak działa Pirsue?

Substancją czynną preparatu Pirsue jest chlorowodorek pirlimycyny, antybiotyk z grupy 

linkozamidów. Jego działanie polega na blokowaniu rybosomów bakteryjnych, tj. części komórki, w 

których wytwarzane są białka. W wyniku tego bakterie nie są w stanie wytwarzać dodatkowych 

białek i przestają się namnażać.

Jak badano Pirsue?

Przedstawiono informacje na temat jakości farmaceutycznej, tolerancji produktu u krów oraz 

bezpieczeństwa dla ludzi (osób mających kontakt z produktem oraz konsumentów mięsa i mleka), 

jak również informacje środowiskowe.

Skuteczność przeciwbakteryjna pirlimycyny przeciwko różnym grupom bakterii powodujących 

chorobę u krów mlecznych badano w laboratoriach mikrobiologicznych. W badaniach tych określono 

skuteczne stężenie pirlimycyny konieczne do zahamowania rozwoju bakterii.

Skuteczność kliniczną badano w dużej liczbie stad bydła w 8 krajach europejskich. Krowy z 

subklinicznymi zakażeniami wymienia były leczone preparatem Pirsue (raz na dobę przez 8 dni) lub 

innym antybiotykiem dopuszczonym do obrotu w UE do leczenia tych zakażeń. Próbki mleka były 

kontrolowane codziennie przez okres do 30 dni po leczeniu w kierunku obecności bakterii oraz 

innych oznak zakażenia.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Pirsue zaobserwowano w 
badaniach?

Wyniki tych badań wykazały, że preparat Pirsue skutecznie hamuje rozwój wielu różnych gatunków 

bakterii. Badania terenowe wykazały, że leczenie preparatem Pirsue w zalecanej dawce było 

skuteczne w leczeniu subklinicznych zakażeń wymienia.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Pirsue?

Preparat Pirsue jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez krowy.

Jednak w rzadkich przypadkach po leczeniu występowały ciężkie bakteryjne zakażenia wymienia. 

Zakażenia te były spowodowane nieprawidłowym podawaniem produktu przez operatora, który –

wprowadzając strzykawkę bez odpowiedniej procedury oczyszczenia – wprowadzał także bakterie 

patogenne (powodujące chorobę) ze środowiska do wymienia. Operatorzy powinni zatem zachować 

szczególną ostrożność, aby nie wprowadzić patogenów do strzyku wymienia. Przed podaniem 

preparatu Pirsue należy dokładnie oczyścić zarówno strzyk, jak i wymię, a ponadto zdezynfekować 

koniec strzyku.

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

Chlorowodorek pirlimycyny może powodować ciężkie podrażnienie oczu i skóry.

Użytkownicy produktu powinni zatem zachować ostrożność i unikać kontaktu z roztworem. Skórę 

zanieczyszczoną preparatem Pirsue należy umyć, a oczy należy płukać wodą przez 15 minut 

bezpośrednio po zanieczyszczeniu.
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Jaki czas musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a 
mięso może zostać spożyte przez ludzi (okres karencji)?

Krowy nie powinny być poddawane ubojowi przez 23 dni po zakończeniu leczenia preparatem 

Pirsue.

Jaki czas musi upłynąć, zanim mleko może być pozyskiwane od 
zwierzęcia do spożycia przez ludzi?

Nie należy pozyskiwać mleka od krów przez 5 dni od zakończenia leczenia preparatem Pirsue.

Na jakiej podstawie zatwierdzono Pirsue?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) zdecydował, że korzyści płynące ze 

stosowania preparatu Pirsue są większe od ryzyka przy leczeniu subklinicznego zapalenia wymienia 

u krów mlecznych i zalecił udzielenie pozwolenia na wprowadzenie preparatu Pirsue do obrotu. 

Stosunek korzyści do ryzyka można znaleźć w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje na temat preparatu Pirsue:

Dnia 29 stycznia 2001 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

preparatu Pirsue ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. Pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu przedłużono w dniu 29 stycznia 2006 r. Informacje na temat kategorii dostępności tego 

produktu można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2006.
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