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Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Pirsue
Pirlimycíniumchlorid

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vyhodnotil predloženú dokumentáciu, aby 

dospel k odporúčaniam, ako používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s  veterinárom. Ďalšie informácie 

o ochorení vášho zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete 

v súvislosti s odporúčaniami výboru CVMP viac informácií, prečítajte si odbornú rozpravu 

(súčasť správy EPAR).

Čo je Pirsue?

Pirsue je antibiotikum, ktoré obsahuje účinnú látku pirlimycíniumchlorid. Podáva sa dojniciam 

formou infúzie do vemena cez kanál struku pomocou naplnenej injekčnej striekačky.

Na čo sa Pirsue používa?

Pirsue sa používa u dojníc na liečbu subklinickej mastitídy zapríčinenej špecifickými skupinami 

baktérií. Mastitída je infekcia vemena. Subklinický znamená, že infekcia je prítomná, ale nie je 

rozvinutá do tej miery, aby sa u kravy prejavili jasné klinické príznaky. Keďže mlieko sa bežne 

kontroluje na prítomnosť baktérií a na ďalšie príznaky infekcie, skoré štádiá infekcie vemena u 

dojnice sa dajú ľahko diagnostikovať. Pirsue sa podáva do každého infikovaného struku vemena 

počas 8 po sebe nasledujúcich dní.

Akým spôsobom Pirsue účinkuje?

Účinnou látkou lieku Pirsue je pirlimycíniumchlorid, antibiotikum linkosamidovej skupiny. Účinkuje 

tak, že zablokuje ribozómy baktérií; to je časť bunky, kde sa tvoria proteíny. V dôsledku toho už 

baktérie nemôžu vytvárať proteíny a prestanú rásť.
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Ako bol skúmaný účinok Pirsue?

Boli poskytnuté informácie o farmaceutickej kvalite, o tolerancii tohto produktu u kráv a o 

bezpečnosti u ľudí (ľudia v kontakte s produktom a konzumenti mäsa a mlieka) a o prostredí.

V mikrobiologických laboratóriách sa skúmala antimikrobiálna účinnosť pirlimycínu v porovnaní s 

rôznymi skupinami baktérií spôsobujúcimi ochorenie u dojníc. V týchto štúdiách sa zisťovala účinná 

koncentrácia pirlimycínu potrebná na zastavenie rastu baktérií.

Klinická účinnosť sa skúmala u veľkého počtu stád dojníc v 8 európskych krajinách. Kravy so 

subklinicky infikovanými vemenami boli liečené liekom Pirsue (raz denne počas 8 dní) alebo iným 

antibiotikom, ktoré bolo v EÚ schválené na liečbu týchto infekcií. Vzorky mlieka sa 30 dní po liečbe 

denne kontrolovali na prítomnosť baktérií a na ďalšie príznaky infekcie.

Aký prínos preukázal Pirsue v týchto štúdiách?

Výsledky týchto štúdií preukázali, že liek Pirsue je účinný pri inhibícii bakteriálneho rastu širokého 

spektra baktérií. Terénna skúška preukázala, že liečba liekom Pirsue v odporučenej dávke je účinná 

pri liečbe subklinických infekcií vemena.

Aké riziká sa spájajú s užívaním Pirsue? 

Liek Pirsue kravy zvyčajne dobre znášajú. 

V ojedinelých prípadoch sa však po liečbe vyskytli závažné bakteriálne infekcie vemena. Tieto 

infekcie boli zapríčinené nesprávnym podávaním produktu vinou ošetrujúcej osoby, ktorá po 

zavedení injekčnej striekačky bez primeraného vyčistenia vniesla do vemena aj patogénne 

(spôsobujúce ochorenie) baktérie z prostredia. Ošetrujúca osoba musí byť preto zvlášť opatrná, aby 

do struku nevniesla patogény. Struk a vemeno sa pred použitím lieku Pirsue majú primerane očistiť 

a koniec struku treba vydezinfikovať.

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Pirlimycíniumchlorid môže spôsobiť závažné podráždenie očí a pokožky. 

S produktom treba zaobchádzať opatrne, aby sa predišlo kontaktu s roztokom. Pokožku, ktorá 

prišla do kontaktu s liekom Pirsue, treba umyť a oči treba ihneď po expozícii vyplachovať vodou 

počas 15 minút. 

Po akom čase sa zviera môže poraziť, aby ľudia mohli konzumovať mäso 
(ochranná lehota)?

Liečené kravy sa nemajú porážať skôr, ako po 23 dňoch po poslednom dni liečby liekom Pirsue.

Po akom čase sa môže od zvieraťa získavať mlieko, aby ho ľudia mohli 
konzumovať?

Mlieko liečených kráv sa nemá používať 5 dní po poslednom dni liečby liekom Pirsue.
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Prečo bol Pirsue schválený? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínos lieku Pirsue je väčší než 

riziká spojené s liečbou subklinickej mastitídy dojníc a odporučil udeliť povolenie na uvedenie na trh 

pre Pirsue. Pomer prínosu a rizika sa nachádza v časti 6 tejto správy EPAR.

Ďalšie informácie o Pirsue:

Dňa 29. januára 2001 Európska komisia udelila pre Pirsue povolenie na uvedenie na trh platné v 

celej Európskej únii. Toto povolenie bolo predĺžené 29. januára 2006. Informácie o predpisovaní 

tohto lieku nájdete na obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: Máj 2013
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