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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Zuprevo 
tildipirosin 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В 
него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 
оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 
лекарството. 

Настоящият документ не може да замени обсъждането лично с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 
нуждаете от повече информация за състоянието или лечението на Вашето животно, обърнете се 
към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията за препоръките 
на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Zuprevo? 

Zuprevo е ветеринарномедицински продукт, съдържащ тилдипирозин (tildipirosin). Предлага се 
под формата на инжекционен разтвор, съдържащ 40 mg/ml тилдипирозин (за свине) или 
180 mg/ml (за говеда). 

За какво се използва Zuprevo? 

Zuprevo е антибиотик, използван при свине, за лечение на  респираторни болести при свинете 
(SRD), причинени от Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica и Haemophilus parasuis. В случаи на сериозни огнища на респираторни болести при 
свинете Zuprevo може да се използва и метафилактично, което означава да се лекуват 
едновременно заболелите свине и клинично здравите свине, които са в контакт с тях, за да се 
предотврати развитието на клиничните симптоми и да се избегне по-нататъшното 
разпространяване на заболяването. 

Zuprevo се използва при говеда за лечение и профилактика на респираторни болести при 
говедата (BRD), причинени от бактериите Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida и 
Histophilus somni. Zuprevo следва да се използва само когато бактериите са чувствителни към 
тилдипирозин. Когато се използва за профилактика на BRD инфекцията в стадото трябва да бъде 
потвърдена преди използването. 
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Zuprevo се прилага като еднократна инжекция, мускулно при свинете и подкожно при говедата. 
Дозата за употреба се определя според теглото на животното. Животното трябва да се наблюдава 
и ако са все още налице респираторни проблеми след два дни (при свинете) или след два до три 
дни (при говедата), лечението трябва да бъде сменено с друг антибиотик. 

При употребата на антибиотика Zuprevo е изключително важно да се спазват строго инструкциите 
в листовката, за да се намали до минимум рискът от развиване на антибиотична резистентност. 
Антибиотична резистентност е способността на бактериите да се развиват при наличието на 
антибиотик, който в обичайни условия ги убива или спира растежа им. Това означава, че 
антибиотикът може да загуби действието си срещу бактериите, заразили хора или животни. 

Как действа Zuprevo? 

Zuprevo е антибиотик от групата на макролидите. Действа, като блокира бактериалните рибозоми 
— клетъчните органели, в които се произвеждат протеините, като по този начин се блокира 
растежът на бактериите. 

Как е проучен Zuprevo? 

Проведени са лабораторни и практически проучвания, които разглеждат употребата на Zuprevo 
както за лечение, така и за метафилактика на SRD, и за лечение и профилактика на BRD. При 
практическите проучвания лекарството е сравнено с други антибиотици, използвани за лечение 
на тези болести (тулатромицин или флорфеникол). Проучванията на SRD включват свине на 
възраст между три и 21 седмици, а тези на BRD включват говеда на възраст между един и 24 
месеца. Проучванията на лечението разглеждат подобрението на признаците на респираторни 
заболявания, а проучванията на профилактиката разглеждат липсата на признаци на инфекцията 
(повишена температура, респираторни или поведенчески отклонения) при животни, изложени на 
инфекция. 

Ефикасността на Zuprevo, използван за лечение и метафилактика на SRD при заболели свине, 
както и при клинично здрави свине, които са в контакт с тях, е изследвана в практическо 
проучване, при което е потвърдено огнище на SRD при поне 30% от клетките, в които са налице 
клинични признаци на SRD, включително при поне 10% от животните от всяка клетка в рамките 
на 1 ден, 20% в рамките на 2 дни или 30% в рамките на 3 дни. Със Zuprevo са лекувани 229 
прасета, а 227 прасета са нелекувани контролни животни, на които е приложен физиологичен 
разтвор. 

Какви ползи от Zuprevo са установени в проучванията? 

Доказано е, че ефикасността на Zuprevo е сравнима с ефективността на тулатромицин или 
флорфеникол за лечение на SRD, както и за лечение и профилактика на BRD. 

Когато Zuprevo се прилага за лечение и метафилактика на SRD при заболели свине и клинично 
здрави, но в контакт с тях свине, при около 86% от здравите свине не се проявяват клинични 
признаци на заболяването в сравнение с 65% от свинете в контролната група с нелекувани 
животни. 

Какви са рисковете, свързани със Zuprevo? 

Животните, лекувани със Zuprevo, могат да получат подуване на мястото на инжектиране, 
особено когато се използват по-големи обеми, и поради това всяка инжекция е ограничена до 
определен максимален обем (5 ml за свине и 10 ml за говеда). Подуването може да трае до три 
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дни при свинете и една до две седмици при говедата. При говедата е възможна и болка при 
инжектиране. 

Zuprevo е противопоказан за животни при свръхчувствителност (алергични реакции) към 
макролидни антибиотици или някой от ексципиентите. Лекарството не трябва да се инжектира в 
кръвоносен съд. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

Тилдипирозин може да причини свръхчувствителност при контакт с кожата. В случай на случайно 
разливане върху кожата, незабавно да се измие мястото с вода и сапун, а очите да се промият с 
чиста вода. Необходими са специални предпазни мерки, за да се избегне случайно 
самоинжектиране, тъй като лабораторните проучвания при кучета доказват сърдечносъдови 
проблеми след интрамускулно приложение на високи дози тилдипирозин. В случай на случайно 
самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави 
листовката за употреба или етикета на продукта. 

Какъв е карентният срок? 

Карентният срок е необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животните да бъдат допуснати за клане и месото им да бъде използвано за консумация от 
хора. 

Карентният срок за месо е девет дни за свине и 47 дни за говеда. Лекарството не трябва да се 
прилага при животни, произвеждащи мляко за консумация от хора. 

Какви са основанията за одобряване на Zuprevo? 

CVMP заключава, че ползите от Coxevac превишават рисковете за одобрените показания, и 
препоръчва на Zuprevo да бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да 
се намери в модул „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR. 

Допълнителна информация за Zuprevo: 

На 06 май 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Zuprevo, валидно в 
Европейския съюз. Информация за начина на предписване на продукта може да се намери върху 
етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста февруари 2015 г. 
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