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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Zuprevo 
tildipirozin 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 
állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához. Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

Milyen típusú gyógyszer a Zuprevo? 

A Zuprevo egy tildipirozin nevű hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítmény. A Zuprevo 40 
mg/ml (sertések esetében) vagy 180 mg/ml (szarvasmarhák esetében) tildipirozint tartalmazó oldatos 
injekció formájában kapható. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Zuprevo? 

A Zuprevo a sertések Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica és Haemophilus parasuis baktériumok okozta légzőszervi megbetegedésének (SRD) 
kezelésére alkalmazott antibiotikum. Súlyos SRD-járványok esetén a Zuprevo metafilaktikusan is 
alkalmazható, ami azt jelenti, hogy a beteg sertéseket és a velük közvetlenül érintkező, klinikailag 
egészséges sertéseket egyidőben kezelik, hogy az utóbbiaknál ne jelenjenek meg a klinikai tünetek és 
a betegség ne terjedjen tovább.    

A Zuprevo-t a szarvasmarhák Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida és a Histophilus somni 
baktériumok okozta légzőszervi megbetegedésének (BRD) kezelésére és megelőzésére alkalmazzák. A 
Zuprevo csak akkor alkalmazható, ha a baktérium érzékeny a tildipirozinra. BRD megelőzése esetében 
az alkalmazás előtt a betegség jelenlétét meg kell állapítani az állományban. 

A Zuprevo-t egyszeri injekcióként, sertéseknél az izomba, szarvasmarháknál pedig a bőr alá kell 
beadni. Az alkalmazandó adagot az állat testsúlya alapján számítják ki. Az állatot megfigyelés alatt kell 
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tartani, és ha észlelik, hogy (sertéseknél) két, illetve (szarvasmarháknál) két-három nap után még 
fennáll bármilyen légzési nehézség, másik antibiotikumos kezelésre kell váltani. 

A Zuprevo antibiotikum alkalmazásakor elengedhetetlen a betegtájékoztatóban/használati utasításban 
található előírások szigorú betartása, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen az antibiotikum-
rezisztencia kialakulásának az esélye. Az antibiotikum-rezisztencia azt jelenti, hogy a baktériumok 
növekedni tudnak az antibiotikum jelenlétében, amely normál körülmények között elpusztítaná azokat, 
vagy gátolná növekedésüket. Így előfordulhat, hogy az antibiotikum többé nem hatékony az állatokat 
vagy embereket megfertőző baktériumokkal szemben. 

Hogyan fejti ki hatását a Zuprevo? 

A Zuprevo a „makrolidok” csoportjába tartozó antibiotikum. Hatását a baktériumok fehérjetermelő 
sejtrészének, a riboszómának a blokkolásával és a baktériumnövekedés gátlásával fejti ki. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Zuprevo-t? 

Laboratóriumi és terepvizsgálatokat egyaránt végeztek a Zuprevo SRD kezelésében és metafilaxisában, 
valamint a BRD kezelésében és megelőzésében való alkalmazásának tanulmányozására. A 
terepvizsgálatokban a gyógyszert az ezen betegségek esetén alkalmazott más antibiotikumokkal 
(tulatromicin és florfenikol) hasonlították össze. Az SRD-re irányuló vizsgálatokat három és 21 hetes 
kor közötti sertésekkel, a BRD-re irányulókat pedig egy és 24 hónapos kor közötti szarvasmarhákkal 
végezték. A kezelési vizsgálatokban a légzőszervi megbetegedések tüneteinek javulását, a megelőző 
vizsgálatokban pedig a fertőzésnek kitett állatoknál a fertőzés jeleinek (láz, légzőszervi vagy 
viselkedési rendellenességek) hiányát vizsgálták. 

A beteg sertések, illetve a klinikailag egészséges, fertőzésnek kitett sertések esetében az SRD 
kezelésére és metafilaxisára alkalmazott Zuprevo hatékonyságát egy terepvizsgálatban 
tanulmányozták, amelyben SRD-járványt jelentettek be, mivel az ólak legalább 30%-ánál az SRD 
klinikai tünetei voltak megfigyelhetők, egy napon belül ólanként az állatok legalább 10%-a vagy két 
napon belül 20%-a vagy három napon belül 30%-a mutatott tüneteket.   229 sertést kezeltek 
Zuprevo-val, a kontrollcsoportot alkotó 227 sertést pedig nem kezelték, kizárólag szalint kaptak.  

Milyen előnyei voltak a Zuprevo alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Zuprevo hatékonysága összehasonlíthatónak bizonyult a tulatromicinével és a florfenikoléval az SRD 
kezelésében, illetve a BRD kezelésében és megelőzésében. 

A beteg sertések, illetve a klinikailag egészséges, fertőzésnek kitett sertések esetében az SRD 
kezelésére és metafilaxisára alkalmazott Zuprevo-ra irányuló vizsgálatban a betegség klinikai tünetei 
az egészséges sertések körülbelül 86%-ánál nem jelentkeztek, szemben a kezeletlen kontrollcsoport 
65%-os hozzávetőleges arányával.  

Milyen kockázatokkal jár a Zuprevo alkalmazása? 

A Zuprevo-val kezelt állatoknál duzzanat alakulhat ki az injekció beadásának helyén, különösen a 
nagyobb mennyiségek alkalmazásakor, ezért az egyes injekciók mennyiségét maximalizálták (5 ml a 
sertések és 10 ml a szarvasmarhák esetén). A duzzanat három napig is eltarthat a sertéseknél, a 
szarvasmarháknál pedig egy-két hétig. A szarvasmarháknál fájdalom is felléphet az injekció 
beadásakor. 
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A Zuprevo nem alkalmazható olyan állatoknál, amelyek túlérzékenyek (allergiásak) a makrolid 
antibiotikumokkal vagy a készítmény bármely más segédanyagával szemben. A gyógyszer nem adható 
vérerekbe. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó, vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A tildipirozin bőrrel való érintkezése túlérzékenységet okozhat. Véletlen bőrre kerülés esetén a bőrt 
haladéktalanul szappannal és vízzel le kell mosni, véletlen szembe kerülés esetén a szemet azonnal 
tiszta vízzel ki kell öblíteni. Különösen óvakodni kell a véletlen öninjekciózástól, mivel a kutyákkal 
végzett laboratóriumi vizsgálatok során a tildipirozin magas dózisainak intramuszkuláris beadását 
követően a kutyák szív- és érrendszeri tüneteket mutattak. Véletlen öninjekciózás esetén 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az az időtartam, amelynek a gyógyszer alkalmazása és az 
állat levágása, illetve húsának vagy tejének emberi fogyasztása között kell eltelnie. 

A húsra vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idő kilenc nap sertéseknél és 47 nap 
szarvasmarháknál. A gyógyszer nem alkalmazható olyan állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra 
szánt tejet adnak. 

Miért engedélyezték a Zuprevo forgalomba hozatalát? 

A CVMP megállapította, hogy a Zuprevo alkalmazásának előnyei az engedélyezett javallatokban 
meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a gyógyszerre vonatkozó forgalomba hozatali engedély 
kiadását. Az előny-kockázat profil az EPAR részét képező tudományos indoklásban található. 

A Zuprevo-val kapcsolatos egyéb információ 

2011. május 6-án az Európai Bizottság a Zuprevo-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 
doboz címkéjén/külső csomagoláson található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 02-2015. 
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