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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Zuprevo 
tildipirozinas 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir 
kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. 

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės 
į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti 
daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių 
diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis). 

Kas yra Zuprevo? 

Zuprevo – tai veterinarinis vaistas, kurio sudėtyje yra tildipirozino. Gaminamas Zuprevo injekcinis 
tirpalas, kurio sudėtyje yra 40 mg/ml (kiaulėms) arba 180 mg/ml (galvijams) tildipirozino. 

Kam naudojamas Zuprevo? 

Zuprevo yra antibiotikas bakterijų Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica ir Haemophilus parasuis sukeltomis kiaulių kvėpavimo takų ligomis sergančioms 
kiaulėms gydyti. Esant stipriems kiaulių kvėpavimo takų ligų protrūkiams, Zuprevo taip pat galima 
naudoti metafilaktiškai, t. y. tuo pačiu metu gydyti ir sergančias kiaules, ir artimą sąlytį su jomis 
turinčias kliniškai sveikas kiaules, siekiant kad sveikoms kiaulėms nepasireikštų ligos klinikiniai 
požymiai ir sustabdyti tolesnį ligos plitimą. 

Zuprevo skiriamas bakterijų Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ir Histophilus somni 
sukeltomis galvijų kvėpavimo takų ligomis sergantiems galvijams gydyti ir profilaktiškai nuo šių ligų. 
Zuprevo galima naudoti tik tuomet, kai bakterijos yra jautrios tildipirozinui. Prieš naudojant Zuprevo 
bandos galvijams nuo kvėpavimo takų ligų apsaugoti, bandoje turi būti nustatyta ligos atvejų. 

Skiriama viena vaisto injekcija. Kiaulėms ji švirkščiama į raumenį, galvijams – po oda. Vaisto dozė 
nustatoma atsižvelgiant į gyvulio svorį. Gyvulio būklę reikia stebėti ir jei kvėpavimo takų ligos 
požymiai po dviejų dienų (kiaulėms) arba po dviejų–trijų dienų (galvijams) neišnyksta, jam reikia skirti 
kitą antibiotiką. 
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Vartojant antibiotiką Zuprevo būtina atidžiai vadovautis pakuotės lapelio nurodymais, kad mažiau 
vystytųsi atsparumas antibiotikams. Atsparumas antibiotikams – tai bakterijų gebėjimas augti kartu su 
antibiotikais, kurie paprastai jas sunaikina arba apriboja jų augimą. Tai reiškia, kad antibiotikas gali 
nustoti veikti bakterijas, kuriomis užsikrėtę gyvūnai arba žmonės. 

Kaip veikia Zuprevo? 

Zuprevo priskiriamas makrolidų grupės antibiotikams. Jis blokuoja bakterijų ribosomų, baltymus 
gaminančių ląstelių dalių, veiklą ir neleidžia bakterijoms augti. 

Kaip buvo tiriamas Zuprevo? 

Atlikti laboratoriniai tyrimai ir lauko tyrimai, kuriuose Zuprevo buvo skiriamas kiaulių kvėpavimo takų 
ligoms gydyti ir metafilaktiškai nuo šių ligų, ir gyvulių kvėpavimo takų ligoms gydyti ir profilaktiškai 
nuo šių ligų. Lauko tyrimuose vaistas buvo lyginamas su kitais šioms ligoms gydyti naudojamais 
antibiotikais (tulatromicinu arba florfenikoliu). Tyrimuose su kvėpavimo takų ligomis sergančiomis 
kiaulėmis buvo tiriamos 3–21 savaitės kiaulės, o tyrimuose su kvėpavimo takų ligomis sergančiais 
galvijais – 1–24 savaičių galvijai. Tyrimuose, kuriuose vaistas buvo naudojamas gyvuliams gydyti, 
buvo vertinama, ar pagerėjo kvėpavimo takų ligos simptomai; tyrimuose, kuriuose vaistas skirtas 
profilaktiškai, buvo tiriama, ar sąlytį su infekcija turintiems gyvuliams nepasireiškia infekcijos požymių 
(karščiavimas, kvėpavimo takų ar elgsenos sutrikimų). 

Zuprevo veiksmingumas kiaulių kvėpavimo takų ligoms gydyti ir metafilaktiškai nuo šių ligų, vaistą 
skiriant sergančioms kiaulėms ir kliniškai sveikoms sąlytį su sergančiais gyvuliais turinčioms kiaulėms, 
buvo tiriamas lauko tyrime, kuriame kiaulių kvėpavimo takų ligų protrūkis buvo patvirtintas ir bent 
30 proc. kiaulidžių pasireiškė kiaulių kvėpavimo takų ligų klinikiniai požymiai, įskaitant bent 10 proc. 
vienos kiaulidės kiaulių per 1 dieną, 20 proc. – per 2 dienas ar 30 proc. – per 3 dienas. 229 kiaulėms 
buvo skirta Zuprevo, o 227 kontrolinės grupės kiaulės negydytos jokiais vaistais, joms skirta 
fiziologinio skysčio. 

Kokia Zuprevo nauda nustatyta tyrimuose? 

Nustatyta, kad kiaulių kvėpavimo takų ligoms gydyti ir galvijų kvėpavimo takų ligoms gydyti ir 
profilaktiškai nuo galvijų kvėpavimo takų ligų skiriamas Zuprevo panašaus veiksmingumo kaip ir 
tulatromicinas arba florfenikolis. 

Kai Zuprevo buvo naudojamas kiaulių kvėpavimo takų ligoms gydyti ir metafilaktiškai nuo šių ligų, 
vaistą skiriant sergančioms kiaulėms ir kliniškai sveikoms sąlytį su sergančiais gyvuliais turinčioms 
kiaulėms, jokių ligos klinikinių požymių nepasireiškė maždaug 86 proc. sveikų kiaulių, palyginti su 
maždaug 65 proc. negydytų kontrolinės grupės kiaulių. 

Kokia rizika siejama su Zuprevo? 

Gydant Zuprevo gali patinti injekcijos vieta, ypač jei naudojamas didesnis vaisto kiekis, todėl reikia 
neviršyti didžiausios galimos injekcijos dozės (5 ml kiaulėms ir 10 ml galvijams). Tynis kiaulėms gali 
laikytis iki trijų dienų, galvijams – 1–2 savaites. Galvijams taip pat gali skaudėti vaisto švirkštimo 
metu. 

Zuprevo negalima skirti gyvuliams, kurie gali būti itin jautrūs (alergiški) makrolidų grupės 
antibiotikams arba šio vaisto pagalbinėms medžiagoms. Vaisto negalima švirkšti į kraujagysles. 
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Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Patekęs ant odos tildipirozinas gali sukelti jautrumą. Vaisto atsitiktinai patekus į akis arba ant odos, 
odą reikia nedelsiant nuplauti su muilu ir vandeniu, akis skalauti švariu vandeniu. Kadangi 
laboratoriniuose tyrimuose su šunimis nustatyta, jog į raumenis sušvirkštus didelę tildipirozino dozę 
galimas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, imkitės specialių atsargumo priemonių, kad netyčia 
neįsišvirkštumėte vaisto. Atsitiktinai įsišvirkštus Zuprevo reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti 
šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. 

Kokia yra išlauka? 

Išlauka – tai nuo vaisto skyrimo gyvuliui skaičiuojamas laikas, kurį būtina išlaukti prieš jį skerdžiant 
arba melžiant ir jo mėsą arba pieną naudojant žmonių maistui. 

Išlauka kiaulių mėsai – devynios paros, galvijų mėsai – 47 paros. Vaisto negalima naudoti galvijams, 
kurių pienas skirtas žmonių maistui. 

Kodėl Zuprevo buvo patvirtintas? 

CVMP nusprendė, kad pagal patvirtintas indikacijas naudojamo Zuprevo nauda yra didesnė už riziką, ir 
rekomendavo suteikti Zuprevo rinkodaros leidimą. Naudos ir rizikos balanso apibūdinimą rasite šio 
EPAR mokslinių diskusijų modulyje. 

Kita informacija apie Zuprevo: 

Europos Komisija 2011 m. gegužės 6 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Zuprevo rinkodaros 
leidimą. Informacija apie šio vaisto skyrimą pateikta ant etiketės (išorinės pakuotės).Ši santrauka 
paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. vasario mėn. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. vasario mėn. 
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