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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Zuprevo 
tildipirozīns 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu 
lietošanu. 

Šis dokuments nevar aizstāt klātienes pārrunas ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīga plašāka 
informācija par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja 
Jums ir vajadzīga plašāka informācija, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu 
(kas arī ir EPAR daļa). 

Kas ir Zuprevo? 

Zuprevo ir zāles, kas satur tildipirozīnu. Zuprevo ir pieejamas kā injekciju šķīdums, kura sastāvā ir 
40 mg/ml (cūkām) un 180 mg/ml (govīm) tildipirozīna. 

Kāpēc lieto Zuprevo? 

Zuprevo ir antibiotika, ko lieto cūku elpošanas slimību (CES) ārstēšanai, kuras saistītas ar 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica un Haemophilus 
parasuis. Nopietnu CES slimības uzliesmojumu gadījumā Zuprevo var lietot metafilaktiski, tas nozīmē 
vienlaicīgi ārstēt slimās cūkas un klīniski veselās cūkas, kas ir ciešā saskarē ar slimajiem dzīvniekiem, 
lai novērstu klīnisko pazīmju parādīšanos un slimības tālāku izplatību. 

Tās lieto terapeitiskai vai preventīvai govju respiratoro slimību (GRS) ārstēšanai, kuru ierosinātāji ir 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida un Histophilus somni. Zuprevo drīkst lietot tikai tādos 
gadījumos, kad baktērijas ir jutīgas pret tildipirozīnu. Pirms Zuprevo lietošanas GRS profilaksei 
jāapstiprina slimības izplatība ganāmpulkā. 

Zuprevo ievada ar vienu injekciju muskulī cūkām un zem ādas – govīm. Lietojamo devu aprēķina 
atbilstoši dzīvnieka svaram. Dzīvnieks jāuzrauga, un ja elpošanas problēmu pazīmes pēc divām dienām 
(cūkām) un trim dienām (govīm) vēl joprojām neizzūd, zāles jānomaina pret citām antibiotikām. 
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Lietojot antibiotikas Zuprevo, ir svarīgi uzmanīgi sekot norādījumiem lietošanas instrukcijā, lai 
samazinātu organisma rezistences pret antibiotikām attīstību. Rezistence pret antibiotikām ir baktērijas 
spēja attīstīties tādu antibiotiku klātbūtnē, kuras parasti iznīcina šīs baktērijas vai ierobežo to augšanu. 
Tas nozīmē, ka antibiotikas vairs nedarbojas pret baktēriju, ar ko inficēts dzīvnieks vai cilvēks. 

Kā Zuprevo darbojas? 

Zuprevo ir antibiotika, kas pieder makrolīdu grupai. Tās bloķē baktēriju ribosomas, šūnu daļas, kurās 
tiek ražotas olbaltumvielas, un nomāc baktēriju attīstību. 

Kā noritēja Zuprevo izpēte? 

Tika veikti gan laboratorijas, gan lauka pētījumi, lai aplūkotu Zuprevo lietojumu gan CES, gan GRS 
ārstēšanai un profilaksei. Lauka pētījumos zāles tika salīdzinātas ar citām antibiotikām, kuras 
izmantoja šo slimību ārstēšanai (tulatromicīnu vai florfenikolu). CES pētījumos bija iekļautas cūkas 
vecumā no trim līdz 21 nedēļai, un GRS pētījumos bija iekļautas govis vecumā no viena līdz 
24 mēnešiem. Ārstēšanas pētījumos aplūkoja elpceļu slimības pazīmju uzlabojumu, un profilakses 
pētījumos aplūkoja infekcijas pazīmju trūkumu (drudzis, elpošanas vai uzvedības traucējumi) 
dzīvniekiem, kuri pakļauti infekcijai. 

lZuprevo efektivitāti noteica lauka pētījumā, tās lietojot ar CES slimu cūku, kā arī klīniski veselu cūku, 
kas ir saskarē ar slimajiem dzīvniekiem, ārstēšanā un metafilaksē, kad tika apstiprināts CES 
uzliesmojums, kad vismaz 30 % cūku bija klīniskas CES pazīmes, tostarp 10 % dzīvnieku uz katru 
aizgaldu vienas dienas laikā, 20 % divu dienu laikā vai 30 % trīs dienu laikā. 229 cūkas ārstēja ar 
Zuprevo, bet 227 cūkas bija neārstētā stāvoklī, jo saņēma tikai fizioloģisko šķīdumu. 

Kāds ir Zuprevo iedarbīgums šajos pētījumos? 

Izrādījās, ka Zuprevo iedarbība nav mazvērtīgāka par tulatromicīna un florfenikola iedarbību CES 
terapijā, kā arī GRS terapijā un profilaksē. 

Kad Zuprevo izmantoja CES ārstēšanā un metafilaksē gan slimām, gan ar slimām cūkām saskarē 
esošiem dzīvniekiem, aptuveni 86% veselo cūku neuzrādīja slimības klīniskās pazīmes salīdzinājumā ar 
65% neārstēto cūku kontroles grupā. 

Kāds risks pastāv, lietojot Zuprevo? 

Ar Zuprevo ārstētajiem dzīvniekiem injekcijas vietā var attīstīties satūkums, īpaši, izmantojot lielāku 
daudzumu, tāpēc katra injekcija ir ierobežota līdz maksimālajam daudzumam (5 ml cūkām un 10 ml 
govīm). Satūkums var ilgt līdz trim dienām cūkām un vienu līdz divas nedēļas govīm. Injekcijas laikā 
govis var izjust arī sāpes. 

Zuprevo nedrīkst lietot dzīvniekiem, kas ir pārāk jutīgi (alerģiski) pret makrolīdu antibiotikām vai 
jebkuru no palīgvielām. Šīs zāles nedrīkst ievadīt asinsvadā. 

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē 
ar dzīvnieku? 

Tildipirozīns pēc saskarsmes ar ādu var izsaukt sensibilizāciju. Nejauša kontakta gadījumā āda 
nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni, un acs jāizskalo ar tīru ūdeni. Jāievēro īpaša piesardzība, 
lai izvairītos no nejaušas pašinjicēšanas, jo laboratorijas pētījumi ar suņiem uzrādīja ietekmi uz sirdi un 
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asinsvadiem pēc lielas tildipirozīna devas injicēšanas muskulī. Ja zāles nejauši injicē sev, nekavējoties 
jāmeklē medicīniskā palīdzībā un ārstam jāuzrāda zāļu lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir izdalīšanās periods? 

Izdalīšanās periods ir laiks pēc zāļu ievadīšanas līdz brīdim, kad ārstētos dzīvniekus drīkst nokaut un 
gaļu vai pienu lietot cilvēku uzturā. 

Izdalīšanās periods ir deviņas dienas cūkām un 47 dienas govīm. Šīs zāles nedrīkst lietot dzīvniekiem, 
kuru pienu lieto cilvēku uzturā. 

Kāpēc Zuprevo tika apstiprinātas? 

CVMP secināja, ka Zuprevo ieguvumi pārsniedz šo zāļu radīto risku, lietojot tās saskaņā ar 
apstiprinātajām indikācijām, un ieteica izsniegt zāļu reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība 
ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī. 

Cita informācija par Zuprevo 

Eiropas Komisija 2011. gada 6. maijā izsniedza Zuprevo reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas 
Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā 
iepakojuma. 

Šis kopsavilkums pēdējoreiz atjaunināts 2015.gada februārī. 
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