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Bilaga I 

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, 
läkemedelsformer, styrkor, djurslag, administreringsvägar 
och innehavare av godkännande för försäljning i 
medlemsstaterna 
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Medlemsstat 
EU/EES 

Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Namn INN Styrka Läkemedelsfor
m 

Djurslag Administrering
sväg 

Österrike Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution for 
injection for pigs 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Belgien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Belgien Ceva Sante Animale NV 
Metrologielaan 6 
1130 Brussel 
Belgium 

GABBROVET Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Tjeckien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution for 
injection for pigs 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Danmark Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Estland Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Frankrike Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution injectable 
pour porcins 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Tyskland Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution for 
injection 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Grekland Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  
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Medlemsstat 
EU/EES 

Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Namn INN Styrka Läkemedelsfor
m 

Djurslag Administrering
sväg 

Irland Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Italien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
soluzione 
iniettabile per suini 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Lettland Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Luxemburg Ceva Sante Animale NV 
Metrologielaan 6 
1130 Brussel 
Belgium 

GABBROVET Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Nederländerna Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 
mg/ml, oplossing 
voor injectie 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Polen Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution for 
injection 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Portugal Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution for 
injection 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Portugal Ceva Saúde Animal - Produtos 
Farmacêuticos e Imunológicos, 
Lda. 
Rua Doutor António Loureiro 
Borges, 9/9A, 9ºA 
Miraflores- 1495-131 Algés 
Portugal 
 

Gabbrocol 
injectável 250 
mg/ml para 
bovinos e suínos 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  
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Medlemsstat 
EU/EES 

Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Namn INN Styrka Läkemedelsfor
m 

Djurslag Administrering
sväg 

Slovakien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Slovenien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
raztopina za 
injiciranje za 
prašiče 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Spanien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
solution for 
injection 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  

Storbritannien Huvepharma NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antwerpen 
Belgium 

Parofor 175 mg/ml 
Solution for 
Injection for Pigs 

Paromomycin 175 mg/ml injektionsvätska, 
lösning 

svin intramuskulär 
användning  
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Bilaga II 

Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av 
godkännandena för försäljning 
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Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga 
utvärderingen av veterinärmedicinska läkemedel som 
innehåller paromomycin för parenteral administrering till 
svin (se bilaga I) 

1.  Inledning 

Paromomycin tillhör gruppen aminoglykosidantibiotika. Paromomycin har bredspektrumeffekt mot flera 
grampositiva och gramnegativa bakterier och verkar på ett koncentrationsberoende sätt. Det kan ges 
parenteralt. 

En ansökan lämnades in enligt artikel 13.1 i direktiv 2001/82/EG, dvs. en generisk ansökan om 
godkännande för försäljning inom ramen för det decentraliserade förfarandet för det 
veterinärmedicinska läkemedlet ”Parofor 175 mg/ml injektionsvätska, lösning”, med Belgien som 
referensmedlemsstat (BE/V/0027/003/DC). Referensläkemedlet är ”Gabbrovet injicerbar lösning”, som 
har godkänts i några få medlemsstater. Referensläkemedlet har varit godkänt i Belgien sedan 1985. 

Under det nämnda decentraliserade förfarandet har det noterats att det finns olika godkända 
indikationer, doseringar och karenstider för veterinärmedicinska läkemedel som innehåller 
paromomycin för parenteral administrering till svin inom EU. Belgien fann det därför nödvändigt att 
hänskjuta ärendet till CVMP av djurhälsoskäl och till skydd för konsumentsäkerheten inom EU. 

2.  Diskussion om tillgängliga data 

Effektdata 

De veterinärmedicinska läkemedlen i denna hänskjutning innehåller 250 mg/ml paromomycinsulfat 
som aktiv substans (vilket motsvarar 175 mg/ml paromomycinbas eller en paromomycinaktivitet på 
175 000 IE/ml). Djurslaget är svin och administreringsvägen är intramuskulär. 

De för närvarande godkända indikationerna är ospecifika och inga specifika patogener nämns, dvs. för 
behandlingen av bakteriella infektioner orsakade av patogener som är känsliga för paromomycin eller 
för bakteriella infektioner i luftvägarna, urogenitalvägarna, mastit, enterit, abscess, sår, leishmanios 
hos hundar och kirurgi. 

Inom ramen för detta hänskjutningsförfarande föreslog en av innehavarna av godkännande för 
försäljning följande indikationer som en ändring av de aktuella indikationerna: 

• Behandling av E. coli förknippad med kolibacillos hos svin (neonatal diarré, 
avvänjningsdiarré, ödemsjukdom) och mot stammar av Actinobacillus pleuropneumoniae 
med ett MIC-värde ≤ 4 mg/l. 

Innehavaren av godkännandet för försäljning lämnade in data för att motivera användningen av 
”Gabbrovet injicerbar lösning” till svin vid dosen 14 mg paromomycinbas/kg kroppsvikt under 5 dagar i 
följd. 

Paromomycins verkningsmekanism har beskrivits ingående liksom mekanismerna för antimikrobiell 
resistens mot paromomycin. 

En farmakokinetisk studie utfördes på måldjuren vid den rekommenderade dosen (14 mg/kg 
kroppsvikt av paromomycin). Läkemedlet uppvisade ingen ackumulering under behandlingstiden 
(5 dagar). Dessutom tolererades läkemedlet väl. 

För att motivera effekten av läkemedlet tillhandahölls känslighetsdata för E. coli och 
A. pleuropneumoniae och en farmakokinetisk/farmakodynamisk (PK/PD) analys utfördes. 



 

7/10 
 

Urvalsstorleken i målstammar var inte optimal för att skilja mellan vildtypen och en population med 
förvärvade resistensdeterminanter. 

För antimikrobiella medel som paromomycin, vars effekt är beroende av koncentrationen, är höga 
plasmakoncentrationsnivåer i förhållande till patogenens MIC-värde (Cmax/MIC-kvot, eller den s.k. 
hämmande kvoten eller IQ, ”inhibitory quotient”) en avgörande determinant för klinisk effekt. För att 
uppnå optimal effekt föreslås en Cmax/MIC-kvot > 8–10. 

Vad gäller E. coli var PK/PD-analysen bara gynnsam för stammar med MIC-värden motsvarande eller 
under 4,44 µg/ml. Det veterinärmedicinska läkemedlet kan därför förväntas vara effektivt mot E. coli, 
vilket framgår av en aktuell studies känslighetsresultat, där 76 procent av stammarna skulle vara 
känsliga. Det är dock troligt att detta resultat överskattar paromomycins effekt vid den 
rekommenderade dosen eftersom paromomycins procentuella inbindning till plasmaproteiner inte 
bestämdes, vilket skulle minska andelen paromomycin i plasma som kan verka mot E. coli. 

Dessutom gäller denna modell bara för målstammar i plasma eller vävnadsställen med en likvärdig 
fördelning av paromomycin, varför ingen förutsebarhet kan förväntas mot patogenen i andra vävnader. 

Vidare har varken dosbestämmande eller dosbekräftande studier tillhandahållits för att bekräfta PK/PD-
analysens resultat och ingen fältstudie har tillhandahållits. 

Slutligen kan inte PK/PD-modellen användas för att motivera behandlingstiden. 

Indikationen mot kolibacillos baserad på en överskattad framgång av uppställda teoretiska modeller, 
mot E. coli som enbart befinner sig i plasma, under en omotiverad behandlingstid och som inte 
bekräftas av kliniska uppgifter, kan därför inte godtas. 

Innehavaren av godkännande för försäljning ansåg även att det veterinärmedicinska läkemedlet kan 
användas för att behandla MMA-syndrom (mastit, metrit, agalakti) i samband med E. coli, men fann 
att det behövs ytterligare uppgifter för att upprätta det korrekta doseringsschemat för vuxna djur. Det 
finns dock inga prekliniska och kliniska uppgifter som stöder indikationen för behandling av MMA hos 
suggor. 

Vad gäller A. pleuropneumoniae visar PK/PD-analysen baserad på den hämmande kvoten (Cmax/MIC 
> 8–10) att bara 10 procent av den bakteriella målpopulationen skulle vara känslig för paromomycin 
som tillförs vid den rekommenderade doseringen. Det är dessutom troligt att detta redan låga resultat 
överskattar paromomycins effekt vid den rekommenderade dosen eftersom paromomycins 
procentuella inbindning till plasmaproteiner inte bestämdes, vilket skulle minska andelen paromomycin 
i plasma som kan verka mot A. pleuropneumoniae. Vidare har inte innehavaren av godkännandet för 
försäljning motiverat behandlingstiden och tillhandahållit några kliniska uppgifter för att motivera den 
rekommenderade dosen. 

Sammanfattningsvis fann CVMP att effekten av dessa veterinärmedicinska läkemedel inte 
understöddes för någon indikation och dosering. 

Eftersom det saknas adekvata uppgifter till stöd för indikationer och dosering finns det en risk för att 
läkemedlets administrering vid den för närvarande rekommenderade dosen och behandlingstiden 
kommer att leda till en ineffektiv behandling och eventuellt onödigt lidande för de behandlade djuren. 
Om läkemedlet tillförs vid en olämplig dos innebär detta även en extra risk för resistensutveckling. 

Uppgifter om restsubstanser 

Studien av reduktion av restsubstanser utfördes på svin genom intramuskulär administrering av den 
maximala rekommenderade dosen på 14 mg paromomycin/kg kroppsvikt/dag under 5 dagar i följd. 
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Både studiens djurfas och analysfas överensstämde med kraven på god laboratoriesed (GLP) och 
europeiska riktlinjer. Prov togs från behandlade djur 4, 8, 12, 16, 20, 24 och 28 dagar efter 
behandlingens slut. 

Kvantifieringen av paromomycin i vävnader utfördes med hjälp av validerade HPLC-MS/MS-
analysmetoder. 

Den statistiska utvärderingen för att fastställa karenstider utfördes i enlighet med CVMP:s ”Note for 
guidance: Approach towards harmonisation of withdrawal periods” (EMEA/CVMP/036/95)1. 

De mest relevanta vävnader där restsubstanser av paromomycin kunde upptäckas var muskeln vid 
injektionsstället och njuren. Injektionsställets muskel är inte den mest pålitliga vävnaden för beräkning 
av karenstiden då den ofta kännetecknas av kraftigt varierande halter av restsubstanser, vilket i detta 
fall även bekräftas av det begränsade antalet prov med koncentrationer över kvantifieringsgränsen 
(2/4 på dag 12). 

En av innehavarna av godkännande för försäljning föreslog en karenstid på 16 dagar baserat på en 
linjär regression med njuren som begränsande vävnad, och 16 dagar med muskeln vid injektionsstället 
genom den ”alternativa” metoden, i linje med CVMP:s ”Note for guidance: Approach towards 
harmonisation of withdrawal periods” (EMEA/CVMP/036/95). 

Ett antal brister noterades dock i studien i samband med provens lagring, restsubstansernas stabilitet 
under lagringsförhållanden, den stora variationen av återhämtning i muskeln och bristen på ringformad 
kontroll runt omkring det exciderade kärnprovet från injektionsstället. 

På grund av de noterade bristerna i studien kan inte en karenstid täckas av någon säkerhetsmarginal. 
En karenstid kan därför inte tillförlitligt uppskattas. 

3.  Bedömning av nytta-riskförhållandet 

Inledning 

CVMP uppmanades att granska alla tillgängliga prekliniska och kliniska uppgifter och alla tillgängliga 
uppgifter om reduktion av restsubstanser för veterinärmedicinska läkemedel som innehåller 
paromomycin för parenteral administrering till svin, samt att rekommendera lämpliga indikationer, 
doseringsrekommendationer och karenstider. Mot bakgrund av informationen i hänskjutningsanmälan 
ombads CVMP även att rekommendera om godkännandena för försäljning för de berörda 
veterinärmedicinska läkemedlen bör kvarstå, ändras, tillfälligt upphävas eller återkallas. 

Nyttobedömning 

De för närvarande godkända indikationerna är ospecifika och inga specifika patogener nämns, dvs. för 
behandlingen av bakteriella infektioner orsakade av patogener som är känsliga för paromomycin eller 
för bakteriella infektioner i luftvägarna, urogenitalvägarna, mastit, enterit, abscess, sår, leishmanios 
hos hundar och kirurgi. 

Riskbedömning 

Måldjurets säkerhet ingick inte i denna hänskjutning, varför det inte finns några kända biverkningar 
hos svin. 

Eftersom det saknas adekvata uppgifter till stöd för indikationer och dosering finns det en risk för att 
läkemedlets administrering vid den för närvarande rekommenderade dosen kommer att leda till en 
ineffektiv behandling och eventuellt onödigt lidande för de behandlade djuren. Om läkemedlet tillförs 
vid en olämplig dos innebär detta även en extra risk för resistensutveckling. 

                                                
1 CVMP note for guidance on the approach towards harmonisation of withdrawal periods (EMEA/CVMP/036/95) - link 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004428.pdf


 

9/10 
 

Karenstiden bestämdes hos djur med en genomsnittlig vikt på 37,2 kg (intervall 32–42,8 kg) som 
behandlades enligt den rekommenderade dosen vid den längsta behandlingstiden. 

Prov på målvävnader analyserades genom HPLC-metoden tillsammans med MS/MS-detektion. 

De mest relevanta vävnader där restsubstanser av paromomycin kunde upptäckas var muskeln vid 
injektionsstället och njuren. 

För njuren bestämdes en karenstid avrundad till 16 dagar baserat på linjär regression genom 
den ”statistiska” metoden, i enlighet med CVMP:s ”Note for guidance: Approach towards harmonisation 
of withdrawal periods” (EMEA/CVMP/036/95). 

För injektionsställena beräknades en avrundad karenstid på 16 dagar genom den ”alternativa” 
metoden, i enlighet med CVMP:s ”Note for guidance: Approach towards harmonisation of withdrawal 
periods” (EMEA/CVMP/036/95). 

De noterade bristerna i studien (brist på data om lagringsstabilitet, den stora variationen av 
återhämtning i muskelprov och brist på ringprov i provtagningen vid injektionsstället) kan dock inte 
täckas av något säkerhetsspann. En karenstid kan därför inte tillförlitligt uppskattas. 

Åtgärder för riskhantering eller riskreducering 

Då det inte finns några adekvata uppgifter till stöd för indikationer, doseringar och karenstider kan inte 
CVMP rekommendera några lämpliga indikationer, doseringar och karenstider för de berörda 
veterinärmedicinska läkemedlen. 

Bedömning och slutsatser om nytta-riskförhållandet 

Eftersom det saknas adekvata prekliniska och kliniska uppgifter och uppgifter om reduktion av 
restsubstanser och eftersom användningen av dessa läkemedel kan innebära en potentiell risk för 
djurs och människors hälsa, finner kommittén att nytta-riskförhållandet för de berörda 
veterinärmedicinska läkemedlen som innehåller paromomycin för parenteral administrering till svin inte 
är gynnsamt. Kommittén rekommenderar därför att de befintliga godkännandena för försäljning 
tillfälligt upphävs för de berörda veterinärmedicinska läkemedlen som innehåller paromomycin för 
parenteral administrering till svin. 

Skäl till att godkännandena för försäljning tillfälligt upphävs 

Skälen är följande: 

• CVMP ansåg att användningen av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller paromomycin för 
parenteral administrering till svin inte stöds av prekliniska och kliniska uppgifter och uppgifter om 
reduktion av restsubstanser och att de för närvarande rekommenderade indikationerna, 
doseringsschemana och karenstiderna kan innebära en potentiell risk för djurs och människors 
hälsa. 

• CVMP fann att nytta-riskförhållandet för veterinärmedicinska läkemedel som innehåller 
paromomycin för parenteral administrering till svin är negativt eftersom det saknades tillräckliga 
data till stöd för effekten av dessa veterinärmedicinska läkemedel vid de föreslagna indikationerna 
och den rekommenderade behandlingsdosen, och att denna brist innebär en risk för ineffektiv 
behandling och antimikrobiell resistensutveckling. 

CVMP har rekommenderat att godkännandena för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel som 
innehåller paromomycin för parenteral administrering till svin tillfälligt upphävs enligt bilaga I. 

Villkoren för att det tillfälliga upphävandet av godkännandena för försäljning ska upphöra finns i 
bilaga III. 
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Bilaga III 

Villkor för att det tillfälliga upphävandet av godkännandena 
för försäljning ska upphöra 

De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa att innehavarna av godkännande för försäljning 
uppfyller följande villkor: 

• Lämna in adekvata kliniska uppgifter till stöd för en indikation mot kolibacillos vid den 
rekommenderade dosen och behandlingstiden. Eftersom kolibacillos är ett sjukdomskomplex 
(inräknat neonatal diarré, avvänjningsdiarré, ödemsjukdom, septikemi, polyserosit, koliform 
mastit och urinvägsinfektion) och orsakas av olika typer av Escherichia coli 
(enteropatogena E. coli, shigatoxin-producerande E. coli, enterotoxigena E. coli osv.), ska 
innehavarna av godkännande för försäljning definiera den eller de kliniska indikationerna så 
exakt som möjligt genom att även inkludera måldjurens underkategori (ålder och 
produktionstyp). Dosen och behandlingstiden måste motiveras. Relevanta kliniska uppgifter 
(inräknat en randomiserad, blindad fältstudie i enlighet med god klinisk sed) krävs för varje 
påstående i förbindelse med en viss typ av Escherichia coli. 

• Lämna in adekvata kliniska uppgifter (inräknat en randomiserad, blindad fältstudie i enlighet 
med god klinisk sed) till stöd för behandling av pleuropneumoni orsakad av Actinobacillus 
pleuropneumoniae vid den rekommenderade dosen och behandlingstiden. Dosen och 
behandlingstiden måste motiveras. 

• En ny studie av reduktion av restsubstanser krävs oavsett om doseringsschemat har eller inte 
har ändrats. Karenstiden ska bygga på robusta och fullständiga uppgifter (djurfas och 
validering av analysmetoden) i enlighet med gällande riktlinjer. 

• Om effekt påvisas för ett annat doseringsschema än det doseringsschema som var godkänt vid 
tiden för det tillfälliga upphävandet av godkännandet för försäljning ska följande granskas ur 
säkerhetssynpunkt: 

o Miljöriskbedömning. 

o Potentiell(a) effekt(er) på användarsäkerheten. 

o Potentiella effekter på måldjurets tolerans. 

• Lämna in en bedömning av nytta-riskförhållandet som beskriver att den kliniska nyttan av 
dessa veterinärmedicinska läkemedel är större än de potentiella riskerna för djurhälsan och 
utvecklingen av resistens, samt (om relevant) risken för miljön och användaren. 

 


